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2019. Április 13. VIII. Fúvószenekari 
Fesztivál és Minősítő Verseny, Kék

A Tiszavasvári Városi Fúvószenekar és a 
Hankó László Zeneiskola Kinder Band 
elnevezésű kiszenekara részt vett a VIII. 
Fúvószenekari Minősítő Fesztiválon 
Kéken 2019. április 13-án.

A zenekarok 25-30 perces műsorral 
adhattak számot tudásukról,  a zsűri pedig 
a Magyar Fúvószenei és Mazsorett 
Szövetség minősítési szabályai szerint 
értékelte a produkciókat. Mindkét 
zenekar a saját kategóriájában KIEMELT 
ARANY MINŐSÍTÉST kapott, két 
KÜLÖNDIJat adtak át a karnagyunknak, 

Nagy Dánielnek, KÜLÖNDÍJAT kapott 
a kiszenekar ütőszekciója. A zsűri tagjai 
országosan elismert szakemberek, többek 
között Szabó Ferenc, a Magyar Fúvószenei 
és Mazsorett Szövetség elnöke előtt is 
játszhattunk.  A minősítő hangversenyen 9 
zenekar vett részt, amelyek a rendezvény 
befejezéseként örömzenét játszottak, 
vagyis egyszerre mintegy 300 zenész 
közreműködésével csendültek fel a közös 
számok. Az egyiket karnagyunk, Nagy 
Dániel vezényelte. A  heti több próbák, 
a kitartó munka meghozta gyümölcsét, 
amelyet  - őszintén szólva- még csak 
nem is reméltünk. Köszönjük szüleink, 
gyermekeink, családjaink támogatását!

Vasvári fúvósok 
kiemelkedő sikere
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Az első kérdés megoldása nem a 
városvezetés és a képviselőtestület 
dolga, de lehet-e tenni valamit az ellen, 
vagy azért, hogy: A szelektív hulladékot 
külön gyűjtjük, mire jön a kukásautó, 
és összevegyíti a többi szeméttel. A 
környezettudatos emberek ilyenkor 
csak háborogni tudnak!
– Pontos információim a szelektív 
hulladékgyűjtés módjáról, módszertanáról 
nincs, de azt tudom ígérni, hogy 
írásban fogunk fordulni a Térségi 
Hulladékgazdálkodóhoz. Nem hivatalos 
értesülés szerint úgy tudom, hogy a 
hulladéktelepeken válogatják szét – 
ott viszont szelektíven – ezeket az 
összegyűjtött hulladékokat fajtánként, 
anyagonként. A kérdést elküldöm az 
illetékeseknek. Amint megvan a válasz, 
feltétlenül tájékoztatom az olvasókat!

– Egyre-másra felmerül emberekben 
a kérdés, hogy a pályázaton elnyert 
pénzből miért szabadtéri kondi parkot 
kell építeni a csónakázó tóhoz, és 
miért nem az utakat, járdákat kell 
megcsinálni, hiszen erre sokkal nagyobb 
szükség lenne?
– A választ egy kicsit távolabbról 
kezdeném: 2018 szeptemberében, amikor 
polgármester lettem, az első intézkedések 
között az volt, hogy a még el nem bírált, 

vagy a már elutasított pályázatokat szedjük 
egy csokorba, nézzük meg, hogy mit 
tudunk ezzel kapcsolatosan tenni. Most 
konkrétan a csónakázó tóra visszatérve: 
egy 2016-ban benyújtott pályázat most 
április hónapban nyert. Valami oknál fogva 
a benyújtáskor nem nyert, de most sikerült 
„leporolnunk”, és nyert. Akkor három 
különböző nagyságú helyszínt jelölt meg a 
városvezetés. A legnagyobb 80 nm-es volt. 
Az általunk megvalósítandó kondi park az 
elnyert pályázati pénznek köszönhetően 
150 nm-es lesz. Mivel nyáron valamilyen 
szinten a csónakázó tó és környéke jelenti 
a sportközpontot, így ez a legalkalmasabb 
hely a megvalósításra. Akik idejárnak futni, 
kocogni, sétálni, vagy majd kondizni, azt 
hiszem, ezt egy olyan helyszínen tehetik 
meg, ami a városnak az ékköve lehet 
majd, ha tovább tudjuk építeni. A testületi 
ülésen az idegenforgalmi adó bevezetése 
kapcsán felmerült, hogy fejlesztésekre 
is szükség van. Én azt hiszem, hogy ez 
is egyfajta fejlesztés, és akik idejönnek 
az üdülőövezetbe nyaralni, nagy hasznát 
fogják venni!

– A kérdés továbbra is nyitott! Miért 
kondi park épül az elnyert pénzből?
– Mivel ezt a pénzt csak erre tudjuk 
fordítani, - mivel a város annak idején erre 
nyújtott be pályázatot – így vagy kondi park 
épül belőle, vagy pedig ez a pénz elvész! 
De úgy gondolom ez is egyfajta fejlődést, 
előrelépést jelent a város számára.

– Az utak, járdák felújítása elkezdődött, 
ezt láthatjuk. Folytatása?
– Folytatása lesz. A járdák építése az 
mindenféleképpen porondon van, a 
padkaépítés folytatódik, a csapadékvíz 
elvezető árkok építése szintén folytatódik, 
utakra pedig pályázunk, és várjuk a célzott 
támogatást a Kormány részéről. Mindent 
megteszünk, hogy javuljon a helyzet. 
Végre az időjárás is lehetővé teszi, hogy 
a kátyúzás elkezdődjön. A Petőfi úton már 

csinálják – csak az eső ne essen.

– Ismét kérdés a Lidl? Van újabb 
fejlemény?
– Ez állandóan a felszínen van, és most 
örömhírrel is tudok szolgálni! Nálunk 
járt a Lidl két vezetője. A folyamatos 
megkeresések miatt látták, hogy nekünk 
mennyire fontos ennek az üzletnek a sorsa, 
ezért úgy döntöttek, hogy szándékukban áll 
megépíteni. Egyetlen akadályozó tényező 
van, a néhány éve bevezetett pláza törvény, 
melynek értelmében 400 nm-nél nagyobb 
üzlethelyiséget csak külön engedéllyel 
lehet építeni. Végül is abban állapodtunk 
meg, hogy mivel mindkettőnk számára 
fontos az üzlet létrejötte, ezért minden 
ismeretségünket ki fogjuk használni, 
minden követ meg fogunk mozgatni, 
hogy ezt a külön engedélyt megszerezzük. 
Elkezdődött a lobby! Megkerestem 
Országgyűlés Képviselőnket, Dr.Vinnai 
Győző urat, hogy segítse törekvésünket. 
Gondoljunk csak bele: új munkahelyek 
létesülnek, új adóbevételek keletkeznek, 
ami nagyon fontos a városnak. 

– Polgármester úr! Az előbbieken kívül 
történt-e áprilisban olyan dolog, amit 
esetleg meg kell említeni, mert a város 
szempontjából fontos, ami fejlődést 
jelent?
– Április azt gondolom valamelyest 
nevezhető nyerő hónapnak, mert nem csak 
a kondi park pályázatunk nyert, hanem egy 
illegális szemétlerakó hely felszámolásra 
benyújtott pályázatunk is. Közel 3 millió 
forintot fordíthatunk erre a célra.

– Mert vannak ilyen illegális 
szemétlerakó helyek?
– Sajnos azt kell mondanom, hogy 
bőven van! Az elnyert pénz pontosan 
31 konténernyi szemét elszállítását teszi 
lehetővé. Mindent elkövetünk, hogy ezek 
felszámolásra kerüljenek. A mezőőrök 
figyelni fogják a területeket, vadkamerákat 

Tiszavasvári Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú

,,Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges”
című pályázatának keretéből különböző ösztönző támogatás igénylésére pályázatot hirdet. A pályázat célja a 18 és 35 év közötti 
fiatalok helyben tartása. Ennek érdekében 5 különböző támogatási típus került kidolgozásra, melyek az alábbiak: 

Ösztönző támogatások típusai: Támogatás összege: Támogatásban 
részesülők száma:

1. Ingázók támogatása 6 hónapon keresztül 45.000 Ft 10 fő
2. Gyermekét egyedül nevelő munkavállaló 

támogatása 6 hónapon keresztül 45.000 Ft 9 fő
3. Tiszavasváriban lakó és regisztrált 

álláskereső támogatása 6 hónapon keresztül 40.000 Ft 9 fő
4. Tiszavasváriban lakó hiányszakma 

képviselőinek támogatása 6 hónapon keresztül 40.000 Ft 9 fő
5. Tiszavasváriban belterületi lakóépületet 

vásárló vagy belterületi ingatlanon 
lakóépületet építő fiatalok támogatása

Egyszeri 700.000 Ft, vissza nem 
térítendő támogatás 3 fő

Az ösztönző támogatások rendelkezésre álló keretösszege 69.312.000 Ft. A támogatások félévente kerülnek meghirdetésre, mely 
támogatási típusokat előre láthatólag 2021. december 31. napjáig illetve a forrás kimerüléséig tudunk biztosítani. Az első pályázati 
kör beadásának határideje 2019. május 20. napja. A pályázatról bővebben a Tiszavasvári Város Önkormányzatának honlapján 
található pályázati felhívásban, valamint a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló a 11/2019.(III.29) számú önkormányzati 
rendeletben olvashat.       
Sikeres pályázást kívánunk!  

Tájékoztatás
az anyakönyvi rovatba való 

bekerüléshez
Mindenféle mendemondák elkerülése miatt 
szeretném tájékoztatásul közölni minden 
mostani, vagy leendő érintett szülővel, 
hogy mitől függ egy név közzététele. 
A kórház a szülők nyilatkozata alapján 
kiküldi az úgynevezett Újszülött értesítőt 
a szülő által megadott lakhely szerinti 
illetékes védőnői szolgálathoz (ahol a 
kicsi ellátása és folyamatos ellenőrzése 
a hazaérkezés után legkésőbb 48 órával 
megtörténik). A védőnők az így összegyűlt 
– abban a hónapban született kisgyermekek 
nevét leadják az Anyakönyvi Hivatalba, 
ahonnan ezek alapján írásban tájékoztatják 
az illetékes újság főszerkesztőjét, ami 
alapján beszerkesztésre kerül a név. 
Tehát: Ha az anyuka más település 
védőnői szolgálat nevét adja meg, 
akkor az ott kerül nyilvántartásba. 
Ilyen esetben, ha valamelyik szülőnek 
kötődése van településünkhöz, akkor egy 
pár sorban hivatalosan tudatja velünk, 
és ad egy beleegyező nyilatkozatot – 
az új adatvédelmi törvény értelmében 
- akkor biztos, hogy megjelenítjük a 
kicsi születését. A házasságkötés és az 
elhalálozás esetén is csak a beleegyező 
nyilatkozat alapján tudjuk a nevet, neveket 
leközölni. Ezt a formanyomtatványt az 
illetékes ügyintézők automatikusan adják 
az érintetteknek. Megértésüket köszönjük!

 Fülöp Attila 
 főszerkesztő 

Álláslehetőség
Mérőeszköz kalibráló munkakör 

betöltésére
Feltételek:
gépész, vagy mechanikai műszerész 
végzettség. 
Egyéb feltétel:
felhasználói Windows, Excel ismeretek                                                                         
 „B” kategóriás jogosítvány
 
Munkakör rövid leírása:
Mérőeszközök (főleg nyomásmérők, 
mérlegek) helyszíni 
és laboratóriumi kalibrálása, 
dokumentálása, kalibráláshoz 
kapcsolódó szerelési munkák.

Jelentkezés:
Fényképes önéletrajz beküldésével.

E-mail:info@tiszateszt.hu
TiszaTeszt Méréstechnikai Kft.

Tiszavasvári, Kabay János u. 29.
Tel: 42-520-250

Önök kérdeznek – Szőke Zoltán polgármester úr válaszol

A Nyírrehab -Tex Nonprofit Kft. Tiszavasvári üzemébe megváltozott 
munkaképességű dolgozókat keresünk!

Érdeklődni, pályázatokat benyújtani az alábbi elérhetőségeken lehet:
4440 Tiszavasvári, Gépállomás út 3.

Csuha János: +36 30 6953037
nyirrehabtex@gmail.com

helyeznek el, és mindenféle módszerekkel 
próbálják majd megakadályozni a 
szemét újratermelődését. Én arra kérem 
tiszavasvári lakosságát, hogy figyeljünk 
egymásra, figyeljünk a környezetünkre. 
Az elnyert pénzekből ne illegális 
hulladéklerakókat számoljunk fel, hanem 
sokkal inkább hulladéktárolókat építsünk, 
hulladékgyűjtő edényeket vásárolhassunk!    

-VH- 
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TOP-3.2.2-15-
SB1-2016-00012 kódszámú 

,,Komplex energetikai 
fejlesztések

Tiszavasváriban” című 
pályázat közbeszerzési 

eljárásának újbóli 
megindításáról

A TOP-3.2.2-15-SB1 - Önkormányzatok 
által vezérelt, a helyi adottságokhoz 
illeszkedő, megújuló energiaforrások 
kiaknázására irányuló energiaellátás 
megvalósítása, komplex fejlesztési 
programok keretében megvalósuló 
fejlesztéshez közbeszerzés került 
kiírásra. A beruházások keretében 
napelem és/vagy hőszivattyú kerül 
beépítésre az érintett megvalósítási 
helyeken:

Tiszavasvári Általános Iskola (4440 
Tiszavasvári, Ifjúság utca 8.)

Városi Kincstár (4440 Tiszavasvári, 
Báthori utca 8.)

Kornisné Liptay Elza Szociális 
és Gyermekjóléti Központ (4440 
Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87.)

Hankó László Zeneiskola (4440 
Tiszavasvári, Báthori utca 1.)

Térségi Szolgáltató Ház (4440 
Tiszavasvári, Ady Endre utca 8.)

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 
(4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8.)
 

Civil Alap működési rendjének 
módosítása
Tiszavasváriban 2019. február 
23. napján megrendezésre került 
önkormányzati bál sikeréről a 
korábbiakban már beszámoltunk. 
Az első ízben megrendezésre kerülő 
Tiszavasvári Jótékonysági Bállal 
kapcsolatos tényleges bevételek 
1.236.244 Ft-tal haladták meg a 
kiadásokat. A bállal kapcsolatban képződő 
többletbevétel a civil szervezeteknek 
juttatandó támogatás alapját képezi. 
Így ez az összeg teljes egészében a 
tiszavasvári székhellyel bejegyzett civil 
szervezetek támogatását fogja szolgálni.  
Tekintve, hogy a civil alap feltöltésre 
került, hosszú évek után ismét lehetővé 
vált, hogy eredeti célját betöltse, így 
a pályázati felhívás kiírása és a civil 
alap működési rendjének módosítása 
aktuálissá vált. Pályázók köre és a cél: 
Az Alapból pályázat alapján támogatások 
fizethetők Tiszavasvári székhellyel 
bejegyzett alapítványoknak és 
egyesületeknek Tiszavasváriban tartandó 
nyilvános kulturális, sport, egészségügyi 
és ifjúsági programjaikkal és 
rendezvényeikkel kapcsolatos kiadásaik 
fedezetére, valamint Tiszavasvári 
székhellyel bejegyzett, közfeladatot 
ellátó alapítványok és egyesületek 
működési célú támogatására. A pályázók 
köre a működési rend módosításával 
kibővült, így ennek köszönhetően akár a 
Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 
is benyújthatja pályázatát. A maximális 
támogatási összeget 100.000 forintról 
200.000 forintra emelte a testület. 
További felvilágosítás:

http://www.tiszavasvari.hu/
palyazati_felhivas_civil_szervezetek_
tamogatasara2019

Tiszavasvári Város 
településképének védelméről 

szóló önkormányzati 
rendeletének megalkotása

A Képviselő-testület a jogszabályi 
követelményeknek megfelelően 
2017. december 22-én megalkotta a 
településkép védelméről szóló 36/2017. 
(XII.22.) önkormányzati rendeletét.
Tekintettel arra, hogy a megalkotáskor 
figyelembe vett jogszabályokat többször 
módosították, így szükségessé vált az 
önkormányzati rendelet módosítása. A 
jelenleg hatályban lévő önkormányzati 
rendelet olyan rendelkezéseket is tartalmaz, 
amit a módosítások következtében 
már nem lehet szabályozni benne, így 
ellentmondás alakult ki a magasabb 
szintű jogszabállyal szemben. Továbbá 
a hatályba lépés óta lefolytatott eljárások 
során azt tapasztaltuk, hogy túl sok 
mindent szabályoz, így az önkormányzati 
rendelet módosításakor, átdolgozásakor 
arra a megállapításra jutottunk, hogy a 
módosítás helyett inkább új rendeletet kell 
alkotni. A rendelet lényegében mindazt 
szabályozza, amit korábban a helyi építési 
szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) 
kisebb részletességgel. Megalkotásával 
a HÉSZ az építési törvényen és a 
kapcsolódó jogszabályokon alapuló 
építési követelmények és építmény 
elhelyezés szabályait határozza meg, 
míg a településképi rendelet látvány, 
illetve esztétikai követelményeket ír 

elő ugyanezen tárgyban. Éppen ezért, 
építési engedélyköteles, vagy építésügyi 
bejelentés köteles eljárás esetén 
figyelemmel kell lenni a rendelkezéseire. 
Kiterjedhet akár épületgépészeti elemek, 
klíma elhelyezésére is, esetünkben 
azonban a rendelet nem tartalmaz 
vonatkozó rendelkezéseket. A megalkotott 
rendelet a beérkező vélemények alapján is 
reményeink szerint jobban figyelembe 
veszi a lakosság igényeit is, illeszkedik 
a város arculatához, nem túlkorlátozó, 
a tényleges állapotokat veszi alapul. 
A gyakorlati alkalmazása során válik 
el a további módosítás, módosítások 
szükségessége.

Az idegenforgalmi adóról 
szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról

Tiszavasváriban, az utóbbi években a 
fizetendő vendéglátás iránt nagyobb 
érdeklődés mutatkozik. Városunkban 
a strand fejlődését követően megnőtt a 
fizető vendéglátást igénybevevők száma, 
mely felvetette az idegenforgalmi adó 
bevezetését. Az adónem Tiszavasvári 
lakosságára anyagi terhet nem ró, mivel 
nem az önkormányzat illetékességi 
területén állandó lakosként élő 
magánszemélyeket, hanem a legalább 
egy vendégéjszakát városunkban eltöltő, 
idelátogató magánszemélyeket terheli. 
Az adót 2019. június 1-től alkalmazza 
az önkormányzat, az idegenforgalmi adó 
mértéke pedig a rendelet hatályba lépését 
követően 300,-Ft/fő/vendégéjszaka.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
A „Tiszavasvári Városért” Alapítvány Kuratóriuma

pályázatot hirdet INTÉZMÉNYEK, CSOPORTOK, KÖZÖSSÉGEK részére.

Az alapítvány lehetőséget biztosít a fent nevezett kollektívák részére, hogy pályázat útján, az alapító okirat-
ban megfogalmazott célokkal-így oktatás, művelődés, környezetvédelmi nevelés, egészségügy és sport- ösz-
szhangban tevékenykedők részére anyagi támogatást nyújtson.

Pályázható maximális összeg 100.000.-Ft.
A Kuratórium előnyben részesíti azokat a pályázatokat, amelyek megvalósulásuk esetén formálják és fej-
lesztik az azokban részt vevők általános műveltségét, speciális szakterületen továbbfejlődésüket, a város ar-
culatának formálását, a város hírnevének öregbítését, történelmi örökségének ápolását, a szabadidő hasznos 
és tartalmas eltöltését. Azonos feltételekkel pályázók közül előnyt élveznek azok, akik nem rendelkeznek 
anyagi támogatást biztosító önálló alapítvánnyal. Az igényelt összegnél alacsonyabb támogatási összeget 
is megállapíthat a kuratórium. A pályázatnak tartalmaznia kell a megvalósítandó feladat részletes leírását, 
annak tervezett költségvetését a saját erő megjelölésével együtt. Fel kell tüntetni a kapcsolattartó nevét, tele-
fonszámát, email címét, a pályázó pontos számlaszámát.

Mind a nyertes, mind a nyeretlen pályázókat a kuratórium írásban értesíti.
A pályázat technikai feltételei:
- A pályázatot öt példányban kell leadni. 
- Benyújtási cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. Munkácsi Mihály: 06/30/549-6543.
- Beadási határidő: 2019. május 15.
- Elbírálás: 2019. május 20.
Nyertes pályázat esetén a felhasználásról a pályázó írásos beszámolási kötelezettséggel tartozik, me-

lyet számlával is igazol a Kuratórium felé 

2019. szeptember 31-ig!

Tiszavasvári, 2019. április 29.   Munkácsi Mihály a Kuratórium elnöke

Fontosabb  testületi  döntések
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Város életéből

A Tiszavasvári Városi Fúvószenekar fenn-
állásának 25. évfordulóját ünnepelte 2019. 
április 27-én, a Találkozások Házában 
megrendezett jubileumi nagykoncert ke-
retein belül. Az 1994-ben Cicás Ferenc 
irányítása alatt újra megalakult együttes-
nek a 25 év alatt része volt sikerekben és 
kudarcokban egyaránt. Ez a zenekar lett 
minden tag második családja, ahova el 
lehetett menekülni a szürke hétköznapok-
ból. Kikapcsolódás, játék, kemény munka, 
összetartozás. Ezt jelentette és jelenti ma 
is a zenekari tagok számára a zenekar. A 
meghívott vendégek között, a városvezetői 
mellett helyet foglalt városunk szülötte, a 
világhíres karnagy, Dohos László, illetve 
Bekker Gyula, a Magyar Fúvószenei és 
Mazsorett Szövetség elnökségi tagja is. Az 
eseményen köszöntőt mondott Szőke Zol-
tán polgármester úr, aki beszédében külön 
megköszönte a zenekari tagok kitartását a 
nehéz időkben is, és külön köszönetét fe-
jezte ki, hogy ebben az évben olyan sikert 
ért el a zenekar, ami bearanyozza Tisza-
vasvári város nevét. A koncertre látogatót 
már az aulában a zenekar több évtizedes 
múltját felölelő fotókiállítás fogadta, ahol 
visszarepülhettünk az időben a képek 
segítségével egészen 1936-ig. Az ünnepi 
fényben pompázó színpadon helyet foglaló 
zenekar előadásában több zenei műfaj is 
felcsendült a közönség örömére, az indu-
lóktól egészen a kortárs zenéig, amelyeket 
időközönként képsorok vetítése színesített. 
Az est vendég fellépője a tiszavasvári szü-
letésű Szakos Andrea énekesnő volt, aki 
csodálatos hangjával kápráztatta el a kö-
zönséget. A nézőket a mindenki által jól 
ismert konferanszié, Fülöp Attila humora 
derítette jókedvre két szám között, ezáltal 
biztosítva az előadás fesztelen hangulatát. 
A koncerten szintén egy időutazás része-
sei lehettünk.  A zenekar történelmének 
első állomásaként megemlékeztünk Han-
kó Lászlóra, aki Bűdszentmihályon meg-
alakította 1936-ban a levente zenekart. 
Az időben előrehaladva felelevenítettük 
Cicás Ferenc Tanár úr korszakának legem-
lékezetesebb pillanatait, akinek fáradsá-
got, szabadidőt nem kímélve sikerült ösz-
szekovácsolnia egy olyan lelkes zenekart 
1994-ben, hogy a megalakulás után két 
évvel nemzetközi aranydiplomát vehetett 
át Dohos László karnagy úrtól. Cicás Ta-
nár úr legfőbb érdemének tekintjük, hogy 
a fúvószenei élet Tiszavasváriban 25 éve 
virágzik. Több alapító tag, aki szárnyai 
alatt szerette meg ezt a műfajt, a mai na-
pig aktívan részt vesz a zenekar munká-
jában. Az előadás egyik legkülönlegesebb 
pillanata volt, amikor Aranyi Imre, aki 13 
éven keresztül irányította (2003-2016) az 
együttest, ismét karmesteri pálcát ragadott 
a zenekar kérésére egy szám erejéig. A mű-
sor folyamán külön köszöntötte a zenekar 
Hankó Laci bácsi egyik legtehetségesebb 
tanítványát, Dohos László Karnagy urat, 
aki Tiszavasvári díszpolgára, Liszt Ferenc–
díjas karnagy, Egressy Béni díjas, nyugal-
mazott főkarmester, a Magyar Fúvószenei 
és Mazsorett Szövetség tiszteletbeli elnö-
ke, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti 
Kar főiskolai docense, a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend lovagkeresztjének kitünte-
tettje, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett 
Szövetség Életmű Díjának kitüntetettje. A 
Tiszavasvári Városi Fúvószenekar büsz-
ke arra, hogy a 25 év alatt Dohos László 
többször vezényelhette az együttest. Ezen 
az előadáson a zenekar a méltán híres kar-
nagy tiszteletére egy szívéhez közelálló in-

dulóval kedveskedett. A jubileumi koncert 
hangulatát bearanyozta, hogy a zenekar 
VIII. Fúvószenekari Minősítő Fesztiválon 
Kéken, 2019.április 13-án kiemelt arany-
minősítést szerzett,illetve Nagy Dániel két 
különdíjban is részesült, amelyet a  Ma-
gyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség 
elnökétől, Szabó Ferenctől  vehetett át. Az 
előadás végén, Bekker Gyula, a szövetség 
elnökségi tagja ünnepélyesen átnyújtotta 
Nagy Dánielnek az elnök által aláírt dí-
szoklevelet a Tiszavasvári Városi Fúvó-
szenekar részére, megalakulásának 25. 
éves évfordulója alkalmából, a fúvószene 
ápolása, népszerűsítése érdekében végzett 
több évtizedes kimagasló szakmai munká-
jáért. Bekker Gyula kihangsúlyozta, hogy 
a Tiszavasvári zenekar országos példaként 
szolgálhat bárki számára, hiszen 2016-ban 
a megszűnés szélén álló együttes ezen az 
estén ismét régi fényében tündökölt. Külön 
dicsérő szavakkal méltatta Nagy Dániel 
karnagyi tevékenységét, aki 2016-től irá-
nyítja az együttest illetve dicsérte a zene-
kar színvonalas produkcióját. A legmegha-
tóbb pillanatok egyike volt, amikor a záró 
szám végén a közönség állva, vastapssal 
köszönte meg  a színvonalas előadást. A 
koncert támogatói nélkül nem tudtuk volna 
megvalósítani e nagyszabású rendezvényt, 
akik adományaikkal, szolgáltatásaikkal, il-
letve támogatójegy vásárlásával segítették 
az előadás létrejöttét. Köszönünk minden 
támogatást! A koncert főbb támogatói: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata, EKIK 
Találkozások Háza, Hankó László Ze-
neiskola, Tiszavasvári Városi Televízió, 
Balázsi Csilla, Kuik Imre, Hankó László 
Zenei Alapítvány, Tiszavasvári Városért 
Alapítvány, Olasz István egyéni vállal-
kozó, Agroman-Gép Kft, Pentaker Kft, 
Herczik László ev., RIA-TELL Kft,, Viola 
Print Nyomdaipari Kft, Simon Gyula, Rá-
duly Zsolt, Lakatósné dr. Daróczi Anna, 
Dohos László, Szőke Zoltán, Volosinovsz-
ki Géza, László Zoltán, Bánszkiné dr. Mé-
száros Irén, Moravszki Zsolt, Moravszki 
György ev, Nagy Bálint, Jágerné Rácz 
Andrea, Dampf László, Veres Csaba, Volo-
sinóczki Béla, Cserti Józsefné, Rubóczky 
János, Szűcs Károly, Kórik László, Kovács 
Tibor, Pethe László, Losonczi Lajos, Kósa 
Péter, Fercsák Nándor, Atti-Fitt Bt.

A cikk zárásaként engedjék meg, hogy az 
egyik lelkes nézőnk legmeghatóbb gratulá-
cióját idézzük: „Szívből gratulálok a cso-
dálatos koncert megszervezéséért, a gyö-

A Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör 
Egyesület (TOBKE) április 27-én Tata 
város vendége volt. Tata város Olimpiai 
Központjában, az edzőtáborban rendezte 
meg a Magyar Olimpiai Akadémia 72. 
Vándorgyűlését. A több mint százfős 
vendégsereg az ország számos pontjáról 
érkezett, köztük jól ismert és szeretett 
olimpiai és világbajnokok. A nagy nevek 
közül elsőként a Tiszavasváriban is 
jól ismert olimpikonokat említeném: 
Mohácsi Ferenc, olimpiai bronzérmes 
kenus, Dömölky Lídia, olimpiai bajnok 
vívó, Martinek János, kétszeres olimpiai 
bajnok öttusázó. Öröm volt velük újra 
találkozni! Kulcsár Krisztiánnal világ- 
és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes 
párbajtőrvívóval csapatunk most 
találkozott először. 2017 májusától a 
MOB elnöke. Nagy élmény volt találkozni 
Sastin Mariannával, az első magyar női 
világbajnok birkózóval, és az olimpikon 
triatlonista Szabó Zitával. A délelőtti 
program koszorúzással kezdődött. Győr 
Béla, a MOA főtitkára koszorút helyezett 
el a Rózsavölgyi István emlékére felállított 
emléktáblára. Városnézés keretén belül 
kisvonattal körbeutaztuk a települést, 
gyönyörködve az „Élő vizek” városának 
természeti szépségeiben. Fogadott 

bennünket Berczelly Attila vezérigazgató, 
az Ökoturisztikai Központ vezetője. 2006 
óta Michl József polgármester vezeti a 
várost. 2007-ben úgy döntöttek, hogy egy 
közhasznú részvénytársaságot hoznak 
létre, amely 12 év alatt bebizonyította 
életképességét. Kreatív, agilis, dinamikus 
munkatársi közösséggel minden lehetőséget 
és pályázatot kihasználva olyan központot 
hoztak létre, ahol a városiak is, de az ide 
látogató turisták is megtalálják kedvelt 
időtöltésüket. Az Edzőtábor vendéglátása 
kitűnőre sikeredett. Tompa Andor, a tábor 
nyugalmazott vezetője, vendéglátónk 
örömmel seperte be a dicséreteket. 
A délutáni programban előadások 
sorjáztak. Előbb a város polgármestere 
mutatta be gyarapodó, szépülő 22 ezres 
lélekszámú települést, ahol 35 egyesület 
működik, 4700 igazolt sportolóval. 
Nem titkolt örömmel és lelkesedéssel 
vette át a MOB és a MOA Oklevelét. 
Az előadásokból Rigó Balázs, az ELTE-
BTK doktori hallgatójának érdekfeszítő 
előadását emelném ki, melynek címe 
Főúri kényelem az olimpiásoknak volt. 
Nagyszerű emlékekkel gyarapodtunk 
Tatán, ahol példaértékű összefogásról és 
lokálpatriotizmusról győződhettünk meg.

Kovácsné Nagy Júlia, TOBKE-tag

nyörű teljesítményért, a szívet melengető 
zenei élményért! Külön köszönet, hogy 
ilyen szépen megemlékeztetek a nagy elő-
dökről, példaképeitekről. A nézők szemébe 
könnyet csaltatok Hankó Laci bácsi, Ci-
cás Feri bácsi, és a világhírű karmester 
felemlítésével.”

Külön köszönetünket fejezzük ki szüleink, 
gyermekeink, családjaink támogatásáért, 
amely hozzájárult ahhoz, hogy ilyen ered-

ményeket érhessünk el, és méltón megün-
nepelhessük 25 éves jubileumunkat. A 
visszaemlékezés a zenekar történelmére 
nem ér ezzel véget, ugyanis a közel jövő-
ben egy négy részes riportsorozatot láthat-
nak a nézők a Tiszavasvári Városi Televízi-
óban videofelvételekkel, interjúkkal.

A Tiszavasvári Városi Fúvószenekar tagjai 
nevében:

Némethné Mándi Krisztina,
Losonczi Zoltán

Fergeteges siker a fúvósok 25 éves jubileumi koncertjén

A Magyar Olimpiai Akadémia 72. 
Vándorgyűlése Tatán
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Hírek innen-onnan

5-én délután húsvéti foglalkozásra vártuk 
a családokat. Díszítettünk tojásokat 
szalvétatechnikával, húsvéti barkadíszeket 
is alkottunk, a gyerekek mégis legjobban 
a játékos kincskereső vetélkedőt élvezték, 
s a tojáskeresést a szabadban. 13-án egy 
busszal utaztunk a Mátrába, a Hanák 
Kolos Turistaegyesület által meghirdetett 
teljesítménytúrára. A szeszélyes időjárás 
sem szegte kedvét a legkisebb táv, a 14 
km-es Koncsúr Kör bebarangolását, de 
néhányan a 26 km-es Muzsla, vagy a 
35,9 km-es Hanák Kolos túraútvonalat 
is teljesítették.  27-én a Kárpát-
medencei Családszervezetek Szövetségét 
(KCSSZ) által kiírt nyertes pályázatunk 
foglalkozását tartottuk a Civil Házban. 
A „Párosan szép…-Hát én immár kit 
válasszak” műhelyfoglalkozáson huszonöt 
15-25 éves fiatal vett részt. A program 
első részében Szvoren Attila, református 
lelkész tartott előadást a szerelemről, 
szeretetről, párválasztásról. Később 
Nagyné Lakatos Éva pszichológus játékos 
interaktív foglalkozáson mozgatta meg 
az ifjakat mind testileg, mind lelkileg. 
Sokat beszélgettek, nevettek, fejlődött 
kommunikációs képességük, egymáshoz 
való alkalmazkodásuk. Mindhárom 
megvalósított program a EFOP-1.3.5-16-
2016-00738- „Az önkéntesség erősítése a 
nagycsaládosok körében” pályázat keretei 
között valósul meg. Április 27-28-án, 
Budapesten a Vasúttörténeti Parkban 6 
tagcsaládunk képviselte a tiszavasvári 
nagycsaládosokat a Hétüléses hétvégén, 

ahol 13 márka 7- vagy többszemélyes 
családi autóját tekinthették meg, 
próbálhatták ki a nagycsaládosok. A nagy 
autóteszten összesen 2000 család, mintegy 
9300 fő vett részt. Bebizonyosodott - nem 
először! -, hogy amit a Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete javasol, amögött 
valós és nagyszámban megjelenő igény 
húzódik meg. Ez adja az alapját, hogy 
sikeresen képviselhessük a családok 
érdekeit. Köszönjük az önkénteseknek 
a 2 nap alatt nyújtott kiváló munkát, a 
gyártóknak, kiállítóknak, hogy partnerei 
a nagycsaládosoknak. Április végén 
egy kicsit még családbarátabbá vált az 
ország. Április 29-30-án 2 fő képviselte 
egyesületünket a „Családbarát fordulat 
Európáért” című nemzetközi konferencián, 
amelyet a Kopp Mária Intézet a 
Népesedésért és a Családokért (KINCS) 
és a Három Királyfi, Három Királylány 
Mozgalom szervezett. A család- és 
népesedéspolitika aktuális kérdéseiről 
tárgyaltak Budapesten az európai 
szervezetek képviselői. A konferencia a 
családbarát Európa ügyének érdekében a 
magyar és más nemzetek családpolitikai 
intézkedéseit és felelősségvállalását 
mutatta be. A budapesti Várkert Bazár 
aulájában tizenhét családügyi civil 
szervezet mutatkozott be. Köszönjük, 
hogy részt vehettünk ezen a tartalmas 
programon.

Lévai Andrea

Kedves Horgásztársak!

Naponta 2-4 telefonhívást kapok, melyben 
a Kacsás tó nyitása felől érdeklődnek a 
horgászok. Sajnos még mindig nem tudunk 
pontos választ adni, hogy mikor fogunk 
tudni nyitni. Mivel Szekeres Sándor minden 
megegyezési javaslatunkat elutasította, 
csak jogi úton tudjuk visszaszerezni az 
irányítást. A jogi procedúra elkezdődött, 
remélhetőleg már a bírósági eljárás előtt 
birtokba vehetjük a tavunkat.
Amint sikerül a birtokba vétel, 
gondoskodunk a haltelepítésről, és heti 3 
napos nyitva tartásról (péntek, szombat, 
vasárnap). Amennyiben igény jelentkezik 
és elég nagy lesz a forgalom, a heti 
napszámot menet közben tudjuk bővíteni 
majd. 

Tervezett jegyárak: 
•	 10kg-os jegy (időkorlát nélkül és 

csak tagoknak): 14.000,- Ft.
•	 napi sporthorgászjegy: 2.000,- 

Ft.
Ebben az időszakban büfé és horgászbolt 
nem lesz, mivel annak üzemeltetése már 
gazdasági tevékenység, az Egyesület 
nem végezheti. Ezeket a szolgáltatásokat 
csak vállalkozó segítségével tudjuk 
nyújtani. Kérjük, hogy figyeljék az online 
híradásokat az Egyesület honlapján és 
Facebook oldalán: www.tv-horgasz.info és 
www.facebook.com/KacsasHorgaszto/ 
                                                                                                              
az elnökség nevében:

Fejes László Ádám
elnök

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság 
munkatársai gyanúsítottként hallgatták ki 
azt a 18 éves tiszavasvári férfit, aki társaival 
2019. április 14. napján az esti órákban 
Tiszavasvári, Hétvezér utcai parkolóban 
található lezárt állapotú gépjárműből 
különböző szerszámokat, továbbá a 
Kossuth utcán parkoló személygépkocsiból 
ruhaneműket tulajdonítottak el. 

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság 
büntetőeljárást folytat egy 15 éves fiú és 
társa ellen, akik 2019. március 28. napján 

a déli órákban Tiszavasvári, Keskeny 
utcán kézbesítést végző futár autójából 
eltulajdonítottak két darab csomagot, 
melyek mindegyike feltalálásra került. 

Őrizetbe vétele mellett folytat 
büntetőeljárást rendőrkapitányságunk az 
ellen a 42 éves tiszavasvári férfi ellen, 
aki 2019. április 27. napján a hajnali 
órákban az ablakon keresztül bemászott 
egy lakóházba. A sértett észlelte a 
betörés tényét, így az elkövető nem tudott 
eltulajdonítani semmit.

A Bölcs Bagoly Természetvédelmi 
Oktatóközpont és a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület április 
13.-án „Tavaszi virágnyílás” címen 
szervezett kirándulást Füzérradványba 
és környékére, amelyre bárki eljöhetett. 
Össze is jött egy busznyi társaság. 
És ha már Füzérradványba mentünk, 
természetesen megnéztük a híres Károlyi 
kastélyt, amelyet most éppen felújítanak. 
No és természetesen nagyot sétáltunk a 
kastélyt körülvevő mintegy 90 hektáros 
parkban. Megcsodáltuk a 300 éves óriási 
platánt, a virágdíszbe öltözött aranyfát, 
a nyíló kék virágú télizöld meténget, a 
bókoló sárga virágú tavaszi kankalinokat, 
a lassan csobogó patak partján álló öreg 
platánban kialakuló hatalmas odúba, amibe 

be is másztunk, és amikor mi nem vagyunk 
ott akkor „valószínűleg” erdei manók 
laknak benne. Körül jártuk a tekintélyes 
nagyságú tavat, amelyet a kis patak táplál 
vízzel. Az angol kert színes facsoportjait. 
A tiszafa bokrok árnyékában bontották 
fehér virágaikat a berki szellőrózsák. A 
társaság nagy része egy 7 kilométeres 
túrát is csinált, melynek során meglesték 
ez elhagyott bányavágatokban pihenő 
denevéreket. A séta során találkozhattunk 
bogarászó feketerigókkal, fán kopogtató 
fekete harkállyal, éneklő csuszkával és 
énekes rigóval. Mit mondjak? A kellemes 
séta után jól esett leballagni a kocsihoz 
és lehuppanni egy padra. Mindenkinek 
ajánlom ezt a túrát, mert gyönyörű!

Kommunális hulladék égett Tiszavasváriban, a Széles utcában Húsvét vasárnap. 
A tiszavasvári önkormányzati tűzoltók vonultak a tűzesethez, egy vízsugárral és 
kéziszerszámokkal avatkoztak be.

Nagycsaládos  április
Az év negyedik hónapja igazán bővelkedett 

nagycsaládos programokban.

A Bölcs Baglyok 
kirándulni voltak

Az Alkaloida „Lombik” Horgász 
Egyesület Hírei

Rendőrségi hírek

Ebek veszettség elleni kötelező összevezetett 
oltása

Dr. Magyar Károly
06-70-570-0904

Tiszavasvári, Szorgalmatos 
Május. 11. 08:00-11:00: Piac tér, Állatorvosi rendelő
Május. 12. 08:00-11:00: Petőfi u.-Sopron u. kereszt. 
Május. 18. 08:00-11:00: Szilágyi u.- Víz u. kereszt.(magtár) 
Május. 18. 11:30-13:00: Deák F.-Vasvári Pál u. kereszt. 
Május. 19. 08:00-11:00: Szorgalmatos, Iskola parkolója
Május. 19. 13:00-14:00: Józsefháza
Május. 19. 14:30-15:30: Dankótanya 
Pótoltás:
Június 15. 08:00-11:00  Tiszavasvári Piac tér, Állatorvosi rendelő
Június 16. 08:00-11:00  Szorgalmatos, Iskola parkolója
Oltás ára: 4000 Ft kutyánként

Március-áprilisban, illetve egész évben az Állatorvosi rendelőben 
rendelési időben 4000 Ft, illetve háznál 4500 Ft!

(2019. évi Kamarai díjszabás) 
oltási könyv pótlása: 500 Ft
A helyszínen chipezés is megoldható!
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Iskoláink életéből

Iskolánkban már 2019. márciusában, a 
Mikro:bit-ek érkezésével elkezdődtek 
a Digitális Témahéthez szervezett 
programok, összefonódva a 
fenntarthatósági témahét programjaival. 
Folytatásként április 3-án és 4-én pedig 
a Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
Tiszavasvári Középiskolája, Szakiskolája 
és Kollégiumának informatika szakos 
tanulóival közös programokon vettünk 
részt. 2019.04.03-án a szakközépiskola 10. 
és 11. évfolyamos érdeklődő diákjaival és 7. 
d-s tanulóink egy csoportjával informatika 
órán közösen programoztuk a mikrob:bit-
eket. Másnap pedig ők láttak vendégül 
minket egy interaktív délutánon, amikor 
is Lego robotokat programozhattunk, 
fizikai kísérlet részesei lehettünk és 
prizmát készítettünk, de programozhattunk 
a CodeCombat felületén is. Rendkívül 
izgalmas, érdekes délután részesei 
lehettünk, melyet nagyon köszönünk a 
szervezőknek és az intézményvezetésnek. 
Kiemelten fontosnak tartjuk diákjaink 
médiatudatosságát, ezért április 8-ától a 
DTH hete alatt folyamatosan tartottunk 
felkészítő foglalkozásokat a különböző 

életszakaszokban, az osztályfőnöki órák 
kiemelt témájaként 1-8 évfolyamig. A 
MÉH-ÉSZ online logikai versenyhez is 
többen csatlakoztak 2. és 4. osztályos 
tanulóink közül, melyet szép számban mind 
az 5 fordulón keresztül végig is kísértek. 
Logika háziversenyünk az iskola minden 
tanulójára kiterjedt: 1-2 évfolyam tanulói 
írásban, 3-8 osztályosok pedig digitális 
űrlap kitöltésével vettek részt a versenyen. 
Az iskolai életünk minden területén tanórán 
és azon kívül intenzívebben foglalkozunk 
logikával és annak fejlesztésével, 
minél több tantárgyban megjelenő 
logikai feladatok megoldásával, játékok 
használatával. Április 12-én, pénteken 
pedig ÉSZKERÉK elnevezéssel a helyi 
Sakk Egyesülettel, iskolánk magas szinten 
Rubik kockázó diákjával és a helyi Váci 
Mihály Gimnáziumban tanuló egykori 
tanítványainkkal játszhattak együtt, 
tanulhatnak egymástól sakkot, rubik kocka 
kirakást és különféle táblás logikai játékot 
diákjaink. Tartalmas projektet zártunk, 
melyben kicsik és nagyok egyaránt jól 
érezték magukat.

Gulyás Krisztina

Hagyományos Tavaszköszöntő 
műsorunkra az idén április 17- én került 
sor iskolánkban. A 3-4. osztályos zenei 
tehetséggondozós diákjaink most is 
vidám, hangulatos pillanatokat szereztek 
nézőiknek. Az ismert dalok furulyán 
szólaltak meg, közkedvelt verseket, 
dalokat élőben láthattunk, hallhattunk. 

A Tücsöklakodalom esküvői, táncos 
hangulatot varázsolt elénk. A produkció 
végén férjhez ment a kosárkötő lánya 
is- mindannyiunk nagy meglepetésére- a 
kocsisi ruhába öltözött királyfihoz. Ezzel 
kívántak mindenkinek nagyon tartalmas 
tavaszi szünetet és kellemes húsvéti 
ünnepeket!

2019-ben a különböző tantárgyak helyi, 
térségi, megyei versenyeivel kezdődött és 
országos megmérettetésekkel folytatódik 
az idén a tavaszi versenyszezon. Büszkék 
vagyunk minden diákunkra, akik bátran 
vállalkoznak arra, hogy különböző 

versenyeken megmérettessék magukat, 
ezzel öregbítve iskolánk hírnevét. 
Versenyeredményeinkről készült részletes 
beszámoló a tiszavasvari-iskola.hu 
weboldalon olvasható.

Már hagyománnyá vált, hogy a leendő 
első osztályos óvodások szüleikkel és az 
óvó nénikkel ellátogatnak iskolánkba. 
Ez a nap 2019. április 8-án volt. A tanító 
nénik változatos programokkal várták 
a vendégeket. Először tagintézmény 
vezetőnk tartott tájékoztatást a szülőknek. 
Utána bábelőadást néztünk meg. Ezt 
követte iskolánk mazsorett csoportjának 

színvonalas előadása. A következő 
feladatok is változatosak voltak: képek 
csoportosítása, puzzle, kézműves 
tevékenység. A negyedik osztályosok 
segítettek a kicsiknek. Mindenki jól érezte 
magát. Szeretettel várjuk a kis elsősöket 
szeptemberben.

A szervező tanító nénik

Április 12-én iskolánkban idén negyedik 
alkalommal került megrendezésre 
a „Szakmák éjszakája” országos 
szintű program. Célja a szakképzés 
népszerűsítése, a szakmák megismertetése 
volt. A délután folyamán teremfoci 
tornát rendeztünk általános iskolai 
csapatok részvételével. A színvonalas 
körmérkőzések végeredményeként első 
helyen végzett iskolánk 1/9. E osztályos 
csapata. Második helyet a Tiszavasvári 
Általános iskola, bronzérmet a Tiszaeszlári 
Általános iskola csapata szerezte meg. A 
délutáni focival megkezdett program az 
iskola aulájában folytatódott, ahol fogadtuk 
a mintegy 200 fő érdeklődőt az óvodástól a 
nyugdíjas korosztályig. Itt volt lehetőség 
kipróbálni az intézményben oktatott 
szakmákhoz tartozó eszközöket. Szépész, 
női szabó, vegyész tanulóink és tanáraink 
segítségével húsvéti kézműveskedésre 
nyílt lehetőség. 3 Révész kamionnal 

élményautózás is volt. A gyerekek nagy 
örömére folyamatosan rótták a köröket 
a sportcsarnok körül. A Tiszavasvári 
Rendőrkapitányság szakemberei a 
nyomozói munka rejtelmeibe adtak 
betekintést az érdeklődők számára.  A 
Járműszerelvényt gyártó Zrt.-be esti 
gyárlátogatást szerveztünk. A jó hangulat 
megteremtéséről a Későn szóltál együttes 
gondoskodott, akik közel egy órán át 
játszották a már klasszikusnak mondható 
magyar rock-slágereket. A sikeres estéért 
köszönetet mondunk a szép számú 
érdeklődőnek, az iskola tanulói és dolgozói 
közösségének, valamint támogatóinknak: 
Járműszerelvényt Gyártó Zrt, Tiszavasvári 
Rendőrkapitányság, Révész Eurotrans, 
Városi Sportcsarnok, Városi Televízió, 
Polgárőrség, EKIK Találkozások Háza, 
Veres Csaba, Tiszavasvári Szakképzésért 
Alapítvány

További fotók a rendezvényről az iskola honlapján: www.vpkszk.sulinet.hu

A Nyíregyházi Szakképző Centrum Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma végzős tanulói a ballagásuk és a mindent eldöntő vizsgájuk előtt búcsúznak 
Tiszavasváritól, a városlakóktól, az itt töltött kellemes évektől!

TÁI-LOGI Suli – DIGITÁLIS TÉMAHÉT 2019.

Versenyek a Tiszavasvári Általános Iskolában

SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA 2019. 
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS KERETÉBEN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK
Szakgimnáziumi képzések: 0033 Rendészet 0034 Szépészet
Szakközépiskolai képzések:
Kód: Szakma:   Kód: Szakma:
0011 Asztalos  0012 Hegesztő
0013 Gépi forgácsoló 0014 Szociális gondozó és ápoló
0015 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
0016 Női szabó 0017 Kertész

Érdeklődni: Szabó Zoltán igazgató 06 70 1980 057

Tavaszköszöntő

CSIBECSALOGATÓ A MAGISZTERBEN
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Törekedjünk arra, hogy minél többet 
mozogjunk a szabadlevegőn. A 
kocogás, futás, a tempós séta, túrázás, 
kerékpározás - bármely korosztály 
számára egészséges, ezért ajánlott, és 
ezek mind a feltöltődésünket szolgálják. 
Legyen fontos számunkra: olyan sportágat 
űzzünk, amelyben jól érezzük magunkat, 
és sikerélményünk van, ami segít 
bennünket abban, hogy várjuk a következő 
„edzést”. Velünk tarthat családtagunk, 
barátunk, ismerősünk, így közösen lehet 
bíztatni és motiválni egymást. Bringára 
fel! Az utóbbi években, hazánkban a 
kerékpárutak száma és kilométer hossza 
óriásit nőtt. Kerékpározni jó, akár 
naponta a munkahelyekre is menni, vagy 
a városban különböző helyekre, és még 
bevásárolni is. Miért? Azért, mert nem 
költünk így benzinre, nem kell esetleg 
parkolóhelyet keresni, és nem szennyezzük 
a környezetünket sem, és még olcsó is. 
Szakemberek azt is bebizonyították, 
hogy azok a lányok és ifjú hölgyek, akik 
gyakran és rendszeresen kerékpároznak, 
ők sokkal csinosabbak, fiatalabbak és 
egészségesebbek lesznek a későbbi évek 
során. Tavasszal orgona és akácillatban 
„tekerhetünk” felélénkít és megmozgat 
minket a kisebb-nagyobb táv megtétele. 
Gondolom, hogy a diákok és a tanáraik 
is már nagyon várják a viszonylag késői 

tavaszi szünetet. Ezután már csak néhány 
hét van a tanévben, de ez bizonyára 
gyorsabban el fog telni majd. Szeretnék két 
javaslatot adni az általános,- és középiskolás 
diákoknak, és tanáraiknak júniusban a 
tanév befejezése előtti osztálykirándulásaik 
tervezéséhez: Kerékpárral Tokajba: 
Tiszalökön, a kompon átkelve a Tiszán, 
Tiszatardos-Tiszaladány érintésével 
tekerjetek el Tokajba. Itt hasznosan 
töltsetek majd el néhány órát. Visszaútban 
Tokajból kerékpárúton Rakamazra, majd 
innen tovább Tiszanagyfalut érintve 
Tiszavasváriba. Sétahajós kirándulás a 
Bodrogon és a Tiszán: Tiszavasváriból 
a reggel 6 óra után induló vonattal 
Tiszalök - Görögszálláson át Tokajba. Itt 
egy 15 perces sétát követően eljutunk a 
hajókikötőig. Lehetőség van a Bodrogon 
egészen fel Sárospatakig, lefelé pedig 
sétahajóval Tiszacsegéig menni. Hazafelé 
a késő délutáni órákban, fél hat után lehet 
indulni Tokajból. Nagyon fontos, hogy a 
sétahajók indulásának időpontjairól előre, 
kellő időben tájékozódjatok. Sok sikert 
kívánok mindenkinek, bármilyen sportot, 
testmozgást vagy kirándulást választ

Luczák András  

első epizód
(Varga Tímea Hajnalka esete, Tóth Lajival 
hajnalba, avagy békacombok ozsonnára)
Hajnalka hajnalba felkelt, aki egyébként 
sok mindent tudott, közte a helyes ragozást 
is, így hát azt is tudta, hogy az emberek 
hajnalban kelnek. Ne vessétek meg érte, 
meg ki se nevessétek. A korai órán nem 
volt kedve ezzel foglalkozni. A combokra 
gondolt. Formás mutatós combokra. 
Disznó. No, nem disznócombokra. Az 
disznó, aki női combokra gondol. Minő 
perverz gondolat, Honnan jön ez? Ha, 
most valaki tényleg kíváncsi, akkor tudja 
meg, hajnalban tényleg jöhet. Az alhasi 
vérbőség az oka. Hajnalka, azonban 
nem volt perverz. Hessentsük el azt a 
képet is, amin disznó combok vannak. 
„ DISZNÓSÁG”, jelent meg a képen.  
Két-két gyönyörű disznócomb képezte 
az idézőjeleket. Nyugtassak le gyorsan 
mindenkit. Hajnalka képzetében aranylóan 
sárga csirke combok jelentek meg. Ezzel 
kapcsolatban se fantáziáljon senki. 
Hajnalkának eszébe nem jutott, hogy egy 
női hason két csirkecomb szívet formál. 
Miféle kép ez megint. Valami ruhaanyagra 
két csirkecomb van ledobva. Női hasat 
mondtam.  Na, ez az. Most szépen helyezze 
el, a csirke combokat, hogy egy szívet 
formáljanak. Nem is úgy. Legyen középen, 
a púp. Ne értetlenkedjen, hogy az emberek 
hasa nem púpos, hanem legfeljebb kockás. 

Ez marhaság. Ami kockás, az a fülű 
nyúl.  Hogy mindenki értse, legyen akkor 
köldök. Remek. Erre, a képre gondoltam.  
Mondandója van. Két szerető szív. 
Tényleg, akarják, hogy két szív legyen a 
csirkecombok által formált szívben. Hát 
igen. Szív, a szívben. Az élet útjain: kéz, 
a kézben. Elég legyen. Mondtam, hogy 
Hajnalka nem perverz, úgyhogy Ő nem 
erre gondolt. Ő rántottra gondolt. Most 
is azt mondom: ne vessétek meg érte, 
bevetette ágyát, meg agyát, és az udvart 
fűmaggal. Ha, igénylik, akkor részletezem. 
Elöljáróban annyit, és ez itt most nem 
katonai parancsnokot jelent. Katonai 
parancsnokban ugyanis, nem tárolnak 
információt. Anno, a szocializmusban 
szeszes italokat tároltak bennük. Ez, ebben 
a formában, egy formális, de bizalmas 
információ volt. Megrágni nem kell, 
csak lenyelni. Nem a szeszes italt. Az 
információt. Térjünk vissza Timihez, és a 
hitünkhöz.  Én plédául, de inkább például 
hiszem, és vallom, hogy sejtitek Timike 
nem vetette be az ágyát fűmaggal. Nem 
gondolt arra, hogy sejtelmes, selymes 
pázsiton heverésszen. Akkor, miért vetette 
be az agyát? Hogy magvas gondolat 
teremjen benne. Naná, hogy nem széna. 
Apropó szén, a Mendelejev féle periódusos 
rendszer negyedik oszlopában található. 
Csak, ez a féle periódusos rendszer 
található nehezen.
                                                                                                         -appa 

Kis méhecske
Virágoznak az almafák
Fehér csokor most minden ág.
A méhek a napsütésben 
Zümmögnek, dolgoznak 
serényen.

Nektárt gyűjtenek a fákról
Lábaikon sok virágpor
Viszik haza, terhük nehéz
Ebből lesz majd a lépesméz

Egy kis méhecske megfáradva
Leszállt pihenni vállamra.
Sok virágpor az ő terhe
Erejét biz túlbecsülte.

Segíteni próbálok hát,
Elindulok a kerten át
A kaptárak felé lassan
Vigyázok, el ne riasszam

Talán sejti szándékomat
Nem mozdul, vállamon marad.
Óvatosan tovább lépek,
Míg a kaptárakhoz érek.

Hazahoztam ő már látja,
Indul repülésre szárnya
Felemelkedik terhével
Az út már csak néhány méter.

És egy kaptár bejáratán
Egy nehéz landolás után
Eltűnik, már nem is látom
Az én szorgos méh barátom.

Bónis László

Horthy Miklós kormányzó történelmünk 
ellentmondásos személyisége, kinek 
szerepét, pályafutását a mai napig 
nem sikerült érzelmektől mentesen, 
tárgyilagosan tisztázni és a helyére tenni. 
Alakját aktuálpolitikai célokra próbálják 
felhasználni mindkét oldalon hol szentként 
tisztelve, hol pedig közönséges háborús 
bűnösként beállítva. A Nemzeti Hadsereg 
pedig ez ideig kifejezetten tabu témának 
számított, kivéve negatív szerepük 
hangsúlyozása.

Zetényi Csukás Ferenc, mint a korszak és a 
Horthy-család kutatója könyvsorozatában 
próbál hiteles képet festeni a kormányzó 
alakjáról, a család szerepéről. Immáron 
tizenharmadik, a kormányzó születésének 
150. évfordulójára ősszel megjelent 
kötete a Nemzeti Hadsereg történetét 
dolgozza fel a tőle megszokott módon. 
Könyveit minden esetben a gazdag 
kép- és információanyag jellemezte. A 
tudományos tanulmányok szárazságával 
szemben a lendületes írói stílus és tömör 

fogalmazás mindegyik könyvének a sajátja. 
Az a fajta mesélő, akinél nincs üresjárat, és 
az olvasót magával ragadja. A „Nemzeti 
Hadsereg” történelmileg az előzményektől 
Horthy Miklós kormányzóvá választásáig 
követi az eseményeket. Újszerű 
betekintést nyújt Magyarország egyik 
legtragikusabb időszakába. A „dicsőséges 
133 nap” dicstelen végébe, az azt 
követő stabilizációba, a bolsevizmus 
maradékainak felszámolásába, az 
államiság helyreállításába. Felvillantja 
a korszak politikai történéseit, az 
okokat, ami miatt szükségszerűen létre 
kellett jönnie a Nemzeti Hadseregnek. 
Végre tárgyilagos képet kaphat az 
olvasó azokról az évtizedekig a gonosz 
megtestesítőjeként, megvetően csupán 
„különítményeseként” számon tartott 
katonákról, akik kötelességüknek érezték 
hazájuk védelmét és Szegeden összegyűlve 

önszántukból álltak újbóli szolgálatba mind 
legénységként, mind pedig tisztként, példát 
állítva az utókornak. Nem elhanyagolható 
az a tény sem, hogy önfeláldozásuk nélkül 
a kormányzó sem tudta volna betölteni 
küldetését. Ennek tudatában bátran ki 
lehet jelenteni, hogy minden gyarlóságuk 
ellenére érdemeik elévülhetetlenek. A 
már előbb is említett gazdag képanyag a 
tankönyvekből is ismert képeken kívül 
igazi ritkaságokat is tartalmaz, melyek 
eddig csupán a kutatók szűk köre, vagy csak 
családtagok számára voltak hozzáférhetők. 
A könyv Hermanos Kiadó kiadványit 
jellemző igényes nyomdai színvonalon 
került forgalomba. Bátran ajánlom iskolai 
tanórák kiegészítőjeként, de a téma iránt 
érdeklődők könyvespolcáról semmiképp 
sem hiányozhat.                                        

DeZso

Itt a tavasz
– jó tanácsok sportolni, mozogni vágyóknak –

Kocsma történetek

KÖNYVAJÁNLÓ
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Mire ez a cikk megjelenik, már szinte 
vége a bajnokságnak, és csapatunk sorsa 
megpecsételődni látszik. A szezon kezdete 
előtt többen megjósolták, hogy a beállt 
változások (pénzhiány, jelentős számú 
játékos távozás) miatt a csapatnak nem 
sok babér terem. Ennek ellenére a fiúk 
vállalták a megmérettetést. Igen, a Fiúk! 
Bizony egyiküknek-másikuknak még 
javában az ifi csapatban volna a helye 
– az életkorukat tekintetbe véve. És ha 
ez még kevés, jöttek azok az előre nem 
látható dolgok, ami szintén nem a csapat 
eredményességét voltak hivatott szolgálni.   

A nyilatkozataidból sokszor a 
keserűség, a méreg volt kiérezhető! 
Miért? – Így utólag azt mondom, hogy 
a nyilatkozataim magyarázatra nem 
szorulnak. A mérkőzéseken voltak 

olyan ítéletek, amelyek folyamatosan 
minket sújtottak, és sajnos ezeket már 
egyre nehezebben tűröm és így egyre 
nehezebb a csapatot tűzben tartani. – 
Frázisokat hallhattunk most Tőled, de 
konkrétumokat nem. Publikusak azok 
a dolgok, amire célozgattál? – Mondok 
konkrétumokat, amit játékos pályafutásom 
alatt például bíróktól, partjelzőktől soha 
nem hallottam. Most edzőként igen! 
Beszóltak meccs közben a játékosaimnak. 
És ez általában nem dicséret volt! Még 
annyit a nyilatkozataimról, hogy azt 
gondolhatják az olvasók, egy 16. helyen 
álló csapat edzője mindig mást hibáztat, 
mindig másra fogja a vereséget, illetve 
a három pont begyűjtésének hiányát, 
pedig nagyon sokszor nem játszottunk 
alárendelt szerepet. A pályán látottak 
sokszor nem tükrözték a tabellán 
elfoglalt helyünket. Sokszor kihagyjuk a 
helyzeteinket – ezt vállalja is a csapat, de 
az olyan megnyilvánulások és ítéletek, 
ami bennünket sújtanak, nem megyei 
I. osztályú bajnokságba illenek. – Már 
sokszor hallottam Tőled ezt a bizonyos 
lenézést a mérkőzés „sípmestereitől”, 
mintha ott sem lennétek a pályán, 
mintha azt sugallnák, hogy kiesőjelöltek, 
mit akartok Ti itt? – Mikor elvállaltam a 
csapat irányítását, mindig a szakmai résztől 
féltem kicsit. Hogy tudom majd a csapatot 
összeszedni, hogy tudom majd Őket 
motiválni. Ebbe bele sem gondoltam, hogy 

engem, mint edzőt, vagy a játékosaimat nem 
fogják komolyan venni. És ezt általában az 
ítéletek és a verbális megnyilvánulásokból 
veszem észre. Ez elég rosszul érint engem, 
ezt elég nehéz lenyelni! – A srácok hogy 
tudják mindezeket tolerálni? Hiszen 
elég nehéz hétről-hétre elviselni azt, 
hogy a játékvezetők szemében alárendelt 
szerepet játszanak! Sokszor már 
hihetetlen a Benneteket ért tévedésük! 
Gondolkoztam, hogy indítunk a TV-
ben egy sorozatot „Ezt sem jól ítélték 
meg” címmel, ahol visszajátszanánk 
ezeket a „téves” ítéleteket! – Lehetne 
ilyet csinálni, csak nem gondolnám, hogy 
lenne ennek foganatja. Minden esetre 
megyünk tovább, és megpróbáljuk ezeket 
a külső tényezőket kizárni. Tisztában 
vagyunk azzal, hogy nem minden esetben 
mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de akkor 
sem tudjuk elviselni az igazságtalanságot. 
Megszórnak bennünket sárgalappal, 
és ugyan azért a szabálytalanságért az 
ellenfél csak szóbeli figyelmeztetést kap, 
szétrúgnak bennünket, amit véletlenül nem 
vesznek észre, vagy éppen ellenünk fújják 
be szabálytalanságnak. – A meccsekre 
kijáró ellenőrök ezt nem látják, vagy 
annyira nincsenek játékvezetők, 
hogy nem tudnak mit tenni ellenük? 
– Szerintem ezt csak Ők tudják, hogy 
akarnak tenni ellen, vagy nem akarnak, 
vagy éppen miért van ez? Több hozzáértő 

emberrel beszéltem, több videó felvételt 
megnéztem, ahol világosan kitűnik, hogy 
a kapu felé tartó játékosomat letalpalja az 
ellenfél, az sárgalap (nekünk), ha lerántunk 
valakit, az sárgalap, ha minket rántanak 
le, az semmi… A nyilatkozataim alapján 
hallottam vissza játékvezetőktől, hogy 
sokat engedek meg magamnak, de azt 
hiszem soha nem mondtam valótlant. – 
Ettől függetlenül megvan még az a tűz 
a fiúkban, ami a tavaszi nyitány során 
tapasztalható volt? – Igen, és ezt sok 
esetben az ellenfél is látja. A bajnokesélyes 
Nyírgyulajtól igaz kikaptunk, de 
látszott, hogy tartanak tőlünk. – Ha 
visszaemlékezünk, évről-évre kiváló 
bajnokságokat nyerő ifistáink voltak. 
Ha annak idején nem engedik 
szétszéledni Őket, milyen csapata lenne 
most Tiszavasvárinak? – Néha eljátszom 
a gondolattal, ha lett volna rá lehetőség 
összeállítani egy csapatot ezekből a 
játékosokból, akkor most hol tartanánk, 
de nincs értelme. A jelenlegi csapatom 
is a megyei I. osztály szintet megüti – 
minimális anyagi feltételek mellet. – Mi 
lesz a csapattal egy esetleges kiesés 
során? Széthullik, vagy megmaradtok 
így, és küzdeni fogtok az ismételt 
feljutásért, vagy visszakerülésért? – Nem 
beszélünk erről az öltözőben. Végezzük az 
edzésmunkát, és tesszük a dolgunkat!

Fülöp Attila

A „honi” fociról kicsit bővebben…
Beszélgetés Nagy Istvánnal, a Tiszavasvári megyei I. osztályú felnőtt labdarúgócsapat edzőjével

2019. április 14.  Vásárosnamény, 200 néző, v.: Veres (Kósa, Novák).
Vásárosnamény: Kardos-Géci, Nagy D., Illés (Bancsi), Tóth (Csehil), Deskó, 
Filep (Danku), Nagy M., Lakatos, Schmidt, Németh (Szabó). Edző: Dudás Zoltán.
Tiszavasvári: Susánszky-Szolyka T. (Demkó), Huszti, Bodnár, Lajos, Lakatos (Vadász), 
Száraz, Szolyka G., Bolgár, Bolega, Ujj L. (Mészáros) Edző: Nagy István.
A hazai csapat sima és megérdemelt győzelmet aratott.
Gól: Schmidt 2, Filep, Nagy, illetve Száraz. Ifi: 7-0.
Nagy István:- Felesleges bármit nyilatkozni a mérkőzésekkel kapcsolatban, mivel kb. 
annyira érdekli az olvasókat, mint a játékvezetőket a tiszavasvári csapat meccsei… 
Kisárgul a védelem, mentő viszi el a játékosomat, és még verbálisan is nyomorba 
taszítanak minket! Ettől függetlenül a Namény kihasználta hibáinkat, gratulálok neki.

2019. április 20. Tiszavasvári-Mátészalka 0-3 (0-2)
Tiszavasvári, 65 néző, v.: Király (Takács, Kornis).
Tiszavasvári: Susánszky – Huszti, Bakos, Bodnár, Holozsnyák (Nagy), Lajos, Lakatos, 
Vadász, Száraz, Szolyka G., Mészáros. Játékos-edző: Nagy István.
Mátészalka: Somogyi – Szántó (Szabó), Hevele, Barnucz, Lyáh (Tempfli I.), Botos S., 
Farkas (Huszti), Botos D. (Tóth), Magyari, Tempfli P., Simonka. Játékos-edző: Tempfli 
Imre. Küzdelmes mérkőzésen a jobban akaró vendégcsapat elvitte a három pontot. Gól: 
Farkas, Botos S., Lyáh.

Nagy István: – A Mátészalka a játék minden elemében felülmúlt bennünket, akaratgyenge 
játékkal nem lehet győzni. A Mátészalkának sok sikert kívánok a bennmaradáshoz.

2019. április 28. Gyulaháza-Tiszavasvári 2-2 (2-2)
Gyulaháza, 150 néző, v.: Pethő (Tomori, Papp).
Gyulaháza: Bandor – Lakatos, Gáti Sz. (Gáti S.), Kovács, Tóth F., Bacsó, Tóth D. 
(Savrnoh), Éles, Kozma, Horváth, Kovács. Edző: Bardi Gábor.
Tiszavasvári: Susánszky – Szolyka T., Huszti (Holozsnyák), Bakos, Bodnár, Lajos, 
Lakatos (Demkó), Száraz (Nagy), Mészáros, Szolyka G., Bolgár. Edző: Nagy István.
A hazaiaknak nem sikerült az életmentő győzelem.
Gól: Éles, Kovács, illetve Gáti Sz. (öngól), Szolyka G. (11-esből). Ifi: 5–2.
Nagy István: – Mély talajú pályán nagy küzdelem jellemezte a mérkőzést. A döntetlen 
igazságos.
16. TISZAVASVÁRI SE 21 3 2 16 24-67 11
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Kultúra-Szórakozás-Kikapcsolódás

VÁROSI KÖNYVTÁR PROGRAMJAI
MÁJUS 16.   10.00   

LEGYÉL TE IS DIÁKKÖNYVTÁROS!

MÁJUS 17. 10.00 
BABA-MAMA KLUB RINGATÓ FOGLALKOZÁS

MÁJUS 21.  17.00
EZERARCÚ TEXTIL – GONDOLATOK A MAGYAR IRODALOMBÓL

MÁJUS 22. 14.00
TÜCSÖK SZABI MÓKA

MÁJUS 23. 13 ÓRA ÉS 17 ÓRA 
DR. ÁGOSTON SÁNDOR: A HAZÁÉRT ÉS A SZABADSÁGÉRT – 

ELŐRE!  BŰDIEK ÉS SZENTMIHÁLYIAK A DICSŐSÉGES 1848-49-ES 
SZABADSÁGHARCBAN CÍMŰ KÖNYVÉNEK BEMUTATÓJA 

MÁJUS 27. 16 ÓRA
KREATÍV OLVASÓINK KLUBJA

JÚNIUS 4. 16 ÓRA
KREATÍV OLVASÓINK KLUBJA

JÚNIUS 11. 17.00
HULLÁMZÓ KÉPZELET – KÉT ALKOTÓ KÉT STÍLUS A 

TEXTILSZOBRÁSZATBAN

JÚNIUS 13 – 17. ÜNNEPI KÖNYVHÉT

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT KÖNYVTÁRI 
PROGRAMJAINKRA, RENDEZVÉNYEINKRE. 

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: 42/372-441, WWW.KULTURATVASVARI.HU

Kedvenc mesém címmel óvodások városi mesemondó délelőttjének adott 
otthont a könyvtár Gyermek részlege 2019. április 3-án. A mesemondó 
délelőttön résztvevő 11 gyermek saját óvodájában már kiváló teljesítményt 
nyújtott, s most kedvenc meséjüket mondták el a városi rendezvényen. 
Emléklapot és könyvjutalmat kaptak: Pampuch Izabella, Rontó János, Varga Lilla, 
Szurkos Szabolcs, Gáll József, Takácsi Anna. III. helyezést ért el Rácz Kincső - Fülemüle 
Óvoda, II. helyezett: Zajácz Dorka és Póka Örs a Fülemüle Óvodából, I. helyezett: Nácsa 
Petra - Fülemüle Óvoda és Kövesdi Laura a Lurkó Kuckó Óvoda óvodása. Gratulálunk 
minden gyermeknek, a szülőknek, s a felkészítő óvodapedagógusoknak. 

Április 4-én zsúfolásig megtelt a könyvtár 
emeleti része, hiszen Tokár Tamás az 
RTL KLUB népszerű műsorvezetője, 
youtuber, „hazai pályán” tartott a fiatalok 
és az idősebb generáció számára egyaránt 
érdekfeszítő, színvonalas előadást 
Kommunikáció-Internet-Média címmel. 
Tomi pályafutása ékes példája annak, hogy 
kellő szorgalommal, kitartással, alázattal 
a legmerészebb álmaink is valósággá 
válhatnak. Gratulálunk!

Április 11-én a Költészet napján került 
sor Hankó András legújabb, 9. kötetének 
bemutatójára a zsúfolásig megtelt Városi 
Könyvtár emeleti részén. A Szentmihályi 
fekete lyuk című gyűjteményes kötet 
különlegessége, hogy Hankó András versei 
is helyet kaptak a kötetben, melyek többsége 
eddig nyomtatásban nem jelent meg. 

Hankó Andrást eddig főként úgy ismertük, 
mint sportújságíró, újságíró, helytörténeti 
vonatkozású munkák szerzője, egy igazi 
lokálpatrióta, s most közel 60 verse olvasható 
a kötetben. A est folyamán szemelvények 
hangzottak el a könyvből Süveges 
Bianka, Varga Bálint és Kulcsár Lászlóné 
tolmácsolásában. A műsorban gitáron 
közreműködött Girincsi Márton. Szívből 
gratulálunk az új kötet megjelenéséhez, jó 
egészséget, s további jó munkát kívánunk!

2019. április 25-én Rakonczay Gábor 
a kétszeres Guinness világrekorder és 
hatszoros óceánátkelő magyar hajós, az 
amerikai Év Kalandja Díj és a Magyar 
Formatervezési Díj tulajdonosa, a Déli-sark 
meghódítója, a Tűzhangya, az Átkelés a 
végtelenen és az Extrém című könyvek írója 
volt könyvtárunk vendége. Fantasztikus 
előadásával, közvetlen stílusával óriási élményt nyújtott mindazoknak, akik ellátogattak 
a rendezvényre.  Előadásának üzenete: Az ember annyi, amennyit gondol és tesz. 
Hangsúlyozta: „A legmerészebb álmok is megvalósíthatóak, ha érdemben és minőségében 

teszünk értük, mert mindannyiunk feladata 
átkelni önmagunk óceánján, leküzdeni 
önmagunk korlátait.”

A találkozó után lehetőség nyílt arra is, 
hogy legújabb könyvét az érdeklődők 
megvásárolják. 

Áprilisban is változatos programok 
várták a gyerekeket, a kisgyermekes 
családokat. Húsvétváró könyvtári kreatív 
foglalkozáson húsvéti ajándékokat 
készíthettek az érdeklődők, a Baba-Mama 
Klub foglalkozáson Kiss-Becsy Zoltán 
mentőápoló színvonalas előadás keretében 

hasznos tanácsokkal látta el a szülőket, mit tegyenek „veszélyes helyzetekben”. 

Április 30-án szakmai tanulmányi út helyszíne volt a tiszavasvári Városi Könyvtár. 
A segédkönyvtáros képzésben résztvevő kollégák illetve leendő kollégák ismerhették 
meg könyvtárunkat, könyvtárunk szolgáltatásait, szakmai munkáját. Megtisztelő, hogy 
minket választottatok a tanulmányi út helyszínéül!

Kulcsár Lászlóné

KÖNYVTÁRI HÍREK

A Találkozások Háza májusi és júniusi 
programjai

május 12. (szombat) Szabolcs Cinema - Tiszavasvári 
Mozi

május 18.
10:00- 18:00  óráig Öhönforgató Verseny

május 25.
10:00- 14:00 óráig Gyermeknap

május 28. 19:00 Hippolyt, a lakájnzenés vígjáték
belépő: 2.500 Ft

június 4. 19:00
Nemzeti Összetartozás Napja
Attila Fiai Társulat Ünnepi 

koncert
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Anyakönyvi Hírek
Köszöntjük Tiszavasvári 

Legifjabb Lakóit
Czipa Sándor

Lévai Dániel

Csikós Lili 

Krajnik Ádám

Balogh Eliot Denisz

Rostás Hanna

Ábri Fanni Valéria

Rostás Hanna Bianka

Kóti Dominik Brájen

Balogh Zoé Edit

Rézműves Erik Ádám

Pente Csenge Linett

Tomán Konor

Akiktől búcsút vettünk:
Vigh Jánosné  sz. Nagy Mária /2019.03.29./
   Szoc.otthon 
Pethe Sándorné sz. Varga Zsuzsánna Zsófia
   Szoc.otthon
Kovács Gábor   Vásártér u.
Fekete Sándorné sz. Bodnár Margit
   Nagybecskerek u.  
Ondi István  Deák F. u.
Nagy Gáborné sz. Nagy Juliánna
   Babits Mihály u.               
Csepregi Józsefné sz. Lakatos Juliánna
   Szoc.otthon
Csontos István  Albert Béla u.       
Kuik Károlyné sz. Bálint Margit
   Hankó László u.
Gulyás Sándor  Hankó László u.
Tóth Ferenc  Hősök u.  
Pethe Gáborné sz. Róka Piroska Juliánna
   Kossuth Lajos u.  
Lakatos Csaba  Keskeny u.            
Koncz István Dániel  Szoc.otthon

Akik házasságot kötöttek
Hegedüs Erika – Faragó Péter

Közlemények-Információk
Polgármesteri Hivatal általános 
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:   08:00 - 12:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda:   08:00 - 12:00 óráig és
  13:00 - 17:00 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:   08:00 - 12:00 óráig
Tel.: 06 42/520-500
Polgármesteri fogadónap:
2019.06.03. hétfő 08:00 - 12:00
Jegyzői fogadónap:
2019.05.15. szerda 08:00 - 12:00
2019.05.29. szerda 08:00 - 12:00
2019.06.12. szerda 08:00 - 12:00
Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140
Posta Nyitva tartás:
Hétfő:  08:00 - 16:00
Kedd:  08:00 - 16:00
Szerda:  08:00 - 16:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek:  08:00 - 15:00
Szombat:  08:00 - 11:00
Vasárnap  Zárva
Kéményseprőipari Kft. központja:
cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.
e-mail: kemenyseproipari@gmail.com
telefon: 06-42/411-515;  06-42/411-516
Tiszavasvári Polgárőr Egyesület:
4440 Tiszavasvári Báthory utca 6. 
Bejárat az Attila tér felől.
Bármikor hívható! 
Tel: 06 20/919-1793
Orvosi Ügyelet:
Szükség esetén hívják a 112-es segélyhívó 
számot, ahonnan a diszpécser továbbítja 
a hívást az orvosi ügyeletre, illetve a 
mentőszolgálathoz!
Tűzoltóság:
06 42/520-304
Rendőrség:
06 42/372-311  
Ez csak 8.00-16.00-ig hívható. 
16-után hívják a 112-es segélyhívó számot

Tiszavasvári Kormányablak 
ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:  07:00 - 17:00
Kedd:  08:00 - 16:00
Szerda:  08:00 - 17:00
Csütörtök: 08:00 - 18:00
Péntek:  08:00 - 15:00
Állatorvosi ügyelet:
Május 11-12:
Dr. Bónis László 0630/978-0410
Május 18-19:
Dr. Bodnár József 0630/324-3023
Május 25-26:
Dr. Magyar Károly 0670/570-0904
Június 1-2:
Dr. Erdélyi Béla 0630/324-2750
Június 8-9-10:
Dr. Bónis László 0630/978-0410

Gyógyszertári Ügyelet:
Május 17-23:
Aranykereszt Gyógyszertár  Tiszavasvári, 
Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Május 24-30:
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Május 31-Június 6:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Június 7-13:
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal
Tiszavasvári Járási Hivatala
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:  08:00 - 12:00
  13:00 - 15:30
Kedd:  08:00 - 12:00
Szerda:  08:00 - 12:00
  13:00 - 15:30
Csütörtök: 08:00 - 12:00

Péntek:  08:00 - 12:00
4440 Tiszavasvári, Báthori u. 2-4.  
Telefon: (42)520-510, Fax: (42)520-511
E-mail: tiszavasvari@szabolcs.gov.hu  
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Tiszavasvári Járóbeteg Szakrendelő
Rendelési idő:
Belgyógyászat:
Kedd:  10:00 - 14:00
Szerda:  16:30 - 20:30
Csütörtök:  08:00 - 14:00
Péntek:   08:00 - 12:00
Sebészet:
Kedd:   14:30 - 09:30
Csütörtök:  15:00 - 18:00
Szülészet-Nőgyógyászat:
Kedd:   13:00 - 20:00
Csütörtök:  13:00 - 20:00
Fül-Orr-Gégészet:
Hétfő:   16:00 - 21:00
Csütörtök:  15:00 - 20:00
Szemészet:
Péntek:  08:00 - 16:00
Bőrgyógyászat:
Kedd:   12:30 - 17:30
Urológia:
Hétfő:  08:00 - 14:00
Reumatológia:
Hétfő:   16:00 - 21:00
Szerda:   12:00 - 17:00
Röntgendiagnosztika, Teljes körű 
ultrahang diagnosztika:
szerda:   16:00 - 20:00
csütörtök:  16:00 - 20:00
Fogászati röntgen:
Hétfő:   13:00 - 16:00
Kedd:   08:00 - 12:00
Szerda:   08:00 - 11:00
Csütörtök:  08:00 - 12:00
Péntek:   10:00 - 13:00

Vérvételi helyiség:
Vérvétel:   07:00 - 09:00
Leletkiadás:  11:30 - 13:00 
Labor:   07:00 - 13:00

AMIT AZ 
APRÓHIRDETÉSRŐL, 

MEGEMLÉKEZÉSEKRŐL 
TUDNI KELL

Kedves Olvasók!

Együtt érzünk mindazokkal, akik 
elhunyt szeretteikre a lap hasábjain belül 
szeretnének megemlékezni, viszont 
sajnos az információk bősége, és a hely 
szűkössége miatt fényképet, néhány soros 
megemlékezést igen, viszont többsoros 
verseket, dalszövegeket megjelentetni 
nem áll módunkban. Pontosabban van rá 
lehetőség az alábbiak szerint: 

Lakossági hirdetés 25 szóig, 
megemlékezések 30 szóig ingyenes, az 
ettől hosszabbak a keretes fizetős hirdetési 
kategóriába tartoznak. Hirdetéseiket 
minden hónap utolsó napjáig bedobhatják 
a Polgármesteri Hivatal portáján lévő 
gyűjtődobozba, vagy elküldhetik 
mailben a vhirmondo@gmail.com címre. 
FIGYELEM! Apróhirdetéseiket minden 
hónapban meg kell újítaniuk. Ezek 
tartalmáért felelősséget nem vállalunk! A 
megemlékezésekhez leadott fényképek a 
megjelenés után a leadás helyén átvehetők! 
Megértésüket köszönjük! 

- VH -

APRÓHIRDETÉS
Eladó Bocskai u. 68-70. közötti 817m2-
es építési telek. Áram, ivóvíz, gáz – és 
csatornacsonk, 12m2-es melléképület. 
Ár: megegyezés szerint. Érd: 42/275-
170, 06 30/470-8881
Tiszavasvári Vasvári  Pál 152 sz. alatti 
1 hektáros ingatlan, 90m2 (18m x 
5m) gazdasági  épülettel, amelyben 
állattartás  nem engedélyezett, de lakó 
épületnek átalakítható. Ipari  árammal, 
szennyvízzel, vízzel. Irányár 3 200 000.-
Ft. Érdeklődni:  06 30/983-2461
Csecsemő és gyermeknevelő gondozó 
végzettséggel gyermekfelügyeletet 
vállalok!
Érd: 06 30/276-7887
Eladó családi ház Tiszavasváriban, 
Kinizsi utca 37/a szám alatt. 
Érdeklődni:06-30-585-3669
Krúdy lakótelepen kívül-belül felújított, 
18nm-es garázs eladó!
Érd.: 06 30/369-9101
Tiszavasvári Kinizsi u. 25 sz. alatti 
700m2-es építési telek eladó! 
Tel.30/213-1712
Azonnal beköltözhetően eladó Tisza-
vasváriban egy 120 m2-es, tetőteres 
családi ház 800 m2-es parkosított telek-
kel. 2008-ban lett felújítva (hőszigete-
lés, fa nyílászárók). Kamerával, riasztó-
val és klímával fel van szerelve.
Érdeklődni: +36 30/249-4862
Földmérés, épület feltüntetés, telekmeg-
osztás, telekhatár kitűzés, egyéb föld-
mérési munkák!
Tel.: 30/ 368-9797
Egyedülálló nyugdíjas nő földszin-
tes, - vagy kertes albérletet keres. Más 
megoldás is érdekel.
30/963-5787
Hízók vannak eladók! 
Tiszavasvári, Csokonai utca 24/b.
Érd: 06-30 /812-7686, 06 30/277-3430,

Tiszavasvári központjában szoba, 
konyha, fürdőszobás ház 300m2 telken 
eladó!
Tel: 30/746-0294
Tiszavasvári Kinizsi u.28/a alatti 4 
szobás családi ház 500 nm-es telken, 
gondozott kerttel kedvező áron eladó.
Tel:06-20-564-1641
Eladó, kiadó a Kinizsi út végén külterü-
leti lovas tanya  0.5 ha lucernával.
Tel.: 30/213-1712
Földszintes, kertes házat keresek 
megvételre a központ közelében kis 
telekkel!
Tel.: 20/4041-590
Eladó! Új indukciós főzőlap, 3 db va-
ságy, hűtőszekrény, napozóágy, székek, 
konyhai eszközök, stb.
Érd: 06 20/219-5348
Eladó az Árpád út 33. sz. alatti lakóház. 
3+2 félszoba, ebédlő, konyha, 2 fürdő-
szoba, spájz, kazánház, 2 garázs, mellé-
képületek. Vegyes-gáz tüzelés!
Érd: 06 70/943-1659
Leander virágok különböző nagyságban 
es színben eladók.
Telefon: 30/ 214 7473
Tiszavasváriban a Kabay J. utcában 68 
négyzetméteres, szépen felújított lakás
albérletbe kiadó, - hosszabb távra is.
Érdeklődni: 06 30/2343-643

Tiszavasváriban a Gyári lakótelepen 1. 
emeleti felújított lakás eladó! 2 szoba, 
konyha, fürdőszoba, WC, előszoba, er-
kélyes. Pincében külön tároló helyiség. 
Ár: 6 500 000 Ft.
Érd: 06 30/562-1265

Eladó! Javításra váró Riga, Romett 
segédmotoros kerékpárok, mobil 
gázszieszta kályha palackkal és német 
ortho relax matrac kitűnő állapotban 
200x90 cm.
Tel: 70/583-8442
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Város életéből

Elmentél tőlünk egy végtelen útra, Melyről 
csak visszanézni lehet, de visszajönni soha. 
De ha volna egy út, mely otthonod felé 
vezet, Ugye visszajönnél? Visszahozna 
a szeretet. És letörölnéd szemünkről az 
érted hulló könnyeket. Soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk SOÓS CSABA

halálának 5. évfordulójára Családja 

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
TÓTH SÁNDOR

20 évvel ezelőtti halálára.
Felesége, gyermekei, unokái

Szente-Varga Mihályné és fia
Szente-Varga Mihály haláluk

3. és 10. évfordulójára
Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet.
Egy simogató kéz , egy sóhaj, egy 

lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen 

szeretet.
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Fájó szívvel emlékezik szerető 

családotok

dr. Ágoston Sándor:
A hazáért és a 

szabadságért – előre!

Bűdiek és szentmihályiak a dicsőséges 
1848-49-es szabadságharcban –

Vasvári Pál őrnagy parancsnoksága alatt 
a Rákóczi szabadcsapatban harcoltak

Dr. Ágoston Sándor nyugalmazott 
középiskolai tanár, helytörténész legújabb 
könyve 2019. március 15-én jelent meg, 
ezzel is adózva Vasvári Pál emlékének. 

A Tiszavasvárihoz is több szállal kötődő 
szerzőnek nem ez az első munkája, hiszen 
lakóhelyén, Dévaványán több helyismereti, 
helytörténeti vonatkozású könyvet, 
kiadványt írt. Mostani, legújabb könyvében 
a szerző a bűdi és szentmihályi hősök 
helytállásának, valamint a Vasvári Pál 
őrnagy vezette Rákóczi szabadcsapatban 
a haza és szabadság védelmét felvállaló 
közel 600 hősnek állít méltó emléket.  
A könyvben megismerhetjük Vasvári 
Pált, az ifjú forradalmárt, a történészt, a 
publicistát, a Rákóczi szabadcsapat őrnagy 
parancsnokát. 

Ez a könyv, ahogy a szerző fogalmaz: 
„értük és a felnövekvő nemzedékhez 
szól, méltó emléket állítva a szülőföld 
megannyi bátor, név- és névtelen hősének. 
A komoly kutatómunkával elkészített, 
igényes, helytörténeti vonatkozású 
könyvet nemcsak a diákok, hanem a 
történelem, településünk története iránt 
érdeklődő olvasók is keresni fogják, mely 
a könyvtár Helyismereti gyűjteményében 
helyben olvasható, illetve könyvtárunkból 
kikölcsönözhető.  A könyv bemutatójára 
2019. május 23-án 13 órától rendhagyó 
történelem óra keretében illetve 17 órától  
a Városi Könyvtárban kerül sor. 

Kulcsár Lászlóné 

A HÓNAP KÖNYVE

M E G E M L É K E Z É S
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Az Alkaloida Lombik Horgász Egyesület 
horgászversenyt szervez  

általános iskolások részére! 
 

Helye: Tiszavasvári, Kacsás tó 
(a helyszín technikai okokból változhat, de 
változás esetén a gyermekek utaztatását az 
Egyesület díjmentesen megoldja) 

Program: 
08.00-08.30 Gyülekezés, nevezés 
08.30-09.00 Sorsolás, horgászhelyek elfoglalása   
09.00-11.00 Verseny (Egy 3,4 vagy 5 m-s spiccbottal) 
11.30-kor  Eredményhirdetés, utána ebéd 
 
Kérjük a kedves szülőket, hozzátartozókat hogy az eredményhirdetésre (11:30) jelenjenek meg! 
Az ebéd elfogyasztása után a gyermekek felügyeletét nem tudjuk tovább megoldani. 

          
 

ÉRTÉKES NYEREMÉNYEK 

Nevezési díj nincs! 

 

 

2019. május 18-án 14 órától a Gólyahír Gyermek 
és ifjúsági tábor területén a Tiszavasvári Diabetes 
Egyesület második alkalommal rendezi meg a Nordic 
Walking sétáját,  - felhívva ezzel a figyelmet a mozgás 
fontosságára! Séta előtt és után ingyenes vércukormérés, 
vérnyomásmérés! Botjaink korlátozott számban állnak 
rendelkezésre! Szeretettel várunk minden érdeklődőt!


