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Júliusi döntések a
Parlamentben
Az Országgyűlés július 19-én tartotta rendkívüli
ülésszakának utolsó napját. Ezen a napon több
fontos törvényjavaslatról szavaztak a képviselők.
Kétharmados többséggel megszavazták az Alaptörvény
tizenegyedik módosítását, melynek értelmében, 2024ben egyidejűleg tartják az európai parlamenti képviselők
és a polgármesterek, illetve az önkormányzati képviselők
választását. A módosítás azt is tartalmazza, hogy a
hivatalban lévő polgármesterek és önkormányzati
képviselők mandátuma 2024. október 1-jéig tart. A
változtatást a kormánypárti képviselők a költségek
csökkentésével indokolták. Az Alaptörvény módosítása
tartalmazza a megyék átnevezését vármegyékre. 2023.
január 1-jétől, azzal a megkötéssel, hogy a megye
elnevezés mindaddig használható, amíg a vármegye
kifejezés használatára való áttérés „a felelős gazdálkodás
elvei szerint meg nem valósítható”. Az indoklás
szerint a vármegye elnevezés jobban kifejezi a magyar
államszervezés és államszerkezet központi gondolatát, a
nemzeti szuverenitást. A 2023-as költségvetés elfogadása
fontos pillanata volt a rendkívüli ülésszaknak, hiszen
egy veszélyekkel teli és bizonytalan világban az ország
gazdasági stabilitásának kifejezője. A jövő évi büdzsé céljai
között kiemelendő, hogy a gazdasági növekedést kívánja
fenntartani, alacsonyan tartja, 3-4 % körül a költségvetési
hiányt, s az államadósságot is igyekszik kordában tartani.
Fontos rámutatni, hogy az emberek szempontjából nézve
a költségvetést látható, hogy megvédi a rezsicsökkentést,
a nyugdíjak vásárlóértékét és a munkahelyeket, illetve
fenntartja a családtámogatási rendszert. A Parlament
döntött még a KATA törvény módosításáról, melynek
lényege volt, hogy visszatérjünk az eredeti célokhoz:
a
kisvállalkozó
magánszemélyek
kedvezményes
adózási formájához, és ezáltal megszüntesse a bújtatott
foglalkoztatást, és az egyéb anomáliákat. Az Országgyűlés
várhatóan szeptember közepén folytatja munkáját.

A múltkor arról számolhattunk be, hogy magyar bajnok
lett a NEKA U16-os lány kézilabdacsapata, melynek két
vasvári tagjai is van (Petruska Dóra, Molnár Fruzsina),
most viszont egy újabb sikerről tudósíthatunk: a
magyar strandkézilabda lányválogatott aranyérmes lett a
prágai U16-os Eb-n, melynek húzó embere volt Molnár
Fruzsina, így a hét mérkőzésből hetet megnyerve állhattak
a lányok a dobogó legfelső fokára. Gratulálunk! További
sok sikert, és sok magyar címeres mezben lőtt gólokat
kívánunk Fruzsi!

2022. június 30-án, a Köztisztviselők-napja alkalmából
Szőke Zoltán polgármester úr, és dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző asszony, eddigi munkájának elismeréseképpen
KIVÁLÓ KÖZTISZTVISELŐ díjat nyújtottak át Köblös
Máténak, a Tiszavasvári Városi Önkormányzat Pénzügyi
Osztályvezetőjének, melyhez mi is gratulálunk! További
jó munkát és jó egészséget kívánunk!

Forgalmi rendváltozás!
Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy Tiszavasvári
Város Önkormányzata Képviselő Testülete 2022. július
28. napján a 214/2022. (VII.28.) Kt. számú határozatot
hozta. A határozatban a testület arról döntött, hogy 2022.
augusztus 22. napján a Hősök utca és a Szabolcs vezér
utca közötti Ifjúsági utcát egyirányúvá teszi. Az
utcába a Hősök utca irányából lehet majd behajtani és a
Szabolcs vezér és Kossuth utca irányába lehet tovább
haladni. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a forgalomrend
hatálybalépésének időpontjában, fokozott rendőri jelenlét
várható az érintett útszakaszon, így kérünk mindenkit, hogy
a szabályokat betartva közlekedjenek. Ne megszokásból
és rutinból közlekedjenek, hanem figyeljenek az esetleges
változásokra!

2022. július 29-én Nosztalgiaest és utcabál várta a
közönséget a Találkozások Háza előtti téren. Hatalmas
sikert aratott Csepregi Éva és Végvári Ádám akusztikus
koncertje, melyen az ismert Neoton slágerek csendültek
fel. Ezt követően az ŐkMostItt garantálta az utcabál
sikerét. Az együttes tagjai: Bánhidi Krisztián, Fekete
Viktor, Holik Zsolt, Munkácsi Szabolcs, Veres Tibor.  

Önök kérdeztek – Mi a helyszíneken jártunk Szőke Zoltán polgármester úrral
Rendhagyó
ez
a
mostani
„Megkérdeztük” rovat, hiszen most nem
a polgármesteri székben, az irodában,
hanem az érintett helyszíneken reagál
polgármester úr! Lássuk az Önök által
felvetett kérdéseket, kérdésköröket:
Kedves Polgármester úr! Idén tavasszal
felújításra került a házunk, amelyben
2008 óta lakunk. Az utat az utóbbi
években töltik zúzott kővel - ez, ami már
kezd alakulni, de az őrült száguldozók
ezáltal akkora port kavarnak, hogy
a redőny, a párkány illetve a nemes
vakolat porban úszik. Megoldható
lenne e fekvőrendőr elhelyezése ezen az
útszakaszon? A Tölgyes utca egy átjáró
ház az üdülő övezetben, és szinte senki
nem foglalkozik a sebességkorlátozással.
Ha nem megoldható a fekvőrendőr,
akkor a mart aszfalt lenne a megoldás.
Szerintem mindenkinek megoldódna az
ilyen jellegű problémája. Tisztelettel:
egy ott lakó!

– Mindenképpen öröm, hogy a
kérdezőn kívül sokan látnak fantáziát
Tiszavasváriban és az üdülőövezetben
való életvitelszerű ott tartózkodásra.
Természetesen mindenkinek az a célja,
hogy építse, szépítse lakókörnyezetét,
és óvja is azt. Az üdülőövezet
fejlesztése célja a képviselőtestületnek.
Abban mindenki egyetértett, hogy
az idegenforgalom és a turizmus
szempontjából lehetőségeinkhez mérten
nagy hangsúlyt kell erre fektetnünk.
Jelen pillanatban viszont sajnos azt kell
mondanom a kérdésfeltevőnek, hogy
az üdülőövezetben lévő utak fejlesztése
rövidtávon nem látható. Amennyiben
saját forrás lesz rá, úgy természetesen
célunk, hogy az útalappal rendelkező,
már meglévő utak mart vagy meleg
aszfaltot kapjanak. Sajnos a BMes pályázatok csak a belterületi utak
építését, felújítását teszik most lehetővé,
ami már el is kezdődött a városban, de
ezekből a pénzekből nincs lehetőségünk
ide átcsoportosítani. Nyertünk ugyan 765
millió forintot, azonban erre a városrészre
most nincs lehetőségünk felhasználni.
Azt megígérhetem, hogy figyelni fogjuk
a turisztikai fejlesztési célú pályázatokat.
Amennyiben lehetőség lesz, - szem előtt
tartva a kérést – megpróbálunk élni vele.
Jelen pillanatban a Tiva-Szolg. Kft.
munkatársai azok, akik figyelemmel
kísérik az üdülőtelep állapotát. Ha
kell, füvet vágnak, javítják az utakat
zúzott kővel, majd azt tömörítik. Úgy
gondolom, hogy ez az aszályos időszak
sem kedvez most ezeknek utaknak,
hiszen jobban porzik mint máskor. Jelen
pillanatban ez ellen sokat tenni nem
tudunk. A kérdésfeltevőtől megértést és
türelmet kérek, és amint ígértem, nyomon
követjük az aktuális pályázatokat. Sajnos
fekvőrendőrt is csak szilárd útburkolaton
lehet elhelyezni, így most ebben sem

tudunk segíteni.
– Azt hiszem, ehhez a kérdéskörhöz
tartozik az is, hogy Tiszavasvári
belterületén miért nem lehet akármelyik
utat leaszfaltozni?
- Ahhoz, hogy egy utat le tudjanak
aszfaltozni akár mart aszfalttal, akár
meleg aszfalttal az kell, hogy megfelelő
útalappal rendelkezzenek. Valamint függ
attól is, hogy ez a bizonyos út milyen
igénybevételnek lesz kitéve. Ha az
útalap nem adott, akkor nincs lehetőség
leaszfaltozni!

negatív színben tüntetik fel a TivaSzolg-ot, de meg kell jegyeznem,
hogy ezt is és sokminden mást is saját
költségvetésükből, pályázat és városi
segítség nélkül, saját közfoglalkoztatott
dolgozóival hozták létre, és ráadásul
tökéletes minőségben. A bejárati ajtó
elektromos zárral van ellátva, ami egy
jelképes 100 Ft-os érmével nyílik. Bent
higiénikus környezet, kézmosószer,
WC papír áll rendelkezésre minden
használónak.
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alapján a rendőrségen elindítottuk az
eljárást ellenük.

– Azt hiszem, nem lehet elégszer
beszélni arról, hogy a most nyert
pénzeket milyen útépítésre vagy
felújításra lehet felhasználni!

Az
itt
bemutatott
fényképek
minősége senkit ne tévesszen meg,
csak a személyiségi jogok miatt
voltunk kénytelenek elhomályosítani,
felismerhetetlenné tenni. Sajnálatos,
hogy az elkövetők életkoruknál fogva
még gyerekek, és még csak nem is
mindegyik
„hátrányos
helyzetű”!
Felfedezhető a felvételen vélhetően az
ittasság – nem kicsit, és a dohányzás (!).
A büntethetőség miatt lesz olyan, hogy
a szülők kerülnek felelősségre vonásra.
Azt bátran kijelenthetem, hogy sem most,
sem máskor nem leszünk elnézőek sem a
rongálással, sem az efféle magatartással
szemben!

– Ahogy már azt többször elmondtam,
ezt a forrást csak már meglévő utak
felújítására lehet felhasználni. Sajnos
az úttestek szélesítése is – mivel nincs
alapjuk és meg kellene szélesíteni – új
út kialakításának minősül, így ezt most
nem lehet megcsinálni.
– Néhány felháborodott városlakó
jelezte felénk, hogy bosszantó, amiért
nyáron
Tiszavasváriban,
amikor
az orvosok elmennek szabadságra,
a városvezetés nem gondoskodik
helyettesítésről!
– Röviden és tömören: mert ez nem
a város, a városvezetés feladata. De
menjünk elébe a dolgoknak. Annak
idején, amikor az orvosok praxisjogot
kaptak, és vállalkozó háziorvosok lettek,
a megkötött szerződésükben meg kellett
jelölniük két orvost, akik szabadságuk,
netán betegségük idején helyettesíti
Őket. Kivételt csak az képez, ha egy
sajnálatos haláleset következik be, mint
a Horai doktor úr, vagy a közelmúltban
elhunyt Rojkó doktor úr esetében. Bár
a praxis megmarad az öröklő család
tulajdonában, de amíg ennek eladása,
stb. a törvényben meghatározott egy
éven belül nem történik meg, addig
a helyettesítésről a városnak kell
gondoskodnia napi kettő órában. Tehát:
minden más esetben a háziorvosnak
kötelessége és feladata gondoskodni a
helyettesítésről.
– Itt vagyunk a következő helyszínen
a csónakázó tó mellett. Legutóbb szó
volt arról, hogy átadásra kerül egy
vizesblokk. Használható már?
- Örömmel mondhatom, hogy július
19-én, szerény, azaz szépen csendben
átadásra került. Nem volt nagy hírverés,
de nem is ez volt a célunk. A tavalyi
év során elkészült a rekortán pálya, a
szalonnasütő helyek, így jogos igényként
merült fel ennek a vizesblokknak a
szükségessége. Egyébként már régóta
céljaink között szerepelt, de mostanra
sikerült a Tiva-Szolg. Kft.-vel karöltve
megvalósítani elképzelésünket. Sokszor

Este a világítás mozgásérzékelős
lámpával
van
megoldva,
ami
időkapcsolós, tehát
véletlenül sem
fordulhat elő, hogy valaki úgy hagyja
a lámpát. Jelenleg itt még fűtés nincs,
de gondolkodunk abban, ha a tábor
korszerűsítésére sor kerül, akkor ezt is
megoldjuk, így majd ha ez megvalósul
télen is használható lesz. Jelen
állapotában tavasztól késő őszig, azaz a
fagyok kezdetéig lesz használható.
– Ismét rongálás történt
csónakázótónál. Mi volt ez?

a

– A rongálás kapcsán csak annyira
térnék vissza az előző – vizesblokk
– témához, hogy ez a rész is be
van kamerázva kívűlről. Vagyis: ha
valakinek mégis eszébe jut, hogy kárt
tegyen, nem sokáig marad ismeretlen
a kiléte. A felszerelt kamerák még éjjel
is felismerhető képet továbbítanak és
rögzítenek, így csak idő kérdése, hogy
az illető kiléte kiderüljön. Így történt
ez most is. Néhány nagyon fiatal, talán
az alkoholból erőt merítő városlakó
úgy gondolta, hogy a szalonnasütőt
körbevevő
műkő
ülőke
“nem
megfelelő helyen van”, ezért azt onnan
felszakították, és a helyiség kövezetéhez
vágták – sérülést okozva ezzel úgy
az ülőkének, mint a térburkolónak. A
felvétel kielemzése után már nem volt
ismeretlen az elkövetők személye, ami

– Ha már itt tartunk: sokszor felmerül
a kérdés Tiszavasvári közbiztonságával
kapcsolatosan. Mennyire merjünk este
elmenni mondjuk sétálni?
– A közösségi médiában hangot
adott egy hölgy azzal kapcsolatban,
hogy itt Tiszavasváriban nem érezheti
magát senki biztonságban. Nulla
a közbiztonság, és e-téren nagyon
rossz állapotok uralkodnak. Ezzel
nem csak én, de a képviselő-testület,
Paronai kapitány úr, de még a megyei
rendőrkapitány úr is vitatkozna. Vannak
olyan esetek, hogy összetörik a padokat,
szemetelnek, hangoskodnak, de nincs
extrém esetszám növekedés. Ha úgy
tűnik, hogy mégis több van, ez abból
fakadhat, hogy igyekszünk mindent
nyilvánosságra hozni. Azt akarjuk, hogy
a lakosságnak ezekről a kihágásokról
is legyen információja, valamint
mindenki legyen azzal tisztában, hogy a
kihelyezett kameráink jól működnek. A
lakosság részéről is számos, egyre több
bejelentés és jelzés érkezik, ami alapján
meg lehet szüntetni a különféle helytelen
cselekményeket vagy fel lehet deríteni a
tettes, tettesek kilétét.
– Mostanában nem lehet hallani
sorozatbetörésekről,
verekedésekről,
stb.! Azért, mert ezek nem kerülnek
nyilvánosságra, vagy azért, mert nincs
miről beszélni?
A testületi ülésen elhangzott
rendőrségi
beszámoló
is
erről
tanúskodik, hogy nincs miről, azaz
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ilyen esetekről beszélni. Nyugodt élet
zajlik a városban, este is el lehet menni
sétálni! Vagy ha megnézzük – köszönet
az EKIK dolgozóinak - az utóbbi
évek egyre nagyobb számú közösségi
rendezvényeit (koncertek, előadások),
itt sem tapasztalható semmi rendbontás.
Egyébként a közterület felügyelőnk is
meg lett bízva azzal a feladattal, hogy
figyelje a közösségi tereket, a különféle
kihágásokat, amiért figyelmeztethet,
vagy adott esetben rendőrt is hívhat.
Összegezve: nem csak a városlakók,
hanem a Tiszavasváriba látogatók
is nyugodt szívvel szórakozhatnak,
sétálhatnak, nyugodtan tölthetik itt
idejüket!
– Ha már itt tartunk: a mezőőrség
évente egy alkalommal számol be
tevékenységéről, végzett munkájáról.
Most, mikor eljött a termények
betakarításának ideje, mit lehet tudni
ezek lopásáról? Mekkora visszatartó
erő a mezőőrség?
– Van bűnelkövetés, de ezek
túlnyomó része felderítésre, vagy a
helyszínen megakadályozásra kerül.
Úgy gondolom, az ilyen fajta lopásokat
sikerült szinte teljesen visszaszorítani
a mezőőrségünk jóvoltából. De
beszélhetünk a tiltott horgászatról,
illegális
szemétlerakásokról,
ahol
szintén maximálisan ellátják feladatukat!
Csak dicsérni lehet Őket! Szeretnénk,
ha a jövőben jobb felszereltséggel
bírnának, ezért erről egyeztetést fogok
kezdeményezni az érintett gazdákkal!

Önök kérdeztek – Mi a helyszíneken jártunk Szőke Zoltán polgármester úrral
város más részein, itt is kössenek
szerződést a hulladék elszállítására a
háztulajdonosok. Rájuk is ugyan azok
a szabályok vonatkoznak, mint bárki
másra ebben a városban.
- Beszédtéma szempontjából az élen áll
a Tiva-Szolg. Kft. Ezek között vannak
jó, és vannak néha negatív hangzású
vélemények. Most itt vagyunk a belső
telephelyükön – akkor beszéljünk mi is
Róluk!
– Velük kapcsolatosan csak dicsekedni
tudok, hiszen az utóbbi években nagy
fejlődéseken mentek keresztül. A
cég nagyon sok új feladatot kapott,
és ezekhez sikerrel alkalmazkodott.
Ha esetleg panaszok is érkeztek, az
abból adódik, hogy a cég dolgozik,
és ahol dolgoznak, ott hibázhatnak is!
Egyébként vannak emberek akiknek
sokkal könnyebb bírálni, hibát keresni,
mint mondjuk egy sikeres munka után
dicsérni! De ezt már megszokhattuk!
Most itt vagyunk a volt Kincstár
udvarán, amit most már a Tiva-Szolg.
Kft. birtokol. Büszkén mutathatom
azt a kettő darab kosaras elektromos
teherszállításra is alkalmas kerékpárt,
ami nagyban segíti majd a dolgozók
munkáját, és egyben költséghatékony
is, mert nem a kisteherautót kell igénybe
venni kisebb dolgok szállítása esetén. Ez
saját erőből lett beszerezve!

–
Újabb
helyszín:
Illegális
szemétlerakás a Széles, Keskeny úton!
A látványa is borzasztó! És ami még
borzasztóbb, hogy nem az itt lakók
művelték!
– Az előbb beszéltünk a mezőőrökről.
Az esetek túlnyomó részében megtalálják
az elkövetőket, hiszen a szemétben
hagyott iratokból, borítékokból, egyéb
írásos nyomokból megállapítható, hogy
ki a „jogos tulajdonosa”!

A kamerarendszernek köszönhetően
a képen látható elkövető is nagyon jól
beazonosítható volt – persze szintén a
személyiségi jogok miatt a fotó alaposan
el van retusálva – így az otthagyott
szemetet vagy elszállítja, vagy a saját
költségén mi elszállíttatjuk, vagy pedig
feljelentést teszünk! De így van ez
máshol is, ahol illegális szemetet raknak
le. Sajnos ezen a városrészen elég
sokat küzdünk a szemét elhelyezésével,
ugyanis az itt lakók túlnyomó része
nem
rendelkezik
hulladékgyűjtő
edénnyel, az ide kihelyezett konténerek
pedig nem miattuk és értük vannak
itt. Arra törekszünk, hogy mint a

Sikerült viszont nyertes pályázatból
50%-os támogatással 3 darab elektromos
kerékpárt is beszerezni, ami szintén
kiválthatja a személy,- és kisteherautók
használatát. De ha kell, akkor az ifjúsági
táborban is használható lesz. És ha
már ifjúsági tábor, akkor mindenki
emlékezhet arra, hogy a tavalyi évben
el kellett bontani a játszótéren található
eszközöket. Nem feleltek már meg
az előírásoknak, másrészt viszont
valljuk be, eljárt fölöttük az idő, az
állapotuk alaposan leromlott, nem lett
volna gazdaságos a felújításuk! Az idei
esztendőben szintén a Tiva-Szolg. Kft.
aki a tábort is üzemelteti saját erőből
beszerzett új, minden szempontból
megfelelő játékokat, amiknek a fel,- és
összeszerelése folyamatban van. Aki

majd erre jár, nemsokára láthatja is.

– Akkor ez azt jelenti, hogy TivaSzolg. Kft. gazdálkodása megfelel az
elvárásoknak?
– Úgy gondolom, hogy a növekvő
feladatok
ellenére
megfelelő
a
gazdálkodásuk.
Természetesen
az
önkormányzat hozzájárul a Kft.
működéséhez, de a növekvő kiadások
mértékét nem tudjuk mindig mi
sem kompenzálni, azt nekik kell
kigazdálkodni! A cél egyébként
az, hogyha túl leszünk a gazdasági
válságon, akkor kialakuljon egy olyan
működés, hogy támogatás nélkül tudják
majd ellátni a városüzemeltetéssel
kapcsolatos feladatokat. Büszke vagyok
mindenkire, aki a KFT.-n belül dolgozik,
legyen az vezetőség, irodai dolgozó
vagy a kft. bármelyik alkalmazottja és
persze a közmunkában dolgozók is. És
ha már munka: sok kritikát kaptunk a
közmunkaprogrammal
kapcsolatban.
Az évek során észleltük a hibákat, és
megpróbáltuk kijavítani. Az állami
segítség által több száz embernek
biztosítunk munkát, melynek java
értékteremtő, céltudatos. Többször
beszéltem a “láthatatlan közmunkáról”,
ami nem a város szeme előtt zajlik.
Gondolok itt a betonelem gyártásra,
a zöldségtermesztésre, energianyár
termesztésre, és még sorolhatnám.
Persze vannak még hibáink, vannak
még olyan munkavállalóink, akik nem
olyan intenzitással dolgoznak, hanem
inkább időt tölteni járnak be, de ezeket
az embereket munkatársaink kiszűrik,
figyelmeztetik, és ha kell, megválnak
tőlük. Akikre viszont számíthatunk, azok
számíthatnak ránk, a segítségünkre és a
megbecsülésükre.
– A mai világban a legkönnyebb dolog,
hogy a különféle internetes felületeken
kritizáljunk, piszkáljunk bárkit is. De
előfordult-e már, hogy kritika helyett
dicséret, esetleg építő jellegű javaslat
érkezzen?
-

Sajnos

a

közösségi

média

felületeken inkább a kritikus hangvételű
hozzászólások jelennek meg, másfajta,
esetleg dicsérő hozzászólás kevés
esetben jut el onnan hozzánk. Egyébként
a jó szándékú, építő kritikát szívesen
veszem. Ezeket át is szoktam gondolni,
míg a rosszindulatúakkal nem tudok mit
kezdeni. Ne csak azt mondják, hogy mi
rossz, hanem azt is, hogy miért rossz, és
hogyan lehetne rajta segíteni. Az építő
kritikára nyitott, nyitottak vagyunk, és
használni is fogjuk ezeket a javaslatokat.
– Többször elhangzott már részünkről,
hogy inkább bennünket keressenek
a városlakók, ha első kézből hiteles
információhoz szeretnének jutni, vagy a
problematerkep@tiszavasvari.hu email
címre juttassák el észrevételeiket, mint
sem hadakozva a különféle internetes
felületeken terjesszék a vadabbnál
vadabb dolgokat. Ezt igénybe veszik a
városlakók?
– Igen! Nagyon jó ötlet volt ez annak
idején Ráduly Zsolt alpolgármester
úrtól. Már az első perctől kezdve
érkeztek javaslatok, megkeresések,
ötletek. Én most is csak azt tudom
mondani, hogy ez a leggyorsabb útja a
különféle problémák megoldására. Az
esetek többségében (70-80%-ban) rövid
időn belül tudjuk orvosolni a felvetetett
problémákat. Amelyeket nem tudunk
egyből megoldani, az attól van, mert
vagy olyan a javaslat, amivel igazán
nem tudunk azonnal mit kezdeni, vagy
azért mert nem a mi hatáskörünk, - de
ilyen esetebne továbbítjuk az illetékesek
felé, - vagy pedig ha ránk tartozik, de
emberanyag, eszköz, lehetőség, forrás
hiányában halasztanunk kell. Persze
ezek a jelzések sem vesznek el, de idő
kell a megoldáshoz.
– Az energiaárak emelkedése
nem csak a lakosságot, hanem az
önkormányzatokat is meglehetősen
érinti. Elképzelhető az, hogy a
legközelebbi beszélgetésünk témája ez
lesz?
– Természetesen igen! Mi, az
önkormányzatnál már elkezdtünk ezzel
behatóbban foglalkozni. Mivel elég
nagy lélegzetvételű témáról van szó,
így legközelebb bővebben kitérünk rá!
Addig is jó pihenést, kellemes nyarat
kívánok mindenkinek!
– Köszönöm a beszélgetést!
Fülöp Attila

Önkormányzati és Közéleti hírek
2022 kiváló köztisztviselője

Köblös Máté

2013-ban végzett a Miskolci
Egyetem
Gazdaságtudományi
Karán
gazdálkodási
szakon.
2013
júliusától
adminisztratív
munkakörben
kezdett dolgozni a Tiszavasvári
Polgármesteri Hivatal adó-csoportjánál, majd 2014.
május 1. napjától pénzügyi ügyintézői
feladatokat látott el, ami 2016. június 01től kiegészült a pénztárosi feladatkörrel.
2018-tól költségvetési és adóigazgatási
osztályvezető-helyettesi, majd osztályvezetői feladatait látja el. Fiatal kora ellenére
hamar vezetői szintre lépett. Képességei
korán megmutatták értékeit. Bármely
munkakörben látta el feladatát érezhető

volt, hogy hamar magasabb szerepkörbe
kerülhet. Kommunikációs készsége, példaértékű hivatástudata, kiváló logikai érzéke,
kiemelkedő szakmaisága révén erre a sorsa
van predesztinálva. Megfontolt nyugalma,
következetessége, empatikus készsége miatt kollégái elismerik, véleménye minden
döntésnél hangsúlyos, komoly szerepet játszik. Pénzügyi vénája ellenére jól közvetíti
szakmája követelményeit jogi formában
is. Rálátása más területekre is kiváló, ami
elengedhetetlen ebben a szférában ahhoz,
hogy a szolgáltatói szemlélet és az önkormányzati felelősségvállalás jog biztosan
érvényesülhessen. Jellemzi az a fajta józan mértékletesség, ami az önkormányzati
pénzpolitikában szükséges, friss látásmódjával párosulva azonban a fejlesztések
megvalósításának mozgatórugója. Tipikus
példája azon szakembereknek, akik a feladatot látják és meg is oldják tér-idő korlátok nélkül, példaértékű szerénységgel!

”Mindent a családért” a tiszavasvári
nagycsaládos bakterházban
A
Tiszavasvári
Nagycsaládosok
Egyesülete július 30-án vendégül látta
a ”Mindent a családért” Nádudvari
Nagycsaládosok Egyesülete 50 fős
csoportját. A nádudvari barátainkat
legelőször a Civil Házban fogadtuk,
bemutattuk nekik az egyesületünket,
meséltünk a mindennapi munkánkról,
feladatainkról, a jó gyakorlatainkról, s a
legújabb pályázatunkról, a „Nagycsaládos

bakterház” projektről is. Majd kötetlen
beszélgetés alatt még közelebbről
hallhattunk a hajdúsági nagycsaládosok
sikereiről, s problémáikról. Sok közös
pontot talált a két szervezet. Ezután
egyesületünk önkéntesei segítségével
és
idegenvezetésével
bejártuk
a
városközpontot. Végezetül a Vasvári
Pál Múzeum mindkét épületszárnyát
végigjárhatták a nádudvariak.
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Népszámlálásra Készülünk
A házszámok kihelyezése
fontos a sikeres
lebonyolításban

A Központi Statisztikai Hivatal 2022.
október
–
november
hónapokban
népszámlálást szervez, amely egy
mindannyiunkat érintő, általában tízévente
ismétlődő adatgyűjtés. A népszámlálás
akkor eredményes, ha pontos képet ad
hazánk lakosságáról. Ezért is fontos, hogy
a népszámlálásban mindannyian részt
vegyünk, ami egyébként a népszámlálásról
szóló 2018. évi CI. törvény szerint
kötelességünk is. Kérdőívet kell kitölteni:
• mindenkiről, aki Magyarországon
él; azokról is, akik átmenetileg, 12
hónapnál rövidebb ideig külföldön
tartózkodnak;
• a külföldi állampolgárokról is, ha
legalább 3 hónapja Magyarországon
tartózkodnak.
Anépszámlálás során a lakáskörülményekről
is nyilatkozunk. A lakásadatok segítségével
pontos képet kaphatunk a háztartások
lakáskörülményeiről. Összeírásra kerül az
ország területén minden lakás, lakott üdülő
és lakott egyéb lakóegység,
• közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló
intézmény.
Fontos, hogy az üresen álló lakásokról is
ki kell tölteni a kérdőívet. A KSH minden
magyarországi lakcímre postai felkérő
levelet küld szeptember utolsó napjaiban.
A népszámlálás időtartama:
Október 1. és 16. között önállóan online
- interneten keresztül - lehet kitölteni a
kérdőíveket. Egy erre a célra létrehozott
zárt rendszerű, online felületen, amelybe a
felkérő levélben szereplő egyedi, 12 jegyű
belépési kóddal lehet belépni.
Október 17. és november 20. között
számlálóbiztosok keresik fel azokat

a háztartásokat, amelyek október 16ig nem töltötték ki online a kérdőívet.
Akik november 20-ig nem teljesítik
adatszolgáltatási
kötelezettségüket,
annak november 21. és 28. között a
Polgármesteri Hivatalban jelentkezve
tehetnek ennek eleget. A népszámlálás
eszmei időpontja 2022. október 1-je 0
óra, azaz az ekkor fennálló állapotot
alapul véve kell a kérdőív kérdéseit
megválaszolnunk. A népszámlálás nem a
bejelentettség szerinti, hanem a tényleges
élethelyzetet méri fel. Az, hogy kik élnek
az adott lakcímen, a kitöltött kérdőívekből
derül majd ki, előzetesen nem ismert,
ezért a felkérő levél nem névre szól,
csak a lakás címe (házszámig) szerepel
a címzésben. Annak érdekében, hogy
a felkérő levelek minden háztartásba
eljussanak, kérjük, még a népszámlálás
előtt gondoskodjanak arról, hogy házuk
falán vagy a kerítésen látható legyen
a házszám. Ezzel nagymértékben
megkönnyítik a felkérő leveleket
kézbesítők munkáját. Kérjük, őrizze
meg a felkérő levelet! A felkérő levélben
a
népszámlálásról
szóló
hasznos
információk mellett egy 12 jegyű belépési
kód is található, ennek segítségével tudja
minden háztartás önállóan, interneten
kitölteni a kérdőívet. A szociális,
felsőoktatási vagy más bentlakásos
intézményben lakók az intézmény
vezetőjétől kapják meg a felkérő levelet. A
népszámlálási kérdőív kitöltése egy átlagos
háztartásban körülbelül 30 percet vesz
igénybe. Részletes információ elérhető a
www.ksh.hu oldalon.
TVÖ

Közeleg az Adófizetési Határidő!
1. Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy az
esedékes 2022. II. félévi
- építményadó,
magánszemélyek
kommunális
adója (üdülőterület; belterületen az
adóhátralékkal rendelkezők)
- helyi iparűzési adó,
- gépjárműadó ( 2020. év előtti hátralék;
túlfizetés)
pótlékmentes befizetési határideje 2022.
szeptember 15. napja (csütörtök).
2. Az önkormányzati adóhatóság a
befizetések teljesítéséhez február és
március hónap során minden Adózónak
kézbesíti az „ÉRTESÍTÉS”-t, amely
tartalmazza a pótlékmentesen fizethető I.
félévi adókat és a 2022. június 30. napjáig
be nem fizetett hátralékokat adónemenként,
valamint a felmerült késedelmi pótlékot
továbbá a talajterhelési díjhátralékokat,
és egyéb adók módjára behajtandó
köztartozásokat.
3. Akik 2022.06.30. napján nem
rendelkeztek adóhátralékkal és/vagy az
esetleges részletfizetés teljesítés miatt
az „ÉRTESÍTÉS” kézhezvétele közötti
időszakban befizetést teljesítettek, azoknak
a számlaegyenleg sorból le kell vonni
a befizetett összeget, és a fennmaradó
különbözetet kell csak szeptemberben
megfizetniük.
Akiknek hátralékos tartozásuk van
2022.06.30-án, azoknak az időközben
befizetett összeggel az „ÉRTESÍTÉS”
kézhezvételekor
fizetendő
sorban”

található összeget kell csökkenteni, és
befizetni. Akiknek nincs hátralékuk,
azoknak az időközben befizetett összeggel
csökkenteni kell a „2022.09.15-ig
pótlékmentesen fizethető” összeget.
4. Az „ÉRTESÍTÉS”-hez minden adózónak
a fizetendő adójához adónemenként
mellékelünk csekkeket, amelyeken a
fizetendő összegeket a megfelelő csekken
- fizessék be, illetve aki pénzforgalmi
számlával rendelkezik a megfelelő
számlára utalja át.
5.
Az
adónemenként
részletezett
„ÉRTESÍTÉS”
- számlaegyenleg sora a teljes fizetendő
összeget tartalmazza,
- a kézhezvételkor fizetendő sorban a
korábbi időszakról fennmaradt hátralék
található (akinek nincs hátraléka, annak 0
Ft szerepel),
- a 2022.09.15-ig pótlékmentesen
fizethető sor a 2022. II. félévi esedékes
adót tartalmazza. (figyelembe véve a 3.
pontban leírtakat)
6. Akiknek számláin hátralékot tartunk
nyilván, mielőbb rendezzék tartozásukat,
a 2022. II. félévi adót szeptember 15.
napjáig fizessék be, mert adóhatóságunk
a fizetési határidő letelte után végrehajtást
foganatosít, illetve a hátralékosokról az
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvény 130. § (1) bekezdése alapján
kimutatást tehet közzé.
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

Közéleti hírek
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Szeptember 1-jétől díjváltozások várhatóak

A képviselő-testület a 2022. július 28. napján megtartott testületi ülésén döntött az
alábbi díjváltozásokról:
•

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Intézményben az alábbi térítési díj emelkedések
várhatóak:
Ellátás
Jelenlegi intézményi térítési díj
Javasolt intézményi térítési díj 2022.
09. 01. napjától
Idősek otthona, fogyatékos személyek 2735 Ft/ellátási nap
3380 Ft/ellátási nap
otthona
szociális
étkeztetés
helyszíni 620 Ft/ellátási nap
790 Ft/ellátási nap
fogyasztással
szociális étkeztetés kiszállítási díja 30 Ft/ellátási nap/háztartás
60 Ft/ellátási nap/háztartás
pluszban
Ezen díjváltozások a szociális rendeletben kerülnek módosításra. A szociális rendeletben továbbá fontos változás még a
tűzifa vásárlásra nyújtható települési támogatás kérelmezési időszaka, mely szeptember 1-jétől október 31. közötti
időszakra módosul.

•

A gyermekétkeztetés területén 40%-os díjemelkedések várhatóak szeptember 1-jétől az alábbiakban:

reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
összesen

Tiszavasvári Bölcsőde étkezési díjak változása
Jelenlegi térítési díj (nyersanyag
2022. szeptember 1-jétől érvényes
norma), Ft
díjak, 40 % emeléssel, Ft
65
90
45
65
200
280
50
70
360
505

A bölcsőde esetében a díjak Áfa nélkül értendően, bruttóban, az intézmény alanyi mentes.
Tiva-Szolg Kft esetében alkalmazandó étkezési díjak változása
Jelenlegi térítési díj (nyersanyag
2022. szeptember 1-jétől érvényes
norma), Ft
díjak, 40 % emeléssel, Ft
305 +ÁFA
430 +ÁFA
napközi, napi
380 +ÁFA
530+ÁFA

óvodában
általános iskolában
háromszori étkezés
általános iskolában napi kétszeri
étkezés
általános iskolában menza
középiskolai menza
középfokú iskolai kollégiumi ellátás
•
•

320 +ÁFA

450 +ÁFA

240 +ÁFA
305 +ÁFA
760 +ÁFA

340+ÁFA
430 +ÁFA
1065 +ÁFA

A Tiszavasvári Sportlétesítmények esetében az alábbi díjemelkedésekkel számolhatunk szeptember 1-jétől:
Létesítmény

Használat megnevezése

Jelenlegi bruttó ár (Ft)

Tv, 2287/12 hrsz.
(gyári
lakótelep)
streetball
és
teniszpálya

streetball pálya

Javasolt bruttó ár (Ft)
2022. 09.01. napjától

1000Ft/óra/pálya

2000Ft/óra/pálya

1000Ft/óra

2000 Ft/óra

1500Ft/óra

2500Ft/óra

3000Ft/nap (alkalom)
1000Ft/fő, de min.
5000 Ft/nap (alkalom)

változatlan áron

1 000 Ft/óra

2 000 Ft/óra

1 500 Ft/óra
6 600 Ft/óra
1 100 Ft/óra

3 000 Ft/óra
10 000 Ft/óra
1 500 Ft/óra
változatlan áron

Tv, Wesselényi u. 1.

Tv, Petőfi. u. 1.3. –
Városi
Sportcsarnok

teniszpálya pályavilágítás nélkül
teniszpálya pályavilágítással
pihenőhely, szabadtéri főzőhely és ping-pong
asztalok
pihenőhely
teljes
terület
(pihenőhely,
streetball pálya és vagy teniszpálya
teniszpálya öltözők és mosdóhelyiségek
használatával, világítás nélkül
teniszpálya öltözők és mosdóhelyiségek
használatával, világítással
tömeg, verseny és diáksport céljára
oldalterület használat
kereskedelmi,
szolgáltató,
szórakoztató
tevékenységek céljára
salakpálya
hirdetések, reklámfelületek bérbeadása
lelátó bérlése
színpad

16 500 Ft/óra
5 500 Ftóra
10 000 Ft/m2/év
50 000 Ft/db/alkalom
20 000 Ft/nap

változatlan áron

változatlan áron
változatlan áron
változatlan áron
változatlan áron

Lovas tábor a Pampuch Tanyán
Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük a Pampuch
Tanya lovastáborát, melyre minden korosztályból érkeztek
gyerekek. Igyekeztünk biztonságos környezetben, szakemberek
felügyelete mellett különleges élményeket biztosítani a
résztvevők számára, amelyek meghatározóak a kis lovasok
testi, lelki és értelmi fejlődésére is. Biztosítottuk a szabadidő
természetben történő eltöltésének egyik legszebb formáját, a
lovaglást, kezdő és gyakorló szinten is. A tábori élményeket
a gyerekek gondolataival szeretnénk megosztani: ”Körbe
járhattuk a Tanyát, megnéztük az állatokat, a teheneket, a
birkákat és a ménest”, ”Ápolhattuk a lovakat, előkészítettük őket
a lovagláshoz”, ”Nagyon jó volt az egész, a lovak is kedvesek,
együttműködőek voltak”, ”Az tetszett, hogy megismerhettem

a nyergek részeit; a lovas foglalkozások, meg úgy minden”,
”A legjobb az volt, hogy ügethettem, a sorverseny, és hogy
sokat játszottunk.” ”Tetszett a sok kézműveskedés, fogatozás,
lóápolás, ló vezetés”, ”Szabadidőben sokat játszhattunk, sosem
unatkoztunk, mindig volt valami program, napi 2 lovaglás”,
”Szert tettem új barátságokra, és fejleszthettem a lovaglásomat”,
”Mint mindig, most is nagyon jó volt, nincs két egyforma
lovas tábor, mindegyikben van valami különlegesség, én ezért
szeretek minden évben jönni”, ”Jó volt hogy belekóstolhattunk,
gyakorolhattuk a díjlovaglást és összeraktunk egy rövid
karüsszelt is”, ”Sok új élménnyel gazdagodtunk a tábor során”,
”Kedvencem a lovaglás volt, és szeretnék jövőre is jönni”!

Hírek a Varázsceruza
Óvodáról
Örömteli hír, hogy az óvodának a
felújítási munkái picit megkésve bár, de
megkezdődtek. Sajnálatosan az építőanyag
árak emelkedése miatt a beruházást nem
sikerült olyan ütemben kezdeni, mint
ahogy szerettük volna. A vállalkozó szépen
halad a nyílászárók cseréjével, a külső
homlokzati ablakok cseréje már meg is
történt. A belső nyílászárók is eltávolítása
kerültek. Hamarosan a napelemes rendszer
és az akadálymentesítés is megvalósul a
kivitelezés során.
Továbbá felhívjuk a Kedves Szülők
figyelmét!
A Varázsceruza óvoda teljes felújítása
jelenlegi álláspont szerint elhúzódik,
így a következő tanév (2022-2023)
kezdésének időpontja bizonytalan. Erről
további tájékoztatás a későbbiekben
elsősorban a Tiszavasvári Egyesített
Óvodai Intézmény vezetőjétől és a
Tiszavasvári Város Önkormányzat online
felületén fognak kapni. Megértésüket és
segítő közreműködésüket köszönjük!

Közéleti hírek

Dr. Rojkó László Emlékére

2022. június 19-én végső búcsút
vettünk Dr Rojkó Lászlótól az Ófehértói
temetőben. Nagy megtiszteltetésünkre
búcsúztatóján – a család felkérésére lehetőségünk volt személyes beszéddel
elköszönni tőle városunk nevében, hiszen
Tiszavasvári, a Tiszavasvári emberek
kiemelt szerepet töltöttek be az életében.
Azok a sorok hozzá szóltak, de fontosnak
tartok néhány gondolatot ebben a formában
is megosztani Vele kapcsolatban. Doktor
Úr egészen a sajnálatos elmúlásig életünk
mindennapjainak része volt, agilitása
tenni akarása sosem hagyott alább. Aktív
időszakában hetente kopogtatott be
hozzám, hozzánk, egyeztetve fontosabb
kérdésekben, érdeklődve a város történései
felől, jó szándékú hozzáállásával segítve,
ahol tudott. Erőt, akaratot sugárzott,
tervezte a jövőt, vállalta a feladatokat,

építette az egészségügyet. 2022 júniusában
részt vállalt a képviselő-testületben,
amikor
lemondott
képviselőtársa
helyébe
lépett.
Képviselőként
és
orvosként is segítette a várost, így a
közös célok megvalósultak, Tiszavasvári
egészségügye fejlődött. Jobbító szándéka,
kötelességtudata, hivatása iránti lojalitása,
politikától független tenni akarása,
mondhatjuk úgy „nagybetűs embersége”
hidat épített. Városunk, önkormányzatunk
mindenben számíthatott rá. Kérdés nélkül
állt a feladatok élére. A járvány idején
gondolkodás nélkül gyógyított, ügyelt,
megtartva a személyes kontaktot betegeivel,
elvállalva az oltópont működtetésével
kapcsolatos teendőket. A szociális otthon
egyik megbízott orvosaként is dolgozott az
elmúlt évtől. Nem volt olyan kollega, aki,
ha helyettesítésre szorult ne segített volna.
Ez természetes! - mondta. Legyen jó a
városnak polgármester úr! Viszonzásként
azért igyekeztünk szakmai elismeréssel is
jutalmazni, így tavaly Semmelweis napon
volt szerencsém Vasvári Pál kitüntető
díjjal jutalmazni kimagasló teljesítményét.
Tettei, az orvoslásban eltöltött évek és
önzetlen munkája elismeréseként 2019-ben
címzetes főorvosi elismerést vehetett át a
megyeházán. Mindig a kihívást kereste.
Olyan erővel tört előre, mintha ezen
múlna a pillanat. Doktor Úr! Tisztelettel,
szeretettel, megbecsüléssel gondolunk rád!
Nyugodj békében!
Szőke Zoltán
polgármester

Emlékezem…
A
legnehezebbel
szembeszálló,
rettenthetetlen hitű szelíd embertől
búcsúzunk… Drága Doki, ki tele voltál
hittel, reménnyel, önzetlen szeretettel és
oly nagy hévvel, aki viszonzást és hírnevet
nem várva teremtettél, adtál… ki bátorítást,
alkalmat,
lehetőséget
nyújtottál…
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„A családok sikere a közös sikerünk!”

a Tiszavasvári Bölcsőde elnyerte a „Családbarát Szolgáltató
Hely” minősítést.
MI
A
CSALÁDBARÁT
HELY? A Családbarát Hely olyan
szervezet, mely a munkáltató
és a munkavállaló, valamint a
szolgáltató és a szolgáltatást
igénybe vevő szempontjainak
kölcsönös
figyelembevételével
támogatja a családon belüli szerepek
betöltését. Figyelembe veszi a családok
élethelyzetének változásait, csökkentve
ezzel a szervezet elvárásainak és a családi
környezet igényeinek összeütközéseiből
fakadó
konfliktusokat.
Családbarát
Szolgáltató Hely esetében a szolgáltató
figyelembe veszi a szolgáltatást igénybe
vevő ügyfelek családi körülményeit,
családjuk igényeit is, az általa nyújtott
szolgáltatásokhoz igazodva (pl. etetőszék,
gyermekmenü, gyermekkocsi tároló,
akadálymentes közlekedés gyermekkocsi
számára). A tanúsítványt megszerzett
szervezetek
ingyenes
auditáláson
vesznek részt, mely audit a szervezetben
érvényesülő családbarát szemléletről
nyújt hiteles képet. A Családbarát Hely,
tanúsító védjegyre a Magyarország
területén működő magyar, valamint
a Magyarországon működő külföldi
tulajdonú szervezetek jelentkezhetnek.
Amennyiben az előszűrő kérdőív kitöltése
alapján a szervezet eléri az audithoz

Idősek Klubja a Kornisné Liptay Elza
Szociális és Gyermekjóléti Központban

gyógyítottál, mentettél, csillapítottál! Te,
aki mindig csak előre tekintettél, Te A
Harcos, most bennünk élsz tovább!!! A
szavaiddal emlékezem: „Megcsináltuk,
most már hátradőlhetünk!!!” Hálásan
köszönjük!!! Az eü. csapatod nevében:
Balogh-Lácz Klaudia

Az Élelmiszerbank adományai újra
Tiszavasváriban
A Kornisné Liptay Elza Szociális
és
Gyermekjóléti
Szolgálat,
2022
júliusában újabb adományban részesült
az Élelmiszerbank által. A közel
6.400.000.-Ft értékű adomány gondozott
családjaink minden korosztályának örömet
okozott, mivel az összeállított csomagok
kicsiknek és nagyoknak is tartogattak
különlegességeket.
A
csomagok
tartalmaztak: kukoricakonzervet, Canelli
baba konzervet, Uncle Bens főzőtasakos
rizst, Nissin Demae tésztalevest, Sport
Ziccer földimogyorós ostyát, Globus
Pizza szószt, Dr.Oetker Choco-Choco
mogyorós forró csokis italport, valamint
Himalaya kozmetikai termékeket. Az
élelmiszerbank által küldött termékekből
kollégáink csomagokat állítottak össze a
gondozásunkban és a látókörünkben lévő
családok részére, amely most nagyobb
részben a Bűdi részre kerültek kiosztásra.
Bízunk benne, hogy munkatársaink
csomaggal
történő
megjelenésükkel
kellemes, örömteli pillanatokat szereztek
az adományban részesülő családok

szükséges pontszámot, helyszíni
auditvizsgálat történik, melynek
során ellenőrzik a szervezet
családbarát
működésének,
intézkedéseinek
meglétét.
A sikeres auditot követően a
Családbarát
Magyarország
Központ kiállítja a szervezet nevére szóló
Családbarát Hely, tanúsító védjegyet,
mely minősítés kifejezi a jelentkező
szervezet családbarát szemléletű működés
iránti elkötelezettségét, valamint az
ennek megvalósításáért tett alapvető
intézkedések meglétét. A Családbarát
Hely, tanúsító védjegy hitelesen bizonyítja,
hogy a védjegy tulajdonosa családbarát
szolgáltatást nyújt. A Családbarát Hely,
tanúsító védjegy objektív elemzésen alapuló
minősítési rendszer, amely egy hivatalos
auditálási folyamat eredményeként dönti
el, hogy mely szervezetek, jelentkezők
kaphatják meg a védjegyet. A Családbarát
Magyarország Központ kormányhatározat
alapján alakította ki és fejleszti tovább
a Családbarát Hely, tanúsító védjegy
és minősítés egységes rendszerét és
eljárásrendjét, valamint végzi a szervezetek
minősítését.
Munkácsi Ágnes
intézményvezető

számára. Hálásak vagyunk érte, hogy
folyamatosan tudjuk segíteni azokat a
családokat, egyedülállókat, kisgyermeket
egyedül nevelőknek, az időseket, akik
számára ez nagy segítséget jelent. Bízunk
benne, hogy ezt folyamatosan tudjuk
majd a jövőben is teljesíteni. Köszönet
a munkatársaimnak és a szervezetnek az
önzetlen segítségért.
Makkai Jánosné
intézményvezető

Szeretnénk Önöknek bemutatni egy –
Tiszavasváriban már sok-sok éve működő –
szolgáltatást, mely az idősek hétköznapjait
segít könnyebbé, színesebbé tenni. Ez a
szociális szolgáltatás az Idősek Klubja,
melyet a Kornisné Liptay Elza Szociális
és Gyermekjóléti Központ működtet. A
szolgáltatást a Tiszavasvári, Hősök utcán
lévő telephelyünkön vehetik igénybe,

hétfőtől csütörtökig 08:00-16:00, pénteken
pedig 08:00-13:30-ig. A szolgáltatást
térítésmentesen a 65 év fölötti korcsoport
számára biztosítjuk. Az intézménybe
jutást saját gépjármű segíti rászorultság
esetén. Amennyiben arra igény van,
úgy egyszeri meleg étel igénylésére is
lehetőség van, melyet térítési díj ellenében
a Kornisné Központ biztosít. Az ellátásban
szakképzett gondozók vesznek részt:
mindennapi feladataik közé tartozik az
ellátásban résztvevők foglalkoztatása,
ügyeik intézése (pl.: gyógyszerek
felíratása, azok kiváltása; bevásárlás),
kontrollszerű vérnyomásmérés, cukorszint
mérés. A foglalkozások széleskörűek:
memória játékok, nótázás, zenehallgatás,
tánc, kézműves foglalkozások, közös
főzés, filmvetítés, születésnapok/névnapok
köszöntése, valamint jeles ünnepekről
való megemlékezés. Klubtagjaink minden
napjaikat örömmel, jókedvvel töltik a kis
közösségükben, érzik a valahová való
tartozást. Sikerül mindenki arcára mosolyt
csalni még akkor is, mikor problémájuk
van. A Magyar Élelmiszerbank jóvoltából
rendszeres
élelmiszer
adományban
részesülnek
ellátottaink.
Minden
érdeklődőt szeretettel várunk a családias
hangulatú, gondos felügyelet melletti
foglalkozásokra! Igyekszünk minden héten
közös főzést szervezni klubtagjainknak,
szívesen vesznek részt az előkészületekben,
főzésben. Néhány fotó ízelítőül, melyek
bemutatják mindennapjainkat:
Makkai Jánosné
intézményvezető
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Egyenruhás hírek

A 2022-BEN INDULÓ SZERZŐDÉSES HATÁRVADÁSZ KÉPZÉSRE
Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv Bács-Kiskun, CsongrádCsanád, Békés, Hajdú-Bihar, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében alapfokú iskolai
végzettségre (8 évfolyam sikeres elvégzésére) épülő képzést indít, amely eredményes
teljesítése a Rendőrségnél szerződéses határvadász beosztás betöltésére jogosít.
Jelentkezni az alábbiak szerint lehet: A jelentkezést elektronikus úton hatarvadasz@
kr.police.hu elektronikus levelezési címre, postai úton a Készenléti Rendőrség
elérhetőségeinek egyikére szükséges megküldened, továbbá személyesen is leadhatod
a rendőri szerveink bármelyikénél.   Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgyában
vagy a borítékon tüntesd fel: „Szerződéses határvadászképzés”. A képzés tervezett
helyszínei:
- Készenléti Rendőrség Hajdú-Bihar Megyei Határvadász Század elhelyezési körlete
4033 Debrecen, Sámsoni út 147-149.
- Készenléti Rendőrség Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Határvadász Század
elhelyezési körlete
4300 Nyírbátor, Bocskai út 2-4.
A képzésre történő jelentkezés a közzététel napjától folyamatos az alábbi
elérhetőségeken:
Készenléti Rendőrség - Hajdú - Bihar Megyei Határvadász Század, Debreceni
Határvadász Toborzó Iroda
Cím: 4033 Debrecen, Sámsoni út 147-149. Mobiltelefonszám: 06-30-663-0705, 06-30144-3013
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Határvadász Század,
Nyírbátori Határvadász
Toborzó Iroda  
Cím: 4300 Nyírbátor, Bocskai út 2-4. Mobiltelefonszám: 06-30-663-3267, 06-30-1443025
A képzés időtartama: 160 óra (4 hét). Jelentkezési feltételek: - magyar
állampolgárság, - jelentkezési életkor: 18-55 életév (még be nem töltött 55. életév), büntetlen előélet, - cselekvőképesség, - legalább alapfokú iskolai végzettségről (8
évfolyam sikeres elvégzéséről) kiállított bizonyítvány, - egészségi, fizikai, pszichológiai
alkalmasság. A felvételi döntésre az egészségi, fizikai és pszichológiai alkalmasság
vizsgálatok, valamint az életvitel ellenőrzés eredménye alapján kerül sor. A
jelentkezési lap és annak mellékletei a Rendőrség www.police.hu honlapján a (https://
www.police.hu/hu/szerzodeses-hatarvadasz-kepzes)
érhetők
el.
Munkatársaink
hétköznapokon hivatali munkaidőben adnak tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken a
szerződéses határvadász képzésről. Hétfőtől csütörtökig: 7.30-tól 16.00-ig, Pénteken:
7.30-tól 13.30-ig

Rugalmas szolgálat, biztos jövedelem

Újra várják a jelentkezőket Önkéntes
Katonai
Szolgálatra
a
Magyar
Honvédség toborzóirodáiban. A tavaly
őszi pilot programba mintegy ötszázan
kerültek be, többen azóta is a seregben
szolgálnak. Az első két hónapban a
tartalékos katonák alapkiképzésen vesznek
részt, majd a második, négyhónapos
ciklusban több opció közül is választhatnak.
Lehetőségük
van
a
lakhelyükhöz
közeli tartalékos szervezetnél maradni,
átszerződhetnek más szolgálati formára, vagy kérhetik, hogy kiképzésük speciális területen
folytatódjon. Ha a szakkiképzés mellett döntenek, fizetésük a mindenkori minimálbérről
a garantált bérminimumra emelkedik, mely jelenleg bruttó 260 ezer Ft. A szeptember
5-én induló kiképzések a tervek szerint az ország valamennyi megyéjében és Budapesten
is megkezdődnek. A felkészítés alappillére a mindennapos katonai testnevelés, melyet
fizikai állapotfelmérés előz meg. A résztvevők harcászatot, közelharcot és térképészet
tanulnak, megismerkednek a szolgálati szabályzattal, részt vesznek lőkiképzésen és alaki
foglalkozásokon egyaránt. Aki úgy dönt, kipróbálná magát műveleti feladatokat ellátó
csapatnál, ejtőernyős-, búvár- vagy speciális lövész kiképzést is kaphat, de megtanulhat
harcjárművet vagy munkagépet vezetni is. A program rugalmas: bármikor megszakítható,
de újabb hat hónappal meg is lehet hosszabbítani. Aki pedig több évig katonaként szolgálna,
dönthet a szerződéses, a műveleti tartalékos vagy a területvédelmi tartalékos szolgálati
formák mellett. Egy korábbi interjúban Sándor Zsolt altábornagy, a Magyar Honvédség
parancsnokának helyettese így fogalmazott: „ha hat hónap után az illető leszerel, akkor
is nő a kiképzett tartalékosként nyilvántartott magyar állampolgárok száma, ha pedig
szerződéses katonaként vagy területvédelmi tartalékosként szolgál tovább, akkor megint
bővült a Magyar Honvédség képessége.”Elsősorban olyan fiatalokra számítanak, akik
egy ideig szüneteltetik tanulmányaikat, és erre az időre stabil megélhetést keresnek. Ez a
szolgálati forma ugródeszka lehet a felsőoktatásba, hiszen a féléves szolgálatért akár 32-,
az egyéves szolgálatért akár 64 többletpont is járhat. Valamennyi 18 és 65 év közötti
magyar állampolgár jelentkezését várják, aki rendelkezik bejelentett belföldi lakóhellyel,
erkölcsi bizonyítvánnyal és minimum általános iskolai végzettséggel. A szerződéskötést
egészségügyi és pszichológiai vizsgálat előzi meg. Jelentkezni legkésőbb augusztus 15-ig
lehet a megyeszékhelyek toborzóirodáiban, az iranyasereg.hu oldalon https://iranyasereg.
hu/jelentkezes-oksz/, vagy az onlinetoborzo@mil.hu címen. Cím: 4400 Nyíregyháza,
Dózsa György út 29.
Tel: 06 (42) 501-030, E-mail: szabolcs.toborzo@mil.hu Ügyfélfogadás: Hétfő- csütörtök:
08:00-15:30, Péntek: 08:00-12:00

Iskolai hírek
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Hírek a Váciból
baráttal) kellett együtt élnem, illetve
az utazás is, ami vonattal 7,5-8 óra, de
idővel sikerült hozzászoknom. Az első
féléves teljesítményemért tanulmányi
ösztöndíjban részesültem, a második
félévemet pedig 4,8-as átlaggal zártam.
Csatlakoztam az egyetemen működő PTE
PEAC Cheerleading Szakosztályához, így
a tanulás mellett edzésekre és fellépésekre
is járok. Úgy érzem, legyen bármilyen
messze is a város, megtaláltam a helyem
pécsi egyetemistaként, és nem cserélném
el semmivel.
Balogh Vivien

Akik rendszeres olvasói a Vasvári
Hírmondónak,
talán
emlékeznek
arra, hogy tavaly megkérdeztük
akkori végzőseinket, hogyan sikerült
teljesíteniük az érettségi és felvételi
követelményeket az online oktatás
nehézségei dacára, s milyen irányban
folytatják tanulmányaikat a Váci
befejezése után. Most – egy év távlatából
– újból érdeklődtünk náluk: hogyan
telt első egyetemi évük, meg tudták-e
tartani a középiskolai évek alatt
elért eredményeiket, illetve érezték-e
valamilyen hátrányát annak, hogy nem
nagyvárosi gimnáziumban tanultak. Az
alábbi válaszokat kaptuk:
Első éves óvodapedagógus hallgató
vagyok
a
Debreceni
Egyetemen.
A tanévem eseményekben gazdag
volt, részt vehettem gólyatáborban,
gólyabálon, többször látogattunk el a
Vojtina bábszínházba, Debrecenbe, a
Hármas Hegyen túráztunk és részt vettem
a karom által rendezett háromnapos
Dunántúli kiránduláson, ahol többek
között ellátogattunk az Óvoda Múzeumba
Martonvásáron és a székesfehérvári Játék
Múzeumba. Sikeres volt számomra ez az
év, hiszen minden vizsgám sikerült és mind
a két félévet szinte csak ötösökkel zártam.
Nem származott semmilyen hátrányom
abból, hogy vidéki és nem nagyvárosi
gimnáziumba jártam. A 400 fölötti felvételi
pontjaimnak köszönhetően elnyertem a
Gólya Ösztöndíjat, amit minden szakon
az a 2-3 hallgató kapja meg, akit a legtöbb
ponttal vették fel, emellett a második
félévben tanulmányi ösztöndíjat is kaptam.

Az kifejezetten előnyt jelent, hogy én még
a gimnáziumban megszereztem a komplex
nyelvvizsgát, így azzal már nem kellett
foglalkoznom, míg szaktársaimnak külön
órákra, kurzusokra kellett és még kell is
járniuk.
Vad Nóra Nikolett
A Debreceni Egyetem Állam - és
Jogtudományi Karának jogász szakos
hallgatója vagyok. Az első évemet
sikeresen zártam, hiszen minden egyes
tárgyat teljesítettem, sőt, a második félév
során 4,4-es átlagot értem el. Az első
hónapokban nehéz volt hozzászoknom
ahhoz a hatalmas mennyiséghez, amit
el kell sajátítanom. Ráadásul minden
előadáson és szemináriumon igyekeztem
részt venni, így nehezebb volt időt találni
a tanulásra. Ugyanakkor az előadásokon
hallottak sokat segítettek a felkészülésben,
s örültem annak is, hogy újra jelenléti
oktatásban vehettem részt. Nem éreztem
hátrányát annak, hogy egy kisvárosi
gimnáziumban tanultam, s ma sem
döntenék más középiskola és egyetem
mellett.
Maczkó Viktória
A Pécsi Tudományegyetem pszichológia
szakán az első évemben sikerült
beilleszkedni az egyetem befogadó
közösségébe. A Pszichológia Intézet
tanárai közvetlen viszonyt ápolnak a
diákokkal, családias a hangulat, és egy
percig sem éreztem hátrányát annak,
hogy egy kisvárosi gimnáziumból jöttem.
Megnehezítette a tanulást az, hogy
kollégistaként 5 emberrel (mostanra

Nyári gyakorlat intézményünkben
Az iskolai rendszerű szakképzésben a
gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban
teljesítendő gyakorlati képzésből és a
szorgalmi időszakon kívüli összefüggő
szakmai gyakorlati képzésből áll. Ahogy
megkezdődött a nyári szünet, úgy vele együtt
a szakiskolai és ágazati szakközépiskolás
tanulók nyári gyakorlatának ideje is eljött,
természetesen így van ez intézményünkben
is, ezért fontosnak tartottuk, hogy a
tanév sikeres zárása miatt valamennyi
tanulónk teljesítse azt időben, hiszen
feltétele a következő évfolyamra való
továbbhaladásnak. Az összefüggő szakmai
gyakorlat célja, hogy tanulók minél
hamarabb vállalati környezetben, életszerű
munkakörülmények között sajátíthassák el
a választott szakma fortélyait. Gyakorlatok
óraszáma 10.-11. évfolyamon és a
technikusi osztályokban 140 óra (4 hét,
heti 5 nap, napi 7 óra), minden ágazatban.

Ez a gyakorlat sokaknak felüdülés
lehet az egy év tömény tanulás után, sőt
többen is megfogalmazták, mennyire
örülnek annak, hogy együtt tudnak tölteni
egy kis időt úgy hogy közben a szakma
fortélyait egyre mélyebben elsajátíthatják.
Az intézményben folyamatban vannak
a felújítási munkálatok, megújul többek
között a tanári szoba, néhány tanterem,
befejeződik a „fényes-okos” LED-es
világításfelújítási munkálatok nyomainak
kijavítása. Az egész iskola külső-belső
nagytakarítása zajlik, hogy szeptember
elsején, a 8 órai tanévnyitón megfelelő
körülmények között tudjuk fogadni
tanulóinkat az új tanév kezdetén.
NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és
Kollégium

A Debreceni Egyetem testnevelésgyógytestnevelés-egészségfejlesztő szak–
már mondhatjuk -másodéves hallgatója
vagyok. Az első egyetemi évemet izgatottan
vártam, mivel egy új fejezet nyílt az
életemben. Sok új emberrel ismerkedtem
meg és sok új dologgal gyarapítottam
a tudásomat. Az egyetemi év talán
legfontosabb szakasza a vizsgaidőszak.
Az első nem volt nehéz, mivel egyetlen
vizsgám volt, viszont a másodikban már
sokkal többet kellett letennem. Ezért
hétről hétre, napról napra rengeteget
tanultam, hogy gimnáziumi éveim után az
egyetemi éveimben is megtartsam a kiváló
szintet. Ez sikerült is, olyannyira, hogy
első és második félévben is évfolyamelső
lettem. Nagyon örültem, hogy a rengeteg
tanulásnak meg lett a gyümölcse. Ezek
az eredmények arra ösztönöztek, hogy a
jövő évben a tanulás mellett belekezdjek a
kutatásokba, amelyekre szükség lesz majd
a diplomához és emellett plusz tanulási
és tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít
majd számomra. Összegezve nagyon
meg vagyok elégedve az első egyetemi
évemmel, nagyon boldog vagyok, hogy
ilyen sikereket értem el és ez részben
köszönhető, hogy megfelelő alapokkal
érkeztem a gimnáziumból és nagy részben,
hogy a családom folyamatosan támogat
engem az utamon.
Ráduly Marcell
Az első évem a Budapesti Gazdasági
Egyetem Turizmus-vendéglátás szakán
hihetetlenül gyorsan telt el. Olyan tisztán
emlékszem a “felvételt nyert” SMS-re,
amit majdnem pontosan egy éve kaptam
meg, mintha csak tegnap lett volna. A
költözés számomra elég nehéz volt, mert

majdnem 19 évig laktam ugyanazon
a helyen, így kissé nehezemre esett
kiszakadni a kisvárosi hétköznapokból
és szinte teljesen új életet kezdeni a
fővárosban, de szerencsére nagyon
hamar hozzászoktam és egy percre sem
bántam meg a döntésemet. Az egyetemi
tanítás hibrid formában történt az első két
félévben, és ugyanígy folytatódik majd a
harmadikban is. Ez azt jelenti nálunk, hogy
az 50-nél több fős előadásokat online tartják
meg, a gyakorlatok és szemináriumok
pedig a kar Markó utcai vagy Alkotmány
utcai épületében történnek. Amikor
ezt megtudtam, kicsit szomorú lettem,
mert bevallom, azért is vártam nagyon
az egyetemet, hogy a nagy előadókban
üljünk 100 vagy 200 emberrel. Az online
órák nehezebbek, mint a jelenlétiek,
mivel fontosak a témák, de sajnos nagyon
nehéz reggel 9:45-től 18:30-ig, vagy akár
20:15-ig folyamatosan a laptopot nézni és
koncentrálni. A szemináriumi órák ennél
kicsit nyugodtabban telnek és sokkal
könnyebb odafigyelni. A tárgy, amitől
legjobban féltem a kezdetek óta az a
Gazdasági Matematika volt. A matematika
sosem volt a kedvencem és nagyon
„beharangozták”, hogy többen buknak
meg belőle, mint ahányan átmennek, így
elég stresszes volt, de szerencsére a lehető
legjobb tanárom volt. Mindig mindenkinek
segített mindenben és tényleg megtanította
nekünk az anyagot. Nagyon hálás vagyok
neki, hogy első nekifutásra átmentem!
Az eredményemmel összességében nem
vagyok teljesen elégedett, a következő
félévben szeretnék jobban odafigyelni a
tanulásra és jobb eredménnyel zárni. Ez az
első év főleg arról szólt, hogy megszokjam
az új környezetet. Egyetlen dolog van, ami
nem tetszik, és kissé elszomorít: az, hogy
a szakon nincsen közösség és alig lehet
barátkozni. Ha nem lesz valaki HÖK tag
vagy bármi egyetemi klub/szövetkezet
tagja, akkor a barátkozás szinte lehetetlen,
mivel minden órán más emberekkel
vagyunk és így elég nehéz összeszokni.
Aranyi Anna
Köszönjük volt diákjainknak, hogy
beszámoltak első egyetemi évükről,
és további hasonlóan szép sikereket
kívánunk nekik az elkövetkezendő
évekre is!
VMG
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Kultúra - szórakozás
Nyári Programok az EKIK Intézményegységeiben

2022. júliusában két turnusban „Élménytáborban”
vehettek részt a gyerekek a Találkozások Házában. A két
hét alatt változatos programok várták a résztvevőket, akik
új élményeket, barátokat szereztek a táborban.

A Vasvári Pál Múzeum adott otthont a Vasvári Pál
születésének 196. évfordulója alkalmából szervezett
ünnepi programnak, mely a Vasvári Pál Társaság
szervezésében valósult meg.
Dr. Pallai László történész ,, Kik érted haltak, Szent
Világszabadság !” - Vasvári Pál és nemzedéke címmel
tartott előadást. Ezt követően Szóka Júlia Vasvári Pál
emlékplakettel kitüntetett énekművész adott műsort.
Zsólyomi Levente történész a szabadságharc ágyúiról
tartott előadást, majd a látogatók megtekinthették azt
az ágyút, melyet Martinek Imréné ajánlott fel a múzeum
számára a kiállítás idejére, melyet ezúton is szeretnénk
megköszönni. A
program zárásaként a résztvevők
a megemlékezés koszorúit helyezték el Vasvári Pál
mellszobránál a Múzeumkertben.

2022. július 14-én Utazó Digitális Élményközpont
érkezett a Városi Könyvtárba. Folyamatosan váltották
egymást az ovis gyerekcsoportok, a táborozó gyerekek
és a családok a Városi Könyvtár belső udvarában, ahol
megismerhették, kipróbálhatták a robotokat, a 3D-s
nyomtatót, a VR-szemüvegeket, a drónt. Köszönjük a DJP
Hálózatnak, hogy Tiszavasvárit választották helyszínül,
nagy élmény volt gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt!

Július végén, augusztus elején 2 turnusban táboroztak
a gyerekek a Vasvári Pál Múzeum munkatársai által
szervezett múzeumi táborban, melynek a Gólyahír Ifjúsági
Tábor adott otthont. A gyerekek változatos programokon
vettek részt. Köszönjük, hogy ilyen sokan töltöttétek
velünk a nyári szünetet.

Csík János és a Mezzo

Különleges zenei élményben lehetett részük azoknak, akik
ellátogattak július 7-én aTalálkozások Háza előtti térre, hiszen
Csík János és a Mezzo zenekar adott nagysikerű koncertet.
Friss, lendületes előadásukban a magyar népzenével
együtt szólaltak meg a szórakoztató jó hangulatú jazz ízű
dallamok, olyan zenészek tolmácsolásában, akik közül
egyesek a népzenéhez, mások pedig a jazz muzsikához
állnak közelebb. Újszerű és magával ragadó volt a zenekar
muzsikája, a produkciót táncosok műsora tette színessé.
A tiszadobi Kalamajka Néptánccsoport tagjai fergeteges
hangulatot teremtettek produkciójukkal a koncert előtt és
a koncertet követően, a táncházban talpalávalót a Bakos
Zenekar húzta.

Közlemények-Információk
APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan
Tiszalök új üdülő részén a Tiszához és
a szabad strandhoz közeli részen hat
szobás saját fürdőszobával rendelkező,
csónak házzal és fedett étkezővel ellátott
nyaraló eladó! Irányár: 29.990.000.-Ft
Érd: 06703947515
Újfehértó csendes részén vállalkozásra,
gazdálkodásra is alkalmas 3 szobás
szilikátból épült családi ház eladó.
Irányár:
21.990.000.-Ft,
Érd:
06703947515
Tiszalök központhoz közeli részén
kínálok eladásra egy 137 m2-es
szilikátból épült, teljesen felújított
2 szintes családi házat. Irányár:
32.900.000.-Ft Érd: 06703947515
Polgár frekventált részén 73 m2-es
kertes ház 2 beállásos garázzsal eladó.
Irányár: 23.990.000.-Ft
Érd: 06703947515
Tiszavasváriban 3 szintes családi ház
szaunával, szoláriummal, vállalkozásra
alkalmas helyiségekkel eladó.
Irányár: 31.990.000.-Ft
Érd: 06703947515

Újfehértó csendes részén vállalkozásra,
gazdálkodásra is alkalmas 3 szobás
szilikátból épült családi ház eladó.
Irányár:
21.990.000.-Ft,
Érd:
06703947515
Nyíregyházán a Damjanich lakóparkban
új építésű ikerház eladó, 98 és 92 m2
alapterülettel, garázzsal, parkosítva,
térkövezve. Érd: 06703947515
Albérlet! Nyugdíjas hölgynek albérletet
biztosítok! 06 42/459-088
Polgáron 76 m2-es téglaépítésű családi
ház eladó. Új fürdőszoba, nyílászárók
most cserélve. Irányár: 15.990.000.-Ft
Érd: 06703947515

Szolgáltatás
Pala és cseréptetők tisztítása, javítása,
festés, teljes körű felújítása. Ingyenes
kiszállás és árajánlat. Hívjanak
bizalommal. 06 30/232-5135
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

Tiszavasváriban a 36-os fő út mellett
eladásra kínálok egy szilikátból épült,
teljesen felújított 2 szintes családi házat.
Irányár: 29.490.000.-Ft
Érd: 06703947515

Földmérés,
épület
feltüntetés,
telekmegosztás, telekhatár kitűzés,
egyéb földmérési munkák! Tel: 30/ 3689797

Tiszavasvári főutcájában 107 m2-es
szilikátból épült 2 szintes kertes családi
ház eladó. Irányár: 24.990.000.-Ft
Érd: 06703947515

Vásárolj tőlünk! Találd meg a
telefonodhoz illő bármely kiegészítőt!
Minden típusra rendelhetők tokok,
üvegfóliák headsetek, és egyéb
tartozékok. www.tokcity.hu
Tel.:
30/388-8802

Tiszavasváriban 100 nm-es komfortos
parasztház több gazdasági épülettel,
4270 nm-es telekkel eladó! Érd.: 06
70/541-5339
Tiszavasvári, Kossuth út 17 sz. alatti 54
m2-es üzlethelyiség kiadó vagy eladó.
Érdeklődni lehet személyesen, vagy
telefonon: Balogh László ügyvezetőnél.
06 30/249- 9966, VASÉP Kft.
Tiszavasvári, Nánási út 2.
Eladó készpénz+részletfizetésre kertes,
felújított lakás Dobó Katalin út 12.sz.
(2 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba,
nyári konyha. Fűtés: fatüzelésű kályha)
Érd.: 06 30/267-1424
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
Tiszavasvári központjában, Honfoglalás
út 7 sz. alatt 80 m2-es családi ház eladó.
Érd.:06 30/402-6732
Tiszalökön a holtághoz és a központhoz
közeli helyen 47 m2 es lakás eladó
(felújítás alatt) IRÁNYÁR: 3.490.000.Ft
Érd : 06703947515
Tiszavasvári központi részén a 36-os fő
út mellet (két külön álló házrész) kertes
ház eladó. IRÁNYÁR: 11.490.000.-Ft
Érd : 06703947515
Tiszavasvári csendes részén 3 szoba,
nappalis felújított kertes ház eladó.
IRÁNYÁR: 16.990.000.-Ft
Érd: 06703947515
Nyíregyházán a Vasvári Pál utcában
3. emeleti 53m2-es lakás eladó. Új
nyílászárók, szúnyoghálóval, redőnnyel
ellátva. Irányár: 23.990.00.-Ft Érd:
06703947515

Ez is - Az is

Fehér illetve piros csirke, valamint
tojótyúk folyamatosan rendelhető
Érd: Szabó Lajos, Petőfi út 118. Tel.:06
20/ 215-3400

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
Állatorvosi ügyelet:
Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti
állatorvosát!
Gyógyszertári Ügyelet:
Augusztus 19-Augusztus 25.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Augusztus 26-Szeptember 01.
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Szeptember 02-08.
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Szeptember 09-15.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Járóbeteg Szolgálat:
Rendeléssel és időpontkéréssel
kapcsolatosan kérjük, hívja a 06 42/520080-as telefonszámot!
Tiszavasvári Járási Hivatallal
kapcsolatos ügyintézés miatt kérjük,
hívja a 06 42/795-125-ös számot,
Kormányablak Osztály: 06 42/795-346

Tiszavasvári húsboltba keresünk férfi
és női eladókat. Érdeklődni: 06 30/9531624
Polgármester fogadónap:
2022. 09.05. hétfő 08.00-12.00
Jegyző fogadó napok:
2022.09.07. szerda 08.00-12.00
2022.09.21. szerda 08.00-12.00
Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140
Kéményseprőipari Kft. központja:
cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.
e-mail: kemenyseproipari@gmail.com
Telefon: 06-42/411-515; 06-42/411-516
Tiszavasvári Polgárőr Egyesület:
4440 Tiszavasvári Báthory utca 6.
Bejárat az Attila tér felől.
Bármikor hívható!
Tel: 06 20/919-1793
Orvosi Ügyelet:
Szükség esetén hívják a 112-es

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre
várjuk,
enyhíti hiányát, ha álmunkban látjuk.
Az ész megérti, de a szív soha,
hogy egyszer majd mi is elmegyünk,
ahol Ő van, oda.
Az idő múlik, de akit ennyire szeretünk,
azt soha de soha nem felejtjük!”
Fájó szívvel emlékezünk
Kecskés
József
halálának
1.
évfordulóján. Szerető felesége, gyermekei,
menyei, unokái és családtagjai.
„ A nagy harcot feladom,
Nem megy tovább”
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk

AKÁC TŰZIFA RENDELHETŐ!
Kuglizva: 21.000 Ft/m3 (1x1x1),
Hasítva: 24.500 Ft/m3 (1x1x1). Szállítás
megoldható! TEL: 0630/696-3961 Eutr
AA6086268

Álláshirdetés

Öt éve már, hogy tőlünk elmentél,
annyira jó lenne, ha még mindig itt
lehetnél.
Életed úgy múlt el, mint egy pillanat,
de emléked szívünkben örökké ott marad.
Szerető szíved pihen a föld alatt,
minden érted hulló könnycsepp nyugtassa
álmodat.
Férjed, lányaid, vejeid, unokáid
Bunda Sándorné
Losonczi Mária
1952. augusztus 20. - 2017. augusztus 18.

Aranykereszt Gyógyszertár

Dahua VCT-999 tripod professzionális
fényképezőgép állvány dobozában fél
áron eladó! Érd.: 06 30/636-5681

Cserép, kupás, kisméretű pecsétes tégla,
vasanyag (nem MÉH-be való) eladó!
Érd.: 06 30/943-7332

2022 augusztus

segélyhívó számot, ahonnan a diszpécser
továbbítja a hívást az orvosi ügyeletre,
illetve a mentőszolgálathoz!

Róka Lajos Róbert
temetésén részt vettek,
jelenlétükkel fájdalmunkat enyhítették!
A gyászoló család

Anyakönyvi Hírek
Köszöntjük Tiszavasvári
Legifjabb Lakóit
Nagy Larina
/2022.06.26./
Rézműves Ruben
Rézműves Gergő József
Bacsi Ivett Natália
Lakatos Sándor Noel
Szabó Nazira Bahar
Rézmüves Nátán Dávid
Marlen Ágnes Márta
Korotki Nimród Richárd
Lukács Norbert Nataniel
Lakatos Kevin Jonatán
Balogh Ametiszt Ájlin
Sipeki Norbert
Lakatos Fernanda Natasa
Lakatos Gergő Csaba
Ábri Leonárdó Márk
Lakatos Elinor Nia

Akik házasságot kötöttek

Tóth Szilvia Dominika – Sebők Máté
Szabolcs
Szente-Varga Viktória – Nagy Robin
Gál Andrea – Csóka Attila

Akiktől búcsút vettünk:
Páricsi Ödön (2022.06.30.) / Aradi V. u.
Szabó László / Gyóni Géza u.
Nagy Andrásné sz. Szabó Juliánna /
Vasvári P. u. 87.
Veres Mihály Csaba / Széchenyi u.
Nyakó Márton Imréné sz. Orosz Juliánna
Bajcsy-Zs. u.
Girincsi Éva / Víg u.
Balogh Sándorné sz. Kenyeres Juliánna /
Jókai u.
Mészáros Józsefné sz. Munkácsi Margit /
Egység u.
Kovács Ferenc / Csontváry u.
Rozgonyi Sándor / volt Hankó László u.
Szabó Istvánné sz. Nagy Ágnes / Gyár u.

Sport és Közéleti hírek
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Szakmai úton a Tiszavasvári Olimpiai
Baráti Kör

Mi, a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör
Egyesület (TOBKE) vezetősége 2022.
július 28-án, csütörtökön, újabb szakmai
utat szerveztünk a Sportlétesítmények
Magyarországi Szövetségével (SMSz)
közösen, Budapestre ahol megtekintettük
a Puskás Arénát és az új MVM Dome
Sportcsarnokot, valamint betértünk a
Magyar Sport Házába is. A programon
16 egyesületi tag, és 6 sportvezető vett
részt, akiket név szerint is szeretnénk
megemlíteni: dr. Printz János – Magyar
Olimpiai Akadémia tanács tagja és
címzetes egyetemi tanár, Tóth Ferenc –
Zsivótzky Gyula Olimpiai Kör Egyesület

alelnöke, Veres Vince – Magyar Olimpiai
Bizottság Hagyományőrző Bizottság
tagja, Papp János – Falvak Kultúrájáért
Alapítvány főtitkára, Nagy Csaba – Varjú
Vilmos Olimpiai Baráti Kör elnökségi
tagja, és Benyák Albert – Halmay Zoltán
Olimpiai Hagyományőrző Egyesület
tagja. Nagyon jó hangulatban telt a nap,
jól éreztük magunkat, sok érdekességet
megtudtuk,
rengeteg
tapasztalatot
szereztünk és gyönyörű látványokban volt
részünk.

FOCI
A Tiszavasvári labdarúgó szakosztályunk
életében komoly változások történtek. A
felnőtt csapatunk edzőjét, Antal Józsefet
Szabó Zoltán váltotta a kispadon. Zoli
már lassan 15 éve szakosztályunk
utánpótlás edzője, és méltán kapta meg
ezt a felelősségteljes posztot. Így a stáb
is változott kissé, mivel helyét az U16-os
csapatnál át kellet vennie valakinek, végül
az edzői feladatokkal Szolyka Gergőt
bízta meg a vezetőség! A felnőtt csapat
felkészülését már Szabó Zoltán mesterrel
kezdte meg. Rengeteg Tiszavasvári

fiatal kap majd lehetőséget a keretben,
hiszen a klub filozófiája az utánpótlásban
rejlik. A felkészülés első edzőmérkőzése
a Bohács Sándor emléktorna volt, ahol
a csapatunk szombaton az Ibránytól 2:1
arányban kikapott, de vasárnap a harmadik
helyért vívott küzdelemben a Rakamaz
csapatával szemben 3:1-es győzelmet
aratott. Mindenki nagyon bízik az új
jövőben, hiszen a fiatalok a Tiszavasvári
labdarúgás gyöngyszemei!!!! Hajrá fiúk,
Hajrá Vasvári!
Fazekas Viktor

Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör
Egyesület

Utcanév

Fürst S. u.- Szögi Lajos u.

Kedves
Horgásztársak!

Képviselői
Elérhetőségek

2022.07.17-én megrendezésre került a
harcsafogó horgászversenyünk, amelyen
20 jelentkezőből 19-en részt tudtak venni.
Az idő reggel nem volt kegyes hozzánk, 10
fokkal indítottuk, illetve a szél is feltámadt
a nap folyamán. Ezek ellenére összesen 30
db afrikai harcsa került szákba, amelyek
összsúlya 64,08 kg volt.

Tamás Viktor:

Az eredmény a következőképp alakult:

42/520-120

1.
Nagy Erik, 8 db afrikai
harcsával,
16,97
kg
összsúllyal,
2.
Szabó Dávid, 6 db afrikai
harcsával,
11,7
kg
összsúllyal,
3.
Bolega András, 4 db afrikai
harcsával, 8,63 kg összsúllyal.

e-mali: csilla@csip.hu

A különdíjunk most nem a legnagyobb
hal fogójához került, hanem a legtöbb
afrikai harcsa fogójához, aki szintén Nagy
Erik volt. A különdíj felajánlását köszönjük
Szaniszló Pálnak!

+36 70 1980057

Ezúton szeretnénk gratulálni ismét minden
résztvevőnek, illetve a helyezetteknek!

+36 30 2198461

Az Elnökség nevében
Szögi Roland elnök
A Kacsás Horgásztó augusztusi nyitva
tartása:
Hétfő-Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap: 6:00-19:00

ZÁRVA
6:00-19:00
6:00-19:00
6:00-19:00

+36 30 3265394

Szurkos Szilvia:
+36 30 3058143

Balázsi Csilla:

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

Szabó Zoltán:
szabo.zoltan0829@gmail.com

Ráduly Zsolt:
Volosinóczki Béla:
+36 30 2132327

Balogh Sándor:
+36 70 5466851

Dr. Kiss Krisztián
+36 30 6130012
drk.ugyved@gmail.com

Országos
felháborodást
keltett, amikor
közismertté
váltak
az
olaszliszkai
gyilkosság
részletei. 2006.
10.
15-én
történt az eset,
hogy a Kabay J. Iskolában tanító 44 éves
biológia-földrajz szakos tanár a Zemplén
megyei község területén gépkocsijával a
KRESZ szabályai szerint haladt. Előtte
váratlanul az úttesten átszaladt egy kislány,
aki az árokpartot át akarta ugrani, de
beleesett az árokba. Látva ezt a gyerek
rokonai, abban a hiszemben, hogy a
jármű elütötte, kirángatták a megálló
autóból a tanárurat. Agyba- főbe verték,
szabályszerűen agyon rugdosták (az orvos

szakértő 45 ütést számolt a meggyilkolt
fején). A szomorú dolog, hogy a nyolc
elkövető ezt a brutális tettét a tanár úr
két kisgyerekének (14 és 5) szeme láttára
tették, s még őket is megfenyegették.
A harmadik gyereke és a felesége
nem volt velük. A gyászszertartáson
Tiszavasváriban több ezer ember vett részt,
a búcsúbeszédet Dávid Ibolya, korábbi
igazságügyi miniszter, az MDF egykori
elnöke mondta. Az olaszliszkai helyszínen
emlékmű, Tiszavasváriban a Találkozások
Házánál egy kopjafa őrzi Szögi Lajos
emlékét, aki egyben a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület elnöke is
volt. Barátai, munkatársai, tisztelői október
15-ét emléknappá nyilvánították, s minden
évben emléktúrát szerveznek a szomorú
tett helyszínére.
Hankó András

Utolsó Oldal
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2022 júliusában ünnepelte 90. születésnapját Kiss
Istvánné. A meghitt eseményt szűk családja, távolban lévő
unokái, dédunokái, valamint sógornője, nővére és húga
tették felejthetetlenné. Szívből gratulálunk, és további jó
egészséget, áldott, békés, boldog életet kívánunk!
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