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Megoldódni látszik a
„katonai lakások” sorsa
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyzőasszonnyal és Gulyásné
Gáll Anita ügyintézővel október 13-án a Honvédelmi
Minisztériumban jártunk. A személyes találkozó
során szerettünk volna pontot tenni a Tiszavasvári
városközpontjában pusztulásnak indult katonai lakások
sorsára, szerettünk volna megoldást találni a lakások
hasznosítására. A tartalmas, hasznos és előremutató
egyeztetés eredményeként a 14, jelenleg üresen álló lakásról
sikerül megállapodnunk. Szóbeli megállapodásunkról
feljegyzés készült, aminek a hivatalos formába öntését,
elfogadásra alkalmas dokumentumát várjuk most. Amint
ez megérkezik hozzánk, a helyben szokásos formában
-interneten, és egyéb médiákon keresztül- fogjuk ismertetni
a városlakókkal a megállapodás részleteit..
Szőke Zoltán
polgármester

Bővebben a 11. oldalon

Ön rendszeresen megkapja
a Vasvári Hírmondót?
Ha nem, úgy kérjük az utca és az időpont
feltüntetésével jelezni a következő
elérhetőségeken:
- Email: vhirmondo@gmail.com
- dr. Tóth Mariann, Polgármesteri Hivatal:
06 42/520-500/153
- Fülöp Attila, főszerkesztő:
06 30/336-4177
Köszönjük!

ÍRJ EGY VERSET - HOGY
KÖZÖSEN ÉNEKELJÜK!
Legyél Te is költő vagy dalszövegíró! Írj egy verset szöveget Tiszavasváriról, és lehet, hogy megzenésítve
fogod viszonthallani. Várjuk az olyan, korábban még
sehol nem publikált írásokat, amelyek Tiszavasváriról
szólnak. Engedd szabadon fantáziád, szárnyalj és írj!
A beérkezett műveket szakmai zsűri fogja értékelni.
Közönségdíjas a legtöbb lájkot kapott írás lesz. A zsűri
és a Facebook szavazók csak a jeligét fogják ismerni.
Jeligével ellátott szerzeményed erre az e-mail címre küld:
tiszavasvariezmegaz@gmail.com Beküldési határidő:
2021. november 28.
TISZAVASVÁRI EZ+AZ facebook csoport

Köszönjük a rendkívüli
esemény elhárításában
nyújtott segítséget
2021. október 21. napján a Hivatal munkatársai
észlelték, hogy a központi park területén található,
akácfának az egyik ága letört és fent akadt a többi
ágon, és ennek következtében balesetveszélyes állapot
alakult ki a helyszínen. A Hivatal munkatársai felvették
a kapcsolatot a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság
és Vilaterv Kft. szakembereivel, akik a helyszínen közös
erőfeszítéssel eltávolították a letört ágat. Tiszavasvári
Város Önkormányzata ezúton szeretné megköszönni a
Tiszavasvári Városi Tűzoltóságnak és a Vilaterv Kft.nek, hogy ingyenesen támogatásként segített a gyors és
szakszerű veszélyelhárításban.

Október 16-án Tiszavasváriba érkezett Gulyás Gergely,
Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki először egy
lakossági fórumon tartott tájékoztatót az ország jelenlegi
helyzetéről. Bevezetőjében elmondta: „Látszik, hogy
Tiszavasvárinak van egy világos jövőképe. Szőke Zoltán
polgármester úr dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő
úrral együttműködve nagyon sokat tettek azért, hogy
komoly fejlesztések induljanak el a településen, és így
elmondhatjuk, hogy Tiszavasvári jövője ma a legjobb
kezekben van!
A fórumot követően Gulyás Gergely miniszter úr
munkamegbeszélést tartott Szőke Zoltán polgármesterrel
és dr. Vinnai Győző egyéni országgyűlési képviselővel a
kistérség, és főként Tiszavasvári fejlesztési lehetőségeiről.
Ez a megbeszélés pár nap múlva a Parlamentben
folytatódott Gulyás miniszter úr és dr. Vinnai Győző
képviselő úr között, ahol a Tiszavasváriban egyeztetett
felvetések, kérdések, javaslatok kerültek pontosításra!
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Önök kérdeznek - Szőke Zoltán polgármester válaszol
- Üdv! A kérdésem a következő lenne: a
Balassi Bálint utcáról balra kanyarodás
a Szögi Lajos utcára beláthatatlan
egy kerítés miatt, lehetséges lenne ide
kihelyezni egy tükröt? A Lónyai utca
Petőfi Sándor utca háromszögben van-e
esetleg tervben virágágyás kihelyezése
hasonlóan a Petőfi Sándor utca Vörösvári
utca háromszöghöz? Köszönöm a
válaszokat.
– Az első kérdésre a válaszom az, hogyha
a problematerkep@tiszavasvari.hu oldalra
beérkezik egy ilyen jelzés, akkor azt
megvizsgáljuk. Most ezt a kollégákkal
megnézzük, és ha indokolt, és ha lehetőség
van egy ilyen tükör kihelyezésére, akkor
feltétlenül cselekszünk. Bár számos tükör
van már kihelyezve Tiszavasváriban, de
ha a közlekedés szempontjából indokolt,
akkor ez sem marad ki. A másik kérdésre
a válaszom: tavasszal, a közmunkásokkal
rendbe raktuk ezt a területet. Virágágyást
ide nem terveztünk, de az is elképzelhető,
hogy meg fogjuk nézni ennek a lehetőségét
is.
- A gyermekek iskola étkeztetésével
kapcsolatban: hogy van az, hogy ha
gyermekem lebetegszik, a másnapi
étkeztetést csak előző nap, reggel 10ig tudom lemondani? A legextrémebb
példával élve. Péntek reggel köhög a
gyermek. Nem viszem iskolába, hanem
rohanok vele az orvoshoz. Ha nem
sikerül a gyermekorvosnak megvizsgálni
10 óráig, akkor fizethetem nem csak
a pénteki, hanem a hétfői étkezését is
(amit nem vesz igénybe), ha az orvos
azt mondja, hogy következő héten ne
menjen közösségbe. És persze ilyen
esetben gondolom más szülőnek sem
az étkezés lemondása az elsődleges
gondolata aggodalmában. Így akár simán
elcsúszhat még egy napot is. Tudom nem
egyszerű, hiszen létszám alapján főznek,
de nincs valami rugalmasabb megoldás?
Ráadásul saját példám, de más szülőkkel
beszélve, hasonló tapasztalatok vannak,
hogy szeptember hónapban a gyermek
hiányzása miatt 15db étkeztetését kellett
kifizetni. A csekket meg is kaptuk október
hónap elején, de ami a döbbenet, hogy
egyszerre az októberivel. Amin szintén
15 étkezés volt feltüntetve. Honnan lehet
tudni előre, hogy ebben a hónapban
is hiányozni fog? Ráadásul gondolom
sokunk számára megterhelő egyszerre 2
havit kifizetni. Köszönöm a válaszát és a
megoldás keresését!
– Ez egy hosszú és terjedelmes jelzés.
Erre most részletesen nem tudok, és nem
is akarok válaszolni. Jelezni fogom az
étkezési térítési díjakkal foglalkozóknak,

és egy terjedelmes választ fogunk adni
minden kérdésre. Amint pontos válasz van,
feltétlenül tudatjuk az érintettekkel akár
riportban, akár egy terjedelmesebb cikken
keresztül itt az újságban.
– Azt lehet tudni, hogy a megmaradt
ételnek mi lesz a sorsa?
– Jogszabályban meghatározott módon
kell a maradékot kezelni, de ha szükséges,
akkor erre is fogunk válaszolni.
- Miért van az, hogy azonos nagyságú, mondjuk raktár épületre nekünk egyszerű
vállalkozóknak ingatlan adót kell fizetni,
míg a mezőgazdászoknak ugyan ezért
támogatást fizetnek?
Azt gondolom, hogy az akkori
adórendelet így került elfogadásra.
Az építményadókkal kapcsolatban a
Vállalkozók Érdekvédelmi Egyesületétől
érkezett már jelzés ezzel kapcsolatosan.
Balázsi Csillával és más vállalkozókkal
már beszéltünk arról, hogy hogyan lehetne
változtatni az építményadó kivetésén. Meg
fogjuk ennek a lehetőségét is vizsgálni.
Jelen pillanatban a Covid helyzet sem
tette lehetővé, hogy az adójogszabályon
változtassunk, és persze ha kieső
adóbevételeink vannak, azt valahonnan
pótolni kell. Nem egy egyszerű kérdéskör.
Mindenképp megpróbáljuk igazságosabbá
tenni.
- A Kabay iskola udvarán található
sportpálya lassan súrolja az egészségre
ártalmas kategóriát. Gondolok itt az
erősen porózus salak futópályára.
Várható valamikor ennek a felújítása?
- Ráduly Zsolt igazgató úr élt jelzéssel
felénk több hónappal ezelőtt, hogy
ennek a pályának a felújítása valamikor
megtörténhet. Nem tudom az okát miért
maradt el, de látjuk, hogy nem történt
meg. Az egészségtelen mivoltáról pedig
annyit, hogy valóban porzik, és nem olyan
egészséges, mint egy rekortán pálya, de
nagyon sok helyen használnak – akár a
teniszezők is – salakpályát. A felújítás
késlekedésének okaival kapcsolatban
pedig tájékozódni fogok igazgató úrnál.
- A következő kérdést úgy olvasom
fel, ahogy kaptam! Régi és unalmas
kérdés: mi a helyzet a tanuszodával
kapcsolatosan?
– Jelen pillanatban a tanuszodával
kapcsolatban a helyzet változatlan. Dr.
Vinnai Győző egyéni országgyűlési
képviselőnk az utóbbi időben többször
folytatott egyeztetést Budapesten ez ügyben
a Miniszterelnökségen, a BMSK-nál, az
NSK-nál. Az a jelzés érkezett vissza, hogy a
tanuszoda közbeszerzési eljárása rövidesen
kiírásra kerül. Tehát amit már mondtam: a

labda nem a mi térfelünkön pattog, hanem
már Budapesten. Részünkről továbbra is
minden biztosítva van. A közbeszerzési
eljárás sem egy egyszerű rövid folyamat,
de onnantól kezdve már belátható időn
belül kezdődhetnek a munkálatok.
Ha minden úgy történik, ahogy azt
tervezzük, akkor tavasszal meglehet az a
bizonyos első kapavágás! Meg szeretnék
nyugtatni mindenkit, hogy Magyarország
költségvetésének azon a bizonyos során ott
van a tanuszoda felépítésére elkülönített
összeg. Vagyis: a fedezet rendelkezésre áll.
- A Petőfi úton, a járdán és kerékpárúton
a Tedeji buszra váró kisebbség olyan
szemetet hagy maga után, hogy rossz
nézni. A baj, hogy a kukát húzó
közmunkások a zacskónál kisebb szemetet
nem szedik össze? Miért?
– Kisebbség, nem kisebbség, - sajnos
vannak olyan embertársaink, akik nem
tartják be azokat a normákat, amit
szükséges lenne. A szemetet nem a
legközelebbi kukába dobja, esetleg az
otthoni szemetesbe, hanem útközben
eldobja. Ezen nagyon nehéz változtatni.
Az említett útszakasz valóban nagyon
szemetes, de a probléma nem az, hogy
a közmunkás nem veszi fel, hanem az,
hogy azt valaki eldobja. Egyébként a
közmunkáról, a közmunkásokról annyit,
hogy sajnos a közterületen lévők mellé
mindig kellene valaki, aki figyeli a
munkájukat, aki állandóan irányítja
őket, mert sajnos sok esetben a reggeli
eligazításnál elmondottakat délutánra
„elfelejtik”. Sajnos több esetben az a
tapasztalat, hogy nem végzik úgy a
munkájukat, ahogy azt kellene. Arra
viszont nekünk nincs emberünk, akik
folyamatosan mindenütt ott vannak
minden csoport mellett. Ettől függetlenül
vettük a jelzést, igyekszünk továbbítani
azt a közmunkavezetők felé és jobban
figyelemmel kíséri ezt az útszakaszt.
- Továbbra is jelentős számú kóbor kutya
található a városban. Főként a Széles úton
lakókat kísérik fel előszeretettel. Hogy áll
már a várva-várt sintértelep kivitelezése?
– November 15-ig fognak beérkezni
a szakági tervek, és ezt követően egy
egyszerűsített
eljárással,
árajánlat
bekéréssel már ki fogjuk tudni választani a
kivitelezőt. Bízom benne, hogy az idei évben
az alapozási munkálatok elkezdődnek a
Sopron úton, és jövő évben a gyepmesteri
telep elindulhat. Addig a szokásos módon
– eb befogóval vagy a közterület felügyelő
segítségével tudunk fellépni a kóbor
ebekkel, és a felelőtlen állattartókkal
szemben. Pont a napokban történt meg

dr. Vinnai Győző
Őszi ülésszak a Parlamentben
Az
őszi
ülésszakkal
folytatódott
a
parlamenti
m u n k a .
Szeptember 20-a
és december 15-e
között
lesznek
plenáris ülések,
ahol a klasszikus
interpellációk, azonnali kérdések mellett
folytatódik a benyújtott törvényjavaslatok
általános vitája. Megkezdte munkáját a
Kulturális Bizottság is, amelynek 2014 óta
vagyok tagja, ahová oktatási, kulturális,

sport és média ügyek tartoznak. Az
országgyűlés első és legfontosabb döntése
volt szeptember végén, hogy a koronavírusjárvánnyal összefüggésben módosítottuk
a veszélyhelyzetről szóló törvényt. A
törvény értelmében a veszélyhelyzet 2022.
január 1-jéig áll fenn. Fontos megjegyezni,
hogy a negyedik hullám adatai ismeretében
jöhet az újabb döntés. Az átoltottság
tekintetében megállapítható, hogy közel 6
millión felvették a két oltást, s több mint
1 millión már a harmadik oltást is. Magam
is arra biztatok mindenkit, hogy kérje
az oltást, mert az oltás életet ment. Több
fontos törvényt is elfogadtunk, ezekből

kiemelem a felsőoktatás versenyképességét
elősegítő törvényt. Ennek lényege, hogy
az egyetemek, amelyeknek többsége új
fenntartói struktúrában kezdte meg a
2021/2022-es tanévet, jelentős fejlesztések
előtt állnak, amelynek következménye
lehet a jobb teljesítmény, s ez az ország
számára igen fontos. A Kulturális
Bizottságban elfogadtuk az oktatási jogok
biztosának 2020. évi beszámolóját. Ennek
megvitatásába magam is bekapcsolódtam,
hiszen nem mindegy, hogy itt a Tiszavasvári
járásban milyen feltételei voltak a digitális
oktatásnak, s egyáltalán milyen módon
erősítjük az esélyteremtő oktatást.
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velem, hogy a városban találkoztam egy
családdal, akiket kísért három kutya.
Amikor rákérdeztem, hogy miért kell ilyen
módon a városban közlekedni a kutyákkal,
azt válaszolták, hogy nem az övék, csak
hozzájuk csapódtak! Innentől kezdve nem
tudunk ezzel a helyzettel mit kezdeni, mert
ezekben a kutyákban nincs chip! Így sajnos
nem beazonosítható a gazda és így nem is
büntethetők. Erre az esetre lesz jó megoldás
a gyepmesteri telep – bármennyire is fáj a
kutyaszeretők szíve. Ezeket az ebeket be
kell fogni, majd gazdásítani. Így tud majd
a város megszabadulni a kóbor ebektől.
- A Katolikus temetőben a Kabay sírhely
nagyon el van hanyagolva. Az ott dolgozó
közmunkások munkaidejébe nem férne
bele ennek rendbetétele?
– A közmunkások dolgoznak a használt és
a használaton kívüli temetőkben is. Különös
tekintettel vagyunk a Mindenszentekre
és a Halottak napjára. Köszönjük a
figyelmeztetést, természetesen a Kabay
síremléket is meg fogják tisztítani.
- Nagyon sok fiatalnak nem mond
semmit a városban megváltoztatott új
utcanevek tulajdonosa. Lehetne indítani a
Vasvári Hírmondóban erről egy bemutató
sorozatot?
– Ez egyébként egy nagyon jó felvetés.
Természetesen lehet! Nem kell messzire
menni, hogy a főszerkesztő úrral ezt meg
tudjuk beszélni!
- Jön a lombhullatás. Mit kezdjünk azzal
a sok felgyülemlett zöldhulladékkal, ami
kijön a kertből? Itt nem indul zöldjárat?
– A „zöldjárattal” kapcsolatosan
jelzéssel éltünk a minisztérium felé is.
Ezzel kapcsolatosan még nincsenek
információink. Látjuk a problémát, ezért
sem engedjük el ezt a dolgot. Egyébként
más települések is jelzik, hogy nem
tudnak mit kezdeni a felgyülemlett
zöld hulladékkal. A napokban érkezett
megkeresés
a
minisztériumból
hulladékudvar kialakításával kapcsolatban,
mégpedig arra vonatkozóan, hogy továbbra
is fenntartjuk-e ezt a kérelmünket.
Örömmel hallottam ezt a kérdést, és
természetesen azt válaszoltam, hogy
igen, azaz szeretnénk, ha hulladékudvar
kerülne kialakításra Tiszavasváriban. A
szóbeli tájékoztatás alapján 2022-ben
lefolytatják az egyeztetéseket, és 2023ra lehetőség szerint kialakításra kerülhet
a hulladékudvar. Segítve a minisztérium
munkáját elküldtük javaslatainkat a
lehetséges
területeket
vonatkozóan,
amelyek megfelelőek lehetnek a célra.
Köszönöm!
Fülöp Attila

Üres whiskys üveg
Hull az utolsó csepp a pohárba, szétfolyt a
jégtől, minden irányba.
Jégben csücsül a pohár aljába, és
várakozik, a végszavára.
Belefáradt, keserű ízű lett, hogy egy
üvegnek Ő a foglya lett.
És a végén, mit szabadság érzett, hogy Ő
már nem rab, keserédes lett.
Így vár hát most Ő a Kárhozóra, hogy
felkérje egy utolsó táncra.
Hogy a Feledés vegye karjába, és, hogy
elsorvadhasson virága
Gonda Attila
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Fejlesztések Tiszavasváriban

„Zöld Város” Projekt
Olyan sokszor beszéltünk már erről a
témáról, de most végre van látszata is.
A vasárnaponkénti piactér átszervezése
után megindultak a munkálatok a többi
projektelem megvalósítása érdekében.
Erről beszélgetünk Szőke Zoltán
polgármester úrral:
- A projekt tényleg elkezdődött! Már
szemmel látható jelei vannak a kivitelezés
elkezdésének. Nagyon sokan mondogatták,
hogy nem lesz ebből semmi, mert mióta
húzódik, és mindig csak beszélnek róla.
Mint más beruházásoknál, sajnos itt is
végig kellett járni a bürokrácia rögös
útját. Sokszor említettem, hogy ez egy
2016-os pályázat, mely akkor eltűnt a
süllyesztőbe, de hosszas utánajárás és
lobbizás következtében sikerült újra
elővenni, átdolgozni, és itt tartunk. Az
eredeti pályázatot alaposan át kellett
dolgozni, újragondolni a már nem aktuális
műszaki tartalma vagy az építőanyag árak
és munkabérek változása miatt. 2016-hoz
képest ezek jócskán megemelkedtek.
A kollégák megfeszített munkájának
köszönhetően
mindent
sikerült
újratervezni, átdolgozni, aktualizálni,
így lefolytattunk egy közbeszerzési
eljárást, meg lett a kivitelező és ezek
után most elkezdődhetett az épízkezés. A
mélyépítési munkák már megkezdődtek itt
a piac előtt, ahol egy 86 férőhelyes parkoló
épül. Mögötte már látható a műfüves
focipálya előkészítésének részletei. A
pálya mellett, a volt közmunkás telephely
bontása megkezdődött. Helyére épül
egy gazdasági épületegyüttes. Az majd

pontosan illeszkedni fog a környezetbe,
mely idegenforgalmi szempontból sokkal
látványosabb lesz, mint a régi közmunkás
telephelyünk. Ezeken kívül pedig már
látszik a strandhoz vezető rendkívül rossz
állapotú kerékpárút teljes átépítése.
– Itt jöhet a lakosság általi jogos kérdés,
hogy ez a kerékpárút miért csak a kishídig
lesz megépítve?
– Sajnos a pályázatban eddig a szakaszig
tart a munkaterület, ezért a projekt is
ennyit enged. Természetesen célunk, hogy
a közeljövőben akár más pályázatból, akár
saját erőből, de tovább vigyük a felújítást
a strandig.
– Sokan kérdezik, hogy mi lesz a piac
hátsó részével, ami most munkaterület?
Az is felújításra kerül?
– Természetesen ez is része a
pályázatnak. A jelenlegi kaviccsal felszórt
területen fedett elárusító helyek kerülnek
kialakításra, és megoldódik a csapadékvíz
elvezetése.
– Többen megkérdezték, hogy miért
kell műfüves focipálya, amikor inkább az
úthálózatot tenné rendbe ebből a pénzből
a város?
– Ezt a pénzt, ezt a pályázati forrást
csak erre lehet fordítani, erre szabad
felhasználni.
– A Zöld Városközpont kialakítása srán
kell zöld felületet is létrehozni?
– Természetesen kell, és lesz is! A
pályázat pontosan előírja, meghatározza a
zöld felületek kialakítását, annak feltételeit,
követelményeit.
- VH –

Elkészült a rekortán pálya
A rendszeres futók nagy örömére
végre elkészült a csónakázótó körül a
rekortán futópálya. Mi is ez, és miért
van rá szükség? Elmondja Szőke Zoltán
polgármester úr!
- A rekortán pálya az egy gumi alapon
gumi őrleményből készült futás céljára
kialakított felület, melyet az országban
nagyon kevesen tudnak jól elkészíteni.
Nagyban kíméli a futás során a térdet,
bokát, ízületeket. Többen már nagyon
várták az elkészültét. Ez a gumiörlemény
masszaként kerül a kialakított felületre,
aminek normál körülmények között,
megfelelő hőmérsékleten a kötési,
szilárdulási ideje 48 óra. Mivel most
már kicsit hűvösebb idők jártak, ezért
ez a száradási idő kitolódott, ami - mint
utóbb kiderült - nem is volt olyan nagy
baj a történtek után. Történt ugyanis,
hogy minden figyelmeztetés és lezárás
ellenére sajnos voltak olyan kíváncsi,
türelmetlen emberek, akik még a száradási
idő előtt ki szerették volna próbálni
vagy csak megvizsgálni a pályát. Ennek
következményeként láblenyomatok és
kutyamancs nyomok kerültek a sima,
profi módon kivitelezett felületbe.
Szerencsénkre a hidegebb idő miatt még
nem kötött meg teljesen az anyag, így ha
nem is tökéletesen, de ki lehetett javítani
a hibát. A kivitelező minden igyekezete
ellenére a fenti okok miatt minimális
felületi hibák sajnos maradtak és láthatók

lesznek! Ezek azonban nem funkcionális,
hanem esztétikai jellegűek, tehát a
tartósságot és használatot nem fogják
befolyásolni – Lehet tudni, hogy milyen
pénzből került kialakításra ez a rekortán
pálya?
– Természetesen pályázati pénzből.
A HACS-nak köszönhetően sikerült
pályáznia az EKIK-nek, így az
Önkormányzattal közösen valósul majd
meg. Ennek a pályázatban még része kettő
különálló fedett szalonnasütő hely, aminek
az előkészületi munkálatai már látszanak.
Valamint lecseréljük a csónakázó tó
körüli elavult világítás, és egy modern
LED-es megoldás kerül felszerelésre. Ez
biztonságosabb, tartósabb, takarékosabb
és jobb fényviszonyokat produkál, mint
az elődje. Azonban a fejlesztésekkel itt
nem akarunk megállni. Tervezzük a terület
parkosítását, csinosítását. A végső cél egy
igazi szabadidőpark kialakítása.
– Visszatérve a rekortán pályához:
hogyan kell szakszerűen használni,
hogy ne menjen tönkre idő előtt? – Tilos
kerékpárral ráhajtani, és tilos kutyákat
ráengedni, futtatni, sétáltatni rajta, nehogy
az eb körmei kárt okozzanak. De a részletes
és pontos rekortán használatról hamarosan
kihelyezésre kerülnek figyelemfelhívó és
tájékoztató táblák, amelyekről mindenki
megismerheti a pálya használatának helyes
feltételeit.
- VH -

Rágcsálóirtás volt Tiszavasváriban

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
2021. 19-20-21. napokon vállalkozói
közreműködéssel
Tiszavasvári
Város Önkormányzata – jogszabályi
kötelezettségének
eleget
téve
–
rágcsálómentesítési feladatot végeztetett

el Tiszavasvári Város közigazgatási
területén. A rágcsálóirtást az idei évben
második alkalommal a NYÍR-SOLÁR Kft.
az önkormányzattal kötött vállalkozási
szerződés alapján teljesítette. Felhívjuk a
kereskedelmi-, vendéglátó- és szolgáltató
egységek üzemeltetőinek – mint a terület,
illetve épület tulajdonosainak/használóinak
– figyelmét, hogy az önkormányzat által
elvégeztetett rágcsálóirtás nem mentesíti
őket jogszabályi kötelezettségük alól,
hiszen a jogszabály rájuk vonatkozóan
is hasonlóan kötelező érvényű. Továbbá
felhívjuk az állattartó ingatlantulajdonosok
figyelmét is, hogy kiemelten kezeljék
területeiket/ingatlanaikat,
továbbá
a télre történő felkészülés céljára
nagyobb farakások betárolására használt
ingatlanokon,
ahol
fokozottabban
előfordulhatnak a rágcsálószaporulatok,
kiemelt
gondot
fordítsanak
azok
patkánymentesítésére,
a
patkányok
elszaporodásának megelőzésére.
Tiszavasvári Város Önkormányzata

Közéleti hírek
Napsütéses nagycsaládos találkozó
Gyönyörű napsütéses időben vett részt a
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete
100 tagja október 9-én, Nyíregyházán, a
Sóstói Múzeumfaluban a NOE 32. Őszi
találkozóján. A megnyitó után a színpadon
változatos programokat láthattunk, az
Igrice néptáncegyüttestől a modern
táncokon át a sport bemutatókig. A Sóstói
Múzeumfaluban népi hagyományaink
szépségei nyújtottak maradandó élményt.
Számos változatos program várt bennünket,
nagyon jól éreztük magunkat.
Többen délután a szomszédos állatkertbe

is ellátogattak igen kedvezményes
belőpőjeggyel. A NOE belső pályázati
támogatása által mind a 100 résztvevőt
vendégül láttunk egy finom ebédre is.
Öröm volt újra találkozni más ismerős
egyesületekkel, jó barátokkal! Köszönjük
szépen a nyíregyházi nagycsaládos
egyesületnek, s vezetőjének, Németh
Zoltánné, Marikának a vendéglátást!
Köszönjük a NOE-nak a támogatást és a
szervezést!
Lévai Andrea, egyesületi elnök

Gyülekezeti elcsendesedés Beregdarócon
Mindannyian
tapasztaljuk,
hogy
felpörgött,
zajos
világban
élünk.
Hétköznapjaink ritmusát sokszor nem mi
diktáljuk, hanem a környezetünk kényszerít
egy magába záró mókuskerékbe.
A testi teljes kimerülés mellett, ez az
állapot a lelkünkre is kihat. Pontosan
arra, amivel a legkevésbé van időnk
foglalkozni. Az egészség azonban belső
állapotunktól is függ, hiszen ismerjük
az ősi mondást: „Ép testben ép lélek.” A
Tízparancsolatban Isten a mi érdekünkben
rendelte a heti egy nyugalomnapot, a
vasárnap megszentelését. Szüksége van
az embernek arra, hogy rendszeresen
megállítsa élete mókuskerekét, félbehagyja
otthoni tennivalóit, kiszakadjon a szinte
már börtönné vált otthoni fizikai és lelki
közegből és megtalálja azt a helyet,
ahol békére és gyógyító csendre lel. Az
istentisztelet imádságos csendje, a templom
ősi falai, az Isten jelenléte ez a hely. A

tiszavasvári gyülekezet minden vasárnapi
istentiszteleten átéli a lelki megnyugvás
perceit. Most mégis egy festői szépségű
helyszínen tartott lelki gyakorlatot. Október
22-23-án, Beregdarócon, a református
konferenciaközpontban lehettünk együtt
minden korosztályból. Az áhítatok, a
hangszerekkel kísért közös éneklések
során rátaláltunk az igazi gyógyító csendre:
„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle
kapok segítséget.” Zsoltárok 62,2 A közös
játékok, az éjszakába nyúló beszélgetések
elmélyítették
az
egymással
való
kapcsolatunkat is. A testnek pedig jólesett
a szállás wellness részlegén igénybe vehető
szolgáltatások. A napsütéses őszi táj, a
falevelek színkavalkádja még vonzóbbá
tette az egyébként is gyönyörű szatmári
tájat. A hétvége zárásaként közösen
megtekintettük a Tarpai szárazmalmot és a
Túristvándi vízimalmot is.
Szvoren Attila, lelkész
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Nagycsaládos Október
Szeretnénk egy rövid beszámolót
nyújtani a Kedves Olvasóknak a NOE
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete
októberi
programjairól.
A
Civil
Összefogás Fórum és a Magyar Asszonyok
Érdekszövetsége közreműködésével egy
adomány átadó ünnepségen, Nyírteleken
vehettünk át egy befőző automatát
október 17-én. Két civil szervezet és egy
önkormányzat kapta ezeket a gépeket,
amelyekkel valódi, egészséges és ízletes
termékeket lehet készíteni. A nyírteleki
önkormányzat étkeztetésért is felelős
NYÍR-TEL-SZOL Nonprofit Kft., a NOE
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete
és a kálmánházi Nyírségi Segítő Kéz
Alapítvány képviselői kapták kézhez az
adományokat. Nagy örömünkre szolgált,
hogy a 3 kiválasztott szervezet között
voltunk mi is. Így már a tagcsaládjaink 2
befőző automatával munkálkodhatnak,
melyeket a Civil Házban, nyitvatartási
időben bármelyik tagcsaládunk bátran
használhat. Október 23-án délután egy
„nagy közös befőzés» alkalmával fel is
avathattuk a legújabb készüléket. A délután
folyamán egy igazi „tökfaragó” és „befőző”
délutánon fogadta a tagcsaládokat. Szorgos
kezek pucolták a finom őszi gyümölcsöket,
s a befőző automatáink segítségével
készültek a finom befőttek. 9 családi csapat
versenyzett ezután: szebbnél-szebb faragott
és díszített tökök készültek el, amelyet

a zsűri értékelt, s mindenki ajándékban
részesült. Gratulálunk a helyezetteknek, s
minden csapatnak! Közben édes sütőtök
sült a Civil Ház konyhájában, amelyet
forró teával fogyasztottunk el közösen.
Szeretnénk megköszönni a felnőttek és
az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő
diákok segítségét a program során!
Nagy örömünkre szolgált az is, hogy
a két befőzőkészülékkel előállított és
több családunk által otthon elkészített
befőttekből, lekvárokból, szörpökből,
savanyúságokból összesen 60 üvegnyi
szeretetet szállítottunk október 24-én
a „Szeretet ízei” átadó ünnepségre, a
Dinnyési Templomkert Hagyományőrző
Turisztikai Központba. A program célja az
volt, hogy volt a helyben, nagycsaládosok
által feldolgozott sok-sok magyar gyümölcs
és zöldség olyan tagcsaládjaink felé is
eljusson, akik a nagyvárosokban élve jóval
nehezebben jutnak hozzá a befőttekhez,
savanyúságokhoz. Országosan közel
2300 üvegnyi szeretetet nyújtott át a NOE
rászoruló nagycsaládok és egyszülős
családok számára. Tudjuk, jó helyre
kerültek a finomságok. Egy emléklappal
köszönték meg a jelenlévőknek a szeretetet
Szívből
köszönünk
tagcsaládjaink
felajánlását!
Lévai Andrea,
egyesületi elnök
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Újabb adomány, amiért ismét hálásak
lehetünk

Immáron 4. alkalommal érkezett
újabb adomány Intézményük részére!
A Magyar Tartalékosok Szövetségének
Pest
megyei
szervezetének
tagja,
Kerekes Sándor nyugállományú honvéd
ezredes, a pest megyei MATASZ
alelnök közreműködésével ismét nagy
értékű adománnyal ajándékozta meg a
Kornisné Központot. Ez az adomány
annak az önzetlen segítségnyújtásnak a
sokadik része, amelyet a Bundeswehr
Oberpfalz tartalékos katonái a Bajor
Vöröskereszttel karöltve ismételten a
részünkre gyűjtöttek. A kamionnyi értékes
rakomány
többfunkciós
elektromos
ágyakat, matracokat, kerekes és fürdető
székeket, rolátorokat tartalmazott. Ismét
adományoztak Intézményünk lakói részére
ágyneműt, ágyneműhuzatokat, női és férfi
ruhaneműket, fürdetéshez eszközöket.
Kerekes Sándor Úr segítségével újra
gyarapodott az eszközparkunk, ezzel
segítve a súlyos állapotú betegek ellátását.
Nekik az Intézményünk nem csak a
lakhelyük, hanem az otthonuk is. Ezek
az ágyak, eszközök, a gyógyulásukhoz
és
az
egészségük
fenntartásához
nélkülözhetetlenek. A betegek ellátásához
szükséges
modern
készülékek,
felszerelések a dolgozóink és orvosaink
munkáját is könnyítik. Intézményünk felé
sok olyan megkeresés érkezik, amellyel

dolgozóink munkáját, lakóink életét
kívánják segíteni. Ezzel is elismerik
munkatársaink áldozatos munkavégzését.
Fontosak számunkra a támogatások, mert
jelentős mértékben segítik és szépítik
az Intézményben élők mindennapjait.
Hozzájárulnak az Intézmény magas szintű
szakmai munka ellátásához és lakók
életminőségének javításához. Hálás szívvel
és sok szeretettel köszönjük a Révész
csoport tulajdonosainak a szállításban
a
közreműködést, Szőke Zoltán,
Tiszavasvári polgármesterének, és Fülöp
Adrián, Szorgalmatos polgármesterének
az önzetlen segítségnyújtását, hiszen ez
nélkülük nem jött volna létre. Kerekes
Sándor, nyugalmazott MATASZ alelnök,
aki a Németországi kapcsolatok ápolását
tartja szem előtt, és nagyon fontosnak,
a mai napon Ő is részese lehetett a
kamion érkezésének, hisz ellátogatott a
Kornisné Központba, hogy velünk együtt
örülhessen az adománynak. Köszönjük
az
önzetlen felajánlást, nagyvonalú
segítségnyújtást,
amellyel
örömteli
pillanatokat okoztak, mosolyt csaltak a
bentlakók és a munkatársak arcára. Bízunk
abban, hogy lesz még ilyen jó cselekedet a
közeljövőben. Mindenkinek jó egészséget
kívánunk.
Makkai Jánosné
Intézményvezető

Közéleti hírek

Pályáztunk – és nyertünk!

A Kornisné Liptay Elza Szociális- és
Gyermekjóléti Központ valamint a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület együttműködése
2021 októberében is folytatódott. Mint
ahogy arról a legutóbbi lapszámban írtunk,
krízis készlet létrehozására nyújtottunk
be pályázatot az egyesülethez 2021
szeptemberében. Pályázatunk sikeres
volt, azóta már át is vettük a felajánlott
zöldborsó és fehérbab konzerveket
399.000.-Forint értékben, amellyel az
elkövetkező hónapokban tudjuk majd
támogatni a válsághelyzetbe került

családokat. Ezen kívül felajánlottak
még részünkre nagy mennyiségű Univer
bébiételt, illetve Milupa tejberizst. Ezek
összértéke 1.362.000.- Forint. Az adományt
november első felében fogjuk kiosztani a
rászoruló kisgyermekes családok számára.
Ezen kívül ismét sikeresen pályáztunk
nagy kiszerelésű konyhai alapanyagokra
(fehérliszt, rozsliszt, kukoricakeményítő,
növényi olaj) melyek ismét az intézmény
konyháján kerülnek majd felhasználásra.
Makkai Jánosné
intézményvezető

Új utcanevek „névadói”

Őszi levelek (2021)
Vi r á g o k n y í l t a k s z é p v o l t a t a v a s z ,
G y ö n y ö r ű a n y á r, r a g y o g o t t a n a p ,
De jött az ősz, vele a hervadás
Hideg lett a szél, elmúlt a varázs.
Most újra ősz van, hullnak a levelek,
De nem olyan szépek, nem olyan színesek,
Mint akkor régen csaknem hetven éve
Sopronban, a Lővérek erdejében.
Nem érdekel már a legszebb levél,
Nem hajlok le érte, ha hozza a szél,
Nincs mit írjak rá, nincs üzenet,
Nem várja már senki azt a levelet.
Az emlékek is már megfakultak,
Csak hiányosan őrzik még a múltat
Elmélkedem olykor a történteken,
Álmodtam talán, vagy ez volt az életem
Bónis László

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testülete 304/2013. (XI.28.)
Kt. sz. határozatában meghatározott
közterületek nevének megváltoztatása
tárgyában a közterületek új nevét 2015.
július 1. napjától kezdődően az alábbiak
szerint határozza meg: … - de mit is kell
tudni az új névadókról? Kit is rejt valójában
az új név? Most induló sorozatunkban erre
szeretnénk választ adni. Volt Gorkíj út –
lett Károlyi Gáspár út! Károlyi Gáspár
eredeti neve Radicsics Gáspár volt, de
később a szülővárosáról Carolinak, avagy
Caroliusnak nevezte magát. Református
lelkipásztor, a Tiszáninneni református
egyházkerület esperese, a Biblia első teljes
magyar nyelvű fordításának elkészítője.
Károlyi szülei a Délvidékről menekültek
el északi területre a török betörések miatt.
A származási helyéből és a Radicsics
(ami Radics fiát jelenti) névből adódóan
valószínűleg szerb családról van szó,
amely felvette a protestáns vallást. Iskoláit

Nagykárolyban kezdte, Brassóban végezte,
majd
1556-ban
a
Wittenbergi
Egyetemen
tanult
(az
egyetem
évkönyvében Caspar Carolus Pannonius
néven szerepel). 1562-ben a neves egri
várkapitány, Dobó István öccsének,
Domokosnak a pártfogása alatt állt.
Ennek a kapcsolatnak köszönhetően
kerülhetett később Gönc mezővárosába,
ugyanis földesura Domokos bátyja
volt. 1562-ben fejezte be Károlyi a Két
könyv című munkáját, ami a magyar
reformáció
történelemszemléletének
első
prózai
összefoglalása.
1563ban gönci református prédikátor lett,
majd később esperes. Nem sokkal
ezután
megválasztották
a
Kassavölgyi
egyházmegye
szeniorává.
1566-ban összehívta a gönci zsinatot,
a tiszáninneni esperességek számára.
1572-ben újjáépíttette Gönc leégett
templomát. 1592-ben ott is halt meg.

Közösségi hírek

A vírus sem gyűrhette le a „szabadság
arcait”
Szakképző iskolánk (MTH) diákjai
és tanárai 2021. október 5-én és 6-án A
szabadság (h)arcai címmel nagy sikerű
műsort adtak elő a Találkozások Házában.
A koronavírus miatt mintegy másfél évet
tolódott ez az előadás, hiszen eredetileg
a 2020. március 15-i ünnepségre készült.
A sors most kegyes volt hozzánk, és
előadhattuk háromszor azt a színdarabot,
amelyre egy éven át készültünk a vírus
megjelenéséig. A műsor szereplőinek
szívéről óriási kő esett le, ugyanis rengeteg
akadályt és nehézséget kellett leküzdenünk,
hogy végül színpadra vihessük saját
készítésű „tragikomédiánkat”. Mi mindig
megpróbáljuk a sírást nevetéssel ötvözni,
a tragikumot humorral fűszerezni, és a
hálás közönségek reakciójából úgy tűnt,
hogy ez megint sikerült. Úgy szerettük
volna megnevettetni a nézőket, hogy
közben elgondolkodtassuk őket, és mély
érzelmeket váltsunk ki belőlük. A valós
történelmi eseményeket igyekeztünk
egy komikus fikciósorozatba átültetni.
Így fordulhatott elő, hogy Irinyi József
a Pilvaxban egy picit többet töltött; hogy
Petőfiék „kiszedték” Landerert az asztal
mögül; vagy, hogy Táncsicsot csak a
feleségének a „kéjelgése” csalta ki a
börtönből. Két tanulóm és két kollégám
(Juhász Gergely és Pétercsák Ákos) már
nem az iskolánkban tanul, illetve dolgozik.
Mind a négyőjüknek külön köszönet, hogy

a munkahelyükről elkéredzkedve vállalták
a szeptemberi próbákat és a három előadást.
Kádár Gyula tanár úr mindvégig csapatunk
tagja volt, ám két héttel a fellépések
előtt betegség miatt le kellett mondania
a szereplésről. Neki és a helyére beugró
és őt remekül helyettesítő Csige János
kollégámnak is nagy köszönettel tartozom.
Szeretnék köszönetet mondani minden
egyes szereplőmnek, hogy kitartott a
műsor mellett, és nem engedték el a kezem
a nehezebb pillanatokban sem. Köszönjük
a nézőtéri reakciókat az összes iskolai
osztálynak, tanárnak és mindenkinek,
aki megtekintette darabunkat. És végül
köszönet a Találkozások Háza dolgozóinak
a sok segítségért, valamint Veres Tibornak
a kiváló hang- és fénytechnikáért. Ha a
járványhelyzet nem szól közbe, november
20-án, szombaton 16 órakor lesz még egy
záró előadásunk, az „utolsó felvonás”,
amelyre mindenkit nagy szeretettel várunk!
Végezetül azzal zárnám soraimat, hogy
ha az egyre rosszabbodó vírushelyzet
engedi, és erőinket megsokszorozva,
négy hónap alatt be tudnánk gyakorolni,
akkor 2022 márciusában bemutatnánk
ennek a színdarabnak a folytatását. Jelen
pillanatban ez kisebb fajta csodának
számítana, de rajtunk nem fog múlni.
Mind a szereplőknek, mind a közönségnek
hatalmas élmény lenne.
Boczák Zsolt tanár

„Mi leszel, ha nagy leszel?”
Az általános iskola végén elérkezik az
első nagy lehetőség, hogy dönthessünk
arról hogyan tovább. Ez az első alkalom,
amikor az ember pályaválasztás elé kerül.
Az itt meghozott döntés kihathat egész
életünkre. A felelős döntés meghozatalához
azonban nem elég a lehetőségeket számba
venni, hanem a képességeinket és a
készségeinket is legalább olyan fontos
ismerni. Ha már régóta tudod mi szeretnél
lenni, akkor vedd sorra a lehetőségeket,
hogy a célodhoz milyen úton juthatsz
el. A pályaválasztás és a szakmatanulás
kapcsán is érdemes tájékozódni, hogy mire
van kereslet. Amennyiben még nem tudod
biztosan milyen pályát válassz, akkor
először önmagad próbáld megismerni,
majd ismerkedj meg a pályaválasztás
során felmerülő lehetőségekkel, ne
hagyd ki a szakmatanulás alternatíváit
se. Annak érdekében, hogy minél jobban
megismerhessék az általános iskolás
gyerekek a szakmatanulás lehetőségeit,
pályaválasztási hetet tartottunk számukra
az őszi szünetet megelőző héten.
Megnézhették
modern
számítógépes
termeinket, gépész szaktantermeinket, és

a többi tanműhelyben is tájékozódhattak
iskolánk
szakmai
kínálatáról.
Tantermeinkben adottak a multimédiás
eszközök, melyekkel a tananyagot
hatékonyabban tudjuk feldolgozni. A
gyakorlati képzésben a hagyományos
gépektől a legkorszerűbb számítógépekkel
vezérelt eszközök minden megtalálható,
így tanulóink a végzős évfolyamok
már önállóan is tudnak tervezni és
gyártani. Minden szakképesítés esetében
rendelkezünk a megfelelő eszközökkel,
gépekkel, berendezésekkel. Színesítette a
pályaválasztási hetet a partner vállalataink
által tartott bemutatók is, mellyel a
szakmaszerzés
utáni
lehetőségeket
is megismerhették az érdeklődők.
Igyekeztünk mindent bemutatni az
általános iskolásoknak, és reméljük minél
több tanuló választ majd bennünket
a következő tanévre, kihasználva a
szakképzés nyújtotta igen jelentős
ösztöndíj lehetőségeket, valamint a nálunk
végzett szakemberek utáni keresletet.
NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és
Kollégium
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Szüreti hét a Fülemüle Zöld Óvodában
Nagy volt a sürgés-forgás a Tiszavasvári
Egyesített Óvodai Intézmény Fülemüle
Zöld Óvodában szeptember utolsó
hetében. Elérkezett óvodásaink számára
is a szüret ideje. A Fülemüle csoportba
járó gyermekek Szögi Lajos bácsi
szőlőskertjében saját kezűleg szedhették,
míg a Cinege, Pacsirta, Katica, Sárgarigó,
és a Fecske csoport gyermekei a szülők
segítségével gyűjtögették a mustnak
való szőlőt. A készülődés közben szüreti
dalok, mondókák, mesék, kézimunka
tevékenységek színesítették napjainkat.
Szerdán sor kerülhetett a várva várt Szüreti
mulatságra. Míg a gyerekek szemezgették
a szőlőt, Cziczer János bácsi előkészítette
a szőlőprést. A csordogáló must látványa
lenyűgözte a gyerekeket. Sokan most

láthattak ilyet először. Cziczerné Darai
Erzsébet gyönyörű citera-muzsikájára
az óvó nénik is dalra fakadtak. Igazi
örömzenében volt részünk, s e mellett
megismerkedtünk a manapság már
ritkábban használt hangszerrel. A friss
szőlőlé mellé az óvoda kemencéjében
sült kenyérlángost falatozhattunk, amit
Benyuszné Kovács Mária óvó néni
gyúrt, készített, a dajka nénik, és Makkai
Sándor nyugalmazott karbantartó bácsink
segítségével. Csütörtökön Volosinovszki
Éva óvó néni vezetésével vidám hangulatú
Szüreti-óvodai táncházat szerveztünk.
Vígan járta a táncot apraja és nagyja.
Köszönjük meghívott vendégeink, és
az óvodába járó gyermekek szüleinek
támogatását!
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Csip- csirip… Őszi verébhírek

Hogyan
lesz
a
„FELAD”-ból „VERÉB”?
Természetesen
gyönyörű
magyar
nyelvünk
játékával, egy - egy betű
megváltoztatásával.
FELAD - FELÉD - FELED - VELED
- VERED - VERES - VERÉS - VERÉB
Hasonló játékossággal telnek az idén
ősszel iskolába íratott kis tanítványaink
mindennapjai. Szeptember első napja
óta kis elsőseink ügyesen beilleszkedtek
és szorgalmasan gyűjtögetik a piros
pontokat,
dicséreteket.
Negyedikes
tanítóink
–
a
Diákönkormányzat
támogatásával-elérkezettnek látták az
időt arra, hogy a hagyományoknak
megfelelően a VERÉBAVATÓN avassák
az apróságokat a Tiszavasvári Kabay János
Általános Iskola teljes jogú diákjaivá.
De ne szaladjunk ennyire előre! Hogy’ is

kezdődött? Pár héttel a rendezvény előtt az
egyik negyedikes tanító néni a suli postán
FELAD egy meghívót melyből kiderül,
hogy nyitott szívvel állnak FELÉD. Senki
nem FELEDi, hogy előzetes feladatként
írni kell egy bemutatkozó versikét,
csasztuskát, melyből megtudhatjuk, kik
vagytok, s milyen lelkesen készültök a
közös játékra, ahol végre találkozhatunk
VELED. Nem baj, ha nagydobra VERED
az időpontot, hogy minél többen legyünk.
S amikor végre 2021. október 20-án az
iskola tornatermében mindenki teljesítette
a mesebeli 3 próbát, a kipirosodott kis
VERES pofik ékes bizonyítékai voltak a
lelkes, jó hangulatú játéknak. Bizony ezért
nem VERÉS, hanem ajándék a jutalom,
valamint a fogadalomtétel, melynek
közös elmondása után büszkén mondhatja
minden kis VERÉB, hogy: KABAYS
DIÁK LETTEM!

Műsor 1956. október 23. tiszteletére
2021. október 22-én, pénteken a
Tiszavasvári Kabay János Általános
Iskolában
56-ra
emlékeztünk.
A
forradalomra és szabadságharcra, melynek
történelmi eseményeinek felidézésével,
verssel és zenei aláfestéssel emlékeztek
meg a 7.d osztály tanulói Szögi Éva

tanárnő felkészítésével. Iskolánk diákjai
tantermeikben, iskolarádión keresztüli
közvetítésben hallgatták meg az irodalmitörténelmi emlékműsort. A 7. évfolyamos
diákok Tiszavasvári Város Önkormányzata
által, a Találkozások Házában megtartott
ünnepi műsoron is részt vehettek.

Kabay-s hírek

2021 őszén, a járványügyi helyzethez
igazodva kezdődhetett újra a Lázár Ervin
Program, mely az 1-8. évfolyamokon
tanuló általános iskolai diákoknak évente
egy alkalommal ingyenesen biztosítja
a színházi, tánc, és cirkuszi előadások,
komolyzenei hangversenyek, muzeális
intézmények, illetve az őshonos állatok
bemutatóhelyei látogatásának élményét.

Ezen program keretében nyílt lehetőség
2021. október 19-én, kedden iskolánk első
osztályos tanulói számára, hogy a Gardrób
Társulat előadásában megtekinthessék
az Elveszett cipellő című előadást. A
művészek játékát kíváncsi tekintetek
figyelték, műsorukat vastapssal köszönték
meg a gyerekek, akik élményekkel
gazdagodva tértek haza.

Hasznosítsunk ismét újra!
A Tiszavasvári Kabay János Általános
Iskola
igyekszik
mindennapjait
Ökoiskolához méltón „ökosan” szervezni.
Fontosnak tartjuk, hogy részt vegyünk
olyan programokon, rendezvényeken,
melyek a tanulók környezettudatosságának
erősödését, egészségtudatos magatartásra
nevelését
és
a
fenntarthatóság
szemléletének kialakítását segítik. Ezért
kiemelt feladatunk a találékonyságon,
gyakorlatiasságon
keresztül
az

újrahasznosítás
fontosságára
történő
figyelem felhívás is. Így hagyományosan,
minden tanév októberében kreatív
alkotások,
játékok
készülnek
újrahasznosított anyagokból. Nem volt ez
másképp 2021. október 21-én, csütörtökön
sem, amikor Pet palackok, papírdobozok,
kupakok,
gurigák
felhasználásával
készültek el az alsós osztályok kreatív
alkotásai.

Pályaorientációs nap a Kabayban
Mi leszel, ha nagy leszel?

2021. október 19-én tökfaragó versenyt
hirdetett iskolánk. Minden lelkes,
vállalkozó szellemű gyerek otthon készítette
el vidám, vicces vagy éppen nagyon
ijesztő lámpását, szobrát. Másnap délelőtt
kiállításra kerültek az alkotások, melyeket
zsűri értékelt. A három fődíj mellett az idén
húsz alkotás lett különdíjas. Ezen kívül,
minden alkotó gyermek osztályfőnöki
dicséretben részesült. Október 21-én kor
reggeltől vidám és ijesztő jelmezesek

lepték el az iskola folyosóit, tantermeit.
Tíz órakor kezdődött a banyabál. Iskolánk
Zenebutik nevű tehetségcsoportja és
a tanító nénik banyatánc produkciója
fergeteges hangulatot teremtett. Az előadás
fináléjában minden néző táncra perdült
a szereplő gyerekekkel és felnőttekkel
együtt. A Zenebutik csoport munkáját
Erdei-Dankó Eszter tanító néninek
köszönjük szépen!

Ezt a kérdést gyakran tesszük fel a
gyerekeknek. A válasz azonban gyakran
bizonytalan, hisz sokan nem tudják, de
úgy gondolják, hogy nyolcadik osztályos
korukban kiderül, akkor majd eldöntik.
Pedig a pályaválasztás nemcsak a végzős
tanulókat érinti. Irányítani, érdeklődést
felkelteni, képzési formákkal, szakmákkal
találkozni már korábban is érdemes. A
Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola
érdeklődő nyolcadikos tanulói már 2021.
október 19-én, kedden a Váci Mihály
Gimnázium nyílt napján való részvétellel
betekintést nyerhettek a helyi gimnázium
életébe, tanóráikba. Pályaorientációs
nap keretein belül is próbálunk segíteni

diákjainak. Így 2021. október 21-én,
csütörtökön a felső tagozatos diákok
online és offline feladatok segítségével,
valamint a Nyíregyházi SzC Tiszavasvári
Szakképző Iskola és Kollégium érdekes
programjain,
látványos
bemutatóin
keresztül ismerkedhettek meg számos
szakma lehetőségeivel, kihívásaival.
A tartalmas délelőttök sok, hasznos
információval szolgáltak a gyerekeknek,
melyek segítségével megtalálhatják a
szakmát, a pályát, melyet majd szívesen
választanak. Köszönjük a szervezőknek
és az előadóknak az élményekben gazdag
rendezvényeket!

A papírgyűjtés hagyománya hosszú
évekre nyúlik vissza iskolánkban. A
tavalyi évben azonban a vírus felülírta
ezt a programunkat is. Idén rendhagyóra
sikeredett a projekt, ugyanis, 2021. október
4. hétfőtől, egy egész héten keresztül,
délutánonként vártuk, mértük, pakoltuk a

rengeteg papírt. Kitartó munkánknak meg
is lett az eredménye, 3 óriás konténert
sikerült megtöltenünk. Köszönjük szépen a
dolgos kezek, a jól összeszokott csapatok
munkáját, a nevetésbe torkolló vidámságot.
DÖK

A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola eseményein készült fotók megtekinthetők a tiszavasvari-iskola.hu internetes oldalon

Hírek-Információk
Drogprevenció
Ma már nem mehetünk el a drogok
okozta problémák mellett, mint ahogyan
szemet sem hunyhatunk felette. Manapság
külön szórakozási formák és zenei
irányzatok épülnek a drogos életvitelre.
Raktárépületeket alakítanak diszkókká,
a bennük dübörgő zenét hallgatják, sok
ilyen helynek a neve is sugallja, hogy mire
alapozza sikerét, szinte sokszor kimondva
vagy kimondatlanul is reklámozzák a
drogot. Persze természetes a fiataloknál
a hétvégi szórakozás, bulizás, de nem
mindegy milyen módját választják annak.
Milyen hatása van a drognak?
Azt tudni kell, hogy egy és ugyanazon
drog minden emberre más és más hatással
lehet. A szervezetbe jutást követően
megváltoztatja a közérzetet, a hangulatot,
gyakran a magatartást is. A központi
idegrendszerben idéz elő változást,
mely egy időre átalakítja az ember
személyiségét. Ez a hatás nagyban függ
attól is, hogy hol és milyen lelkiállapotban
használja az ember. Okozhat fokozottan
jó hangulatot, felhőtlen boldogságot és
gyönyört, de aki szorong és kipróbálja,
átélheti a poklok poklát is. Aki használja
a drogot gyakran nem ura cselekedeteinek.
Kikapcsolják az éhség- és fáradtság érzetet,
hallucinációt, nagy hő- és vízveszteséget,
testhőmérséklet emelkedést okozhat.
Hosszú távú használat során képes
összeomlani a szervezet, az agyműködést

egy két-három éves gyermek szintjére
építi le. Rossz közérzetet, hányingert,
tudathasadásos állapotot vált ki, némelyik
drog lelassítja a légzést, ezáltal fulladást
okozhat. A hangok és színek a diszkókban
tovább fokozzák a drog hatását. Szűkül az
érdeklődés, lustaság, egykedvűség és az
ítélőképesség elvesztése is kialakul. Az
illegális kábítószerek előállítása általában
zuglaboratóriumokban történik.
Nem zárható ki, hogy ezen laboratóriumok
dolgozói, általában kellő hozzáértés nélkül,
az előállításhoz szükséges alapanyagok
dúsításához - rosszabb esetben helyett
- , attól eltérő anyagokat használnak fel
(hintőpor, porcukor, liszt, patkányméreg,
stb…).
Csak
összefogással
tehetünk
e
fenyegető veszély ellen! „ Mit adsz, mit
vársz, mit kapsz? Adsz: Pénzt és magadat,
az életedet! Vársz: Álmokat a valóságban.
Rózsaszín ködöt, jókedvet. Kapsz: Egy
szippantást. Füvet, tablettát, bélyeget,
port. Repülsz. Azután zuhansz. Mélyebbre,
mint gondolod. Más lettél! Előtte gyenge,
közben erős, utána roncs!
Gondold
meg!
Megéri?!”
Ha
bűncselekmény
áldozatává
válik,
azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es
segélyhívó számon!
(Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési
Osztálya).

Múzeumok Őszi Fesztiválja
A Vasvári Pál Múzeum ebben az évben
csatlakozott a Múzeumok Őszi Fesztiválja
országos programsorozathoz.
Az Utazó múzeum keretében Tiszadobra
látogattak el a múzeum munkatársai, ahol a
gyerekek az Aradi vértanúk napjához kapcsolódó
múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt.
Folyamatosan érkeztek az óvodai csoportok és az
általános- és középiskolai osztályok a Vasvári Pál
Múzeumba is múzeumpedagógiai foglalkozásokra.
Október 15-én, az Óvodapedagógusok Napján a
csoportszobák ajtajára ajtódíszeket készíthettek az
érdeklődők. Október 18-án a Tiszavasvári Kabay
János Általános Iskola 4. osztályos diákjai vettek

részt , az „Ismerd meg a várost” című programon.
A gyerekek a város különböző pontjain, izgalmas
interaktív játékok segítségével, játszva tanulhattak
Tiszavasvári és a múzeum történetéről és múltjáról.
Dr. Jekő József a Nyíregyházi Egyetem
Környezettudományi Intézet vezetője tartott
kémiai kísérleteket a Kutatók Napja alkalmából.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Népművészeti
Egyesület komplex népművészeti kiállítását is
megtekinthették októberben a múzeum látogatói.
Ezúton is köszönjük, hogy múzeumunk otthont
adhatott a színvonalas kiállításnak.
Kulcsár Lászlóné
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Kultúra - szórakozás
Hogyan értsük félre a nőket?

Szem nem maradt szárazon – kinek a nevetéstől, kinek a
sírástól – Csányi Sándor önálló színházi estjén október 27
– én a Találkozások Házában. Hogyan is értik félre a nőket,
az nekünk eszünkbe sem jutott, hogy ez ennyire egyszerűen
megy a férfiak részéről. Megbizonyosodhattunk róla, hogy
igazából soha nem értenek meg bennünket. Igaz, arról is,
hogy ez bennünket egyáltalán nem zavar. Na jó, néha igen,
ám változtatásra nem kényszerít, hiszen nem értjük, mi az,
amit nem értenek tetteinkben és szavainkban.
Annyi viszont bizonyossá vált: utánozhatatlanok és

csodálatosak vagyunk számukra, így kiegészítve őket,
férfiakat, az összes szeleburdi, érthetetlen és szószátyár
viselkedésünkkel együtt.
A teltházas nézőtéren mindenki mindent értett. Értettük
mi, nők, magunkat, bólogattunk vihogva és szenvedtünk
a gondolattól - fuldokolva a nevetéstől - hogy ti férfiak,
mennyire egyszerűek vagytok… és egyben mennyire
nagyszerűek. Így tökéletes ez az egész gépezet. Együtt.
Szőllősi Ágnes

Együtt Működik - Őszi Programok a Városi
Könyvtárban
Az Országos Könyvtári Napok nyitórendvényén, 2021.
október 4-én, a tiszavasvári Városi Könyvtárban nyílt
meg Gulyásné Gáll Anita első önálló kiállítása. A kiállítás
keretében bemutatott alkotások csak pár év termései, a
képek pillanatnyi érzéseket, hangulatokat, élményeket
ábrázolnak. Városok, évszakok, tájképek elevenednek
meg előttünk, mindezt finoman kidolgozva, érzésekkel
átszőve ábrázolja Anita.
Anita önállóan, autodidakta módon sajátította el a
festészet alapjait, de a festészetet nem lehet könyvből vagy
internetről megtanulni. Kell hozzá tehetség, szorgalom,
kitartás, látásmód, szépérzék.
Az alkotói képesség alapja a rajztudás, mindenképp ezt
kell először gyakorolniuk azoknak, akik festményeket
szeretnének készíteni. Anita birtokában van ennek a
rajztudásnak, bár nem képzőművésznek tanult.
„Egy festmény nem csupán festékből áll. Olyan alkotás,
amelyben tetten érhető az alkotó technikai tudása és
érzelmei, és túl ezeken arra szolgál, hogy elmeséljen
nekünk valamit, miközben érzelmeket vált ki. A festékből
így lesz szépség…, a festéket az alkotó tölti meg élettel,
az élmény pedig a befogadóval folytatott kommunikáció
révén jön létre.”
A megnyitón a Hankó László Művészeti Alapiskola
növendékei adtak műsort, majd sor került a Könyvtári
LEGek díjazására.
A Legtöbbet Olvasó Legfiatalabb beiratkozott Olvasó
2021-ben Rozgonyi István, a Legtöbbet Olvasó Alsós Diák
Alacs Éva Zsuzsanna, a Legtöbbet Olvasó Felsős Diák
Virág Hanga lett. A Legtöbbet Olvasó Felnőtt Olvasónk
Kovács Béláné, a Legidősebb Aktív Olvasónk Markóczi
Istvánné ebben az évben! Gratulálunk Mindenkinek!
Gulyásné Gáll Anita munkáit november 8-ig látogathatták
az érdeklődők a könyvtár nyitvatartási idejében.
Újra találkozhattak a Baba-Mama Klub résztvevői, Róza
Ibolya tartott Ringató foglalkozást a legkisebbeknek a
Gyermek részlegben.
2021. október 5-én került sor Áfra Miklós : Életem
fűszerei című könyvének bemutatójára. Áfra Miklós egyéni
stílusa, irigylésre méltó gondolatai, gondolatmenetei,
szófordulatai, tájleíró szövegei szinte utánozhatatlanok,
könyvében Áfra Miklós őszintén, szemléletesen,
humorosan, őszintén ír vadászélményeiről. A könyvet
Mráz János festőművész és Dr. Varga Sándor agrármérnök
grafikái díszítik. Egyik interjúban Áfra Miklós azt

nyilatkozta: „Ha testemnek, lelkemnek étele a természet,
akkor a vadászat az ételem fűszere.” A természetről,
a hobbijáról a vadászatról csak az tud így írni, akinél a
természet iránti szeretet évtizedek óta meghatározó.
Nácsa Balázs a Szikra Vadásztársaság elnökének
köszöntője után a Hankó László Művészeti Alapiskola
növendékei adtak műsort, majd Fazekas Gergely a
könyv szerkesztője, az Országos Magyar Vadászkamara
megyei szervezetének titkára osztotta meg gondolatatait a
jelenlévőkkel. A könyvbemutatón közreműködött Hankó
András és Varga Bálint.
Ebben az évben is megrendezésre került a Ne csak
lógj a neten! játékos informatikai vetélkedő, melyen
5-6. osztályos diákok vettek részt. Gratulálunk minden
résztvevőnek, köszönjük a felkészítő pedagógusok
munkáját.
Október 7-én a népszerű pszichológus Tari Annamária
tartott előadást Online illúziók offline valóság címmel.
Az egész hetes programsorozatot a NKA, az Informatikai
és Könyvtári Szövetség valamint a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Könyvtár támogatta. Köszönjük, hogy velünk
tartottak, s újra személyesen találkozhattunk a könyvtári
szakma meghatározó rendezvénysorozatán.
Az „Együtt könnyebb” projekt keretében óvodások,
kisiskolások és a TELSE tagjai vehettek részt a
kutyaterápiás foglalkozásokon, melyet a Csodakutya
Alapítvány négylábú segítője, Saci és gazdija Botosné
Simon Edit tartott.
Óriási élményben volt részük mindazoknak, akik részt
vettek Berecz András Kossuth-díjas ének- és mesemondó
önálló előadói estjén. A nagy érdeklődésre való tekintettel
a program a Találkozások Háza színháztermében került
megrendezésre az Együtt könnyebb projekt keretében.
Hosszú hónapok után újra találkoztak a Kreatív
Olvasóink Klubjának tagjai, akik őszi ajtódíszt, majd
asztali díszt készítettek István Marianna irányításával.
Folyamatosan érkeztek az óvodai csoportok és iskolai
osztályok a Mesedélelőtt foglalkozásaira.
Az őszi szünetben „Itt van az ősz, itt van újra…” címmel
játékos, kreatív szünidei foglalkozás várta a családokat.
Mindeközben folyamatosan érkeznek az új könyvek
könyvtárunkba, melyek közül mindenki választhat
érdeklődésének és korosztályának megfelelő olvasmányt!
Kulcsár Lászlóné

„Különleges találkozások ” címmel klasszikus és kortárs költők verseit adta elő október 12 – én a carPEDIGnem
formáció a Filharmónia koncertsorozat keretében a Találkozások Házában.

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

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

Ez is - Az is
Végkiárusítás az Ázsia Áruházban! Az
élelmiszerárut kivéve minden termék
40% kedvezménnyel kapható - a készlet
erejéig! (Ázsia Áruház a Pethe Ferenc
Általános iskolával szemben)
Dahua VCT-999 tripod professzionális
fényképezőgép állvány dobozában fél
áron eladó! Érd.: 06 30/636-5681
AKÁC TŰZIFA RENDELHETŐ! 2500
Ft/q! (Méterben) 2800 Ft/q! (Gurigázva)
Szállítás és mérlegelés megoldható!
TEL: 06 30/696-39-61
Eladó 3 részes konyhabútor, egy
gáztűzhely
tele
palackkal.
Ár:
megegyezés szerint. Érd.: 30/674-5140

Állás
A tiszavasvári Pizza Feretti pizza futár
állás betöltésére vár jelentkezőket.
B
kategóriás
jogosítvány,
jó
kommunikációs képesség, számítógépes
ismeretek, helyismeret. Bejelentett
munkaviszony, bérezés megegyezés
szerint, személyesen. Tiszavasvári
lakosok előnyben. Érdeklődni: 70/6312096 telefonszámon, a nap bármely
szakában.
Polgármester fogadónap:
2021. 12.06. hétfő 08.00-12.00
Jegyző fogadó napok:
2021.11.17. szerda 08.00-12.00
2021.12.01. szerda 08.00-12.00
Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140
Kéményseprőipari Kft. központja:

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!

Megemlékezés
PÓSA LAJOS

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

halálának első évfordulója alkalmából
fájó szívvel emlékezik felesége és
családja.
„Megállt egy szív, mely élni vágyott,
pihen az áldott kéz, mely dolgozni
imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk,
nem hisszük el, hogy Téged hiába
várunk.”

Állatorvosi ügyelet:
Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti
állatorvosát!

Szeretnék egy kisállatot

Tűzoltóság:
06 42/520-304

Gyógyszertári Ügyelet:
November 12-18
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
November 19-25.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
November 26- December 02.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
December 03-09
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
December 10-16.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
December 17- 23.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Járóbeteg Szolgálat:
Rendeléssel és időpontkéréssel
kapcsolatosan kérjük, hívja a 06 42/520080-as telefonszámot!
Dr. Kodak István Gyermekgyógyász
rendelési ideje:
Hétfő – Szerda - Péntek: 09:00 - 11:00
Kedd –Csütörtök: 15:00 – 17:00
Tel.: 30/3429-702
Tiszavasvári Járási Hivatallal
kapcsolatos ügyintézés miatt kérjük,
hívja a 06 42/795-125-ös számot,
Kormányablak Osztály: 06 42/795-346

A VILL-ÁSZ PLUSZ
KFT munkatársakat
keres az alábbi
szakmákban:

villanyszerelő: 1800 Ft.- nettó órabér
lakatos:            1700 Ft.- nettó órabér
heggesztő:        1700 Ft.- nettó
órabér
villamosipari technikus: 2000.- Ft
nettó órabér
Jelentkezni lehet a 30/205-2581-es
telefonszámon vagy
a villasz@villasz.hu email címen,
fényképes
szakmai önéletrajz beküldésével.
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Köszönetnyilvánítás

cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.
e-mail: kemenyseproipari@gmail.com
Telefon: 06-42/411-515; 06-42/411-516

Szeretnék egy kis állatot
Bármily fajta lenne
Simogatnám, becézgetném
Ha engem szeretne
Ha egy tyúkom volna,
Kendermagos tolla
Ragyogna, a napsütésben
Arany tojást tojna.
Ha egy kutyám lenne,
Parancsomra lesne,
Elkísérne mindenhová
Hű barátom lenne
Ha egy cicám volna,
Folyton dorombolna,
Dörgölőzne a lábamhoz
Egeret is fogna.
Ha kis csikóm lenne
Nyakán csengő csengne,
Legelne a tarka réten
Szőre selymes lenne
Ha sok állatom volna,
Körém gyűlne sorba
Tücsök húzta muzsikára
Vidám táncot ropna.
Bónis László

Családom nevében köszönetemet fejezem
ki mindazoknak, akik feleségem,
Nagy Lászlóné Marikát tisztelték,
szerették, temetésén megjelentek, sírjárta
koszorút, virágot tettek. Nyugodjon békében!
Férje, Laci

Kedves Hozzátartozók,
Megemlékezők!
A Vasvári Hírmondó szerkesztőségéhez
eljuttatott fényképeket a Polgármesteri
Hivatal portáján található dobozból – ahova
be lett téve – kérjük az újság megjelenése
után vigyék el, mert hosszabb távon
nem tudunk érte felelősséget vállalni! A
borítékon rajta van a név, hogy kié, és a
„VISSZA” felírat! Köszönjük!

EBOLTÁS!
Dr. Magyar Károly
06-70-570-0904
Tiszavasváriban és környékén,
háznál és a rendelőben

Állatorvosi rendelő
nyitva tartása:
Hétfő: 17:00 -19:00
Kedd: 17:00 -18:00
Szerda:17:00 -19:00
Csütörtök:17:00 -18:00
Péntek: 16:00 -18:00
Az elmaradt kötelező veszettség
elleni oltásokat kérjük,
minél előbb pótolják az erről szóló
164/2008 FVM rendelet szerint!
„Az eboltás elmulasztása a rendelet
szerinti
bírságot vonhat maga után!”

Anyakönyvi Hírek
Köszöntjük Tiszavasvári
Legifjabb Lakóit
Budai Rajmund Arnold
/2021.09.26./
Rézműves Krisztián /2021.09.25./
Bancsók Dávid /2021.09.29./
Ábri Gizella Aisa
Kuki-Zilahi Ingrid
Rozgonyi Nívia
Széki Emília Stefi
Rézműves Lina
Vadász Tamás Nimród
Kóti Erik
Hegyes Regina Viola
Balogh Richárd
Rézmüves Lola
Balogh Csenge
Balogh József
Lakatos Ájlin Alicia
Hegedűs Luca
Molnár Bálint
Lakatos Dániel
Lakatos Enikő Evolet
Szép Emma Nóra

Akik házasságot kötöttek
Kóti Csilla – Vezendi Zsolt
Mezei Zsanett – Csórián Patrick
Barna Brigitta – Nagy Márk
Szilágyi Enikő – Bihary András
Vámos Barbara Zita – Szőke Péter

Akiktől búcsút vettünk:
Gál János Miklós / Állomás u.
Horvát Béláné Pap Ilona / Nagy Sándor u.
Debreceni József / Bocskai u.
Zsignár János / Lónyai u.
Lentvorszki Andrásné sz. Kola Julianna /
volt Vörösvári u.
Varga Miklós / Szorgalmatos
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Közösségi hírek

Városunk büszkesége:
Pethe Sára Fitnesz Világbajnok

Tiszavasváriból indult Sára. Már egészen
fiatalon, 8 éves korától sportolni kezdett.
A Kabay János Általános iskolában
indult röplabda karrierje, 13 évig
versenyszerűen játszott. A Váci Mihály
Gimnáziumban érettségizett, Nagyné
Katona Ildikó, illetve Szemán Zsolt
osztályában. Ildikó, mint osztályfőnök így
emlékszik vissza: «Céltudatos, komoly,
intelligens kislány volt, szerettem. Kétszer
találkoztunk személyesen az érettségi után,
őszintén örült nekem, és én is örültem a
találkozásnak. Büszke vagyok rá, hogy
kitartó
munkával,
elkötelezettséggel
sikerült ilyen gyönyörű eredményeket
elérnie. Szívemből gratulálok hozzá!».
Érdekes információval szolgálhatok,
ugyanis ebbe a gimnáziumi osztályba
járt Bereczki Krisztián is, aki korábban
szintén testépítő világbajnok lett. Sára
pályaválasztása a Testnevelési Egyetemre
esett, ahol konditermi edzéssel kezdett
el foglalkozni. A gyakorlati tárgyak erő
követelményeihez tartozott, hogy erősítő
edzéseket is végezzenek. Érdeklődése
így fordult az erőfejlesztés, majd a
testépítés felé. Egy idő után barátai
biztatták; tehetséges, szépek az arányai,
próbálkozzon versenyzéssel is. Önbizalma
eleinte nem volt, a kihívás azonban nagyon
érdekelte. Szűk családi köre eleinte féltette
egészségét a testépítést érintő sztereotípiák
miatt, mint például elveszíti nőies alakját.
De bebizonyította, hogy sokévnyi
szorgalmas és kitartó munkával kiváló
eredményeket lehet elérni. Mára kétszeres
világbajnoki címmel dicsekedhet, boldog
és kiegyensúlyozott életet él. Civil életében
gyógy testnevelő tanár és másodállásban
személyi edzőként is dolgozik. Mindegyik
munkahelyén támogatóan állnak mögötte,
kitartására,
motiváló
magatartására,
elért eredményeire nagyon büszkék.»
«Szeretem a munkámat, mely egyben
a hivatásommá vált és örömömet lelem
abban, hogy a segítségemmel az emberek
egészségesebbé és fittebbé válnak.» Tudta
és vállalta, hogy rengeteg lemondással jár,
ha valaki a testépítésre és a versenyzésre

szánja életét.
Hozzáállás, kitartás és fegyelmezettség
kell hozzá, mondja. Ő így él. Szigorú az
időbeosztással, tervszerűen teszi dolgát.
Mindenre jut idő: két munkahely, edzések
és persze a magánélet sem szenved hiányt.
Előtérbe helyezett edzés, bevásárlás,
főzés, napi
időre beosztott étkezés,
elegendő alvás, mind-mind hozzátartozik
sportoló életéhez. Párja igazi társ, teljes
mértékben támogatja, Ő is rendszeresen
sportol. Elmondja milyen csodálatos nő,
és hogy mennyire szereti és nagyon büszke
rá, motiválóan hatnak egymásra. Sára
2015-ben kezdte a versenyzést, azóta
számos versenyen részt vett, mint
Magyar Bajnokságok, Európa Bajnokság,
Világbajnokság. Az igazi löketet a
2019-es Dél-Koreában megrendezésre
került világbajnokságon kapta a HBPF
Magyarország szövetségtől. Akkor még
csak egy III. és egy IV. helyezést tudott
elhozni, de ott és akkor olyan életérzés
kerítette hatalmába, amely hálára,
fogadalomtételre sarkallta; Meghálálja
a bizalmat, az energiát, a támogatást a
Szövetségnek, amely a mai napig egy
nagycsaládként funkcionál. Megfogadta,
hogy a következő VB-n a lehető legjobb
eredményt hozza el. Megtörtént a csoda!
A bizonyítási vágy győzött. A 12. WBPF
Világbajnokságról a Women’s Sport
Physique kategóriában két aranyérmet
is elhozott Sára! Amikor legelőször
kérdeztem,
szívélyesen
válaszolt
kérdéseimre, fogadta első aranyérme
utáni gratulációm, aztán elbúcsúzott...
„Ne haragudj, Julika! - majd folytatjuk a
beszélgetést, még van egy versenyem!”
Libabőrösen hallgattam a miatta, az érte
felcsendülő magyar Himnuszt, de hogy
még második aranyérem is lesz... Arra
nem gondoltam, akkor már sírtam is.
Büszkeségem, büszkeségünk határtalan!
A Világbajnokság 2021. október 1-7
között zajlott Üzbegisztánban, Taskent
városában. A HBPF Magyarország szép
számmal delegált magyar versenyzőket.
Mint minden évben az idén is 5 kiválasztott
versenyzőt a Szövetség maga szponzorált,
rajtuk kívül még 3 versenyző csatlakozott
hozzájuk. Az erős nemzetközi mezőnyben
a magyar csapat 13 érmet gyűjtött be,
8 aranyérem, 4 ezüst és 1 bronzérem az
övék. Sára első érmét életkor szerinti, a
második aranyérmet magasság szerinti
megmérettetésben érte el. Ami szintén nem
utolsó szempont: idén is Magyarország
nyerte el a WBPF Legsikeresebb Női
Csapata díjat! Gratulálunk sok szeretettel!
Összegezve: Pethe Sára Lady Sport
Physique I. hely! Sport Physique Open
I. hely! Életre szóló élményt szerzett
önmagának, szövetségének, családjának,
mindazoknak, akik mellette álltak, hittek,
bíztak benne és támogatták! Töretlen
motivációját, élete eddigi legjobb
formáját a Szövetség vezetőinek és az
edzőjének köszönheti. Vladár Tamás
elnök, Gergely Andrea főtitkár, Gál
Csilla női szakosztályvezető és Fekete
Balázs neve álljon még a dicsőségtáblán.
Nélkülük nem állhatott volna a dobogó
legmagasabb fokán. Köszönettel tartozok
valamennyiüknek! - mondta a fiatal
világbajnok. Mi is köszönünk mindent,
Sára! Szép volt! Tiszavasvári méltán lehet
büszke világbajnokára! Csak így tovább!
Kovácsné Nagy Júlia

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület

Horgászhírek

Kedves Horgászok!
Október hónap végén elérkeztünk a
horgász szezon zárásához a Kacsáson.
A következő hónapban az időjárás
valószínűleg rosszabbra fordul, jön a hideg,
esős időjárás, amely miatt úgy döntöttünk,
hogy november hónapra már nem nyit ki
a Kacsás. A tavalyi évhez hasonlóan ismét
sikerült kitolni a zárást, jelen esetben
a hónap utolsó napjáig tartott nyitva
szeretett tavunk. Örömmel jelenthetjük,
hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét
szép számmal látogatták a Kacsást egész
évben, illetve a világjárvány ellenére
versenyeinket sikeresen meg tudtuk tartani.

Reméljük, hogy a jövő évben is hasonló –
remélhetőleg még nagyobb – létszámmal
fognak horgásztársaink meglátogatni
minket. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindenkinek, aki bizalommal
fordult felénk és rendszeresen látogatta
a Kacsást! Bízunk benne, hogy a parton
töltött idő meghozta gyümölcsét sok szép
fogással, és rengeteg élményt szereztek
horgásztársaink az idei év során! Kívánjuk
és reméljük, hogy jövőre is találkozunk a
tóparton!
az Elnökség nevében:
Szögi Roland, elnök

Foci
Az októberi hónap kiválóra sikeredett
felnőtt labdarúgó csapatunknak! A
lejátszott öt mérkőzésből három győzelem
és két döntetlen a srácok mérlege. A
győzelmek között szerepel a Tiszalök
elleni meccs is, melyet 3:1-re nyertünk
meg, és végre egy kicsit a régi idők
focijára is emlékeztetett, mert igen szép
számú nézősereg volt kíváncsi a meccsre!
Ifi csapatunk az ugyancsak öt mérkőzésből

négyet megnyert és egy döntetlennel zárta
az októbert.
Felnőtt eredmények:
Rakamaz-Tiszavasvári
Tiszavasvári-Tiszalök
Nyíribrony-Tiszavasvári
Tiszavasvári-Kálmánháza
Biri-Tiszavasvári		

2:2
3:1
0:4
2:1
2:2

A kép a Kálmánháza elleni mérkőzésen készült

Adventi Mézvásár a DOHOS Méhészetben!
Az előző évekhez hasonlóan 2021-ben is akciós mézárral szeretnénk segíteni a
Nagycsaládos Egyesület tagjainak, valamint a nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező
időskorúaknak! A mézvásár 2021.11.28.-tól 2021.12.23-ig tart. A felajánlott
vegyes és Ámor akác virágmézeket 2021-ben 20%-os kedvezménnyel tudjuk adni, 1
kilogrammos kiszerelésben. A vegyes virágméz kedvezményes ára mézes üvegben: 1360
Ft, az Ámor akác virágméz kedvezményes ára mézes üvegben: 1760 Ft. Méhészetünk
BIO minősítéssel rendelkezik, így a felajánlott mézek is BIO minősítésnek megfelelő
körülmények között termeltük. Elérhetőségeink: Tiszavasvári, Petőfi utca 41. /egész
évben NOE, Nagycsaládos kártya elfogadó hely/, Dohos Júlia : +36 20 508 1505, Dohos
László: +36 20 4800 856

A Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör
Egyesület nagyszabású rendezvényt
szervez, melynek címe Országos
Olimpiai Találkozó és ideje 2021.
november 27, szombat. A részletes
program megtalálható a későbbiekben a helyi televíziós képújságban (TVTV) és
egyéb szórólapjainkon.
Gazdag József, elnök

Utolsó Oldal
2021. október 30-án ünnepelte 90. születésnapját Agócs
Lajos, akit ez alkalomból a Tiszavasvári Önkormányzat
nevében Szabóné Aranyi Tünde anyakönyvvezető
köszöntött. Lajos bácsi 1931. október 30-án született
Tiszafüreden. Szülei egyszerű, vallásos emberek voltak.
A gyermekévek és az elemi iskola elvégzése után egy
helyi mesterembernél inaskodott, az itt töltött három év
alatt kitanulta az általános lakatos mesterséget. 1950ben jelentkezett a Budapesti Műszaki Főiskolára, ahol
műszaki tanári diplomát szerzett. 1954-ben egy évig a
debreceni 109-es sz. szakmunkásképző intézetben, majd
1955-től nyugdíjazásáig, 1991-ig a tiszavasvári 115.sz.
szakmunkásképzőben dolgozott. Elsősorban műszaki tanár,
valamint kollégiumi nevelő és gyakorlati oktatásvezető
munkakörben tevékenykedett. 1957-ben megnősült, két
lánya van, akik szintén a pedagógusi pályát választották.
Sajnos felesége kilenc éve örökre elment, azóta egyedül él.
Négy unokája és két dédunokája örvendezteti meg életét.
Nyugdíjas évei csendesen telnek. Sokat nézi a televíziót,
érdekli a sport, zene, humor. Rengeteg rejtvényt fejt, ami
szellemi frissességét segíti. Kívánunk Neki további jó
egészséget, és hosszú életet.

2021 november

A napokban kaptuk a hírt, hogy „Szincsákné
Porkoláb Elza, a Pethe Ferenc Általános Iskola
nyugalmazott Földrajz- Biológia szakos tanára az Arany,
és a Gyémánt diploma után megkapta a Vas diplomát is.”
Mindezekhez kívánunk további jó egészséget, és hosszú,
boldog életet!

Most látható a természetben
Megjöttek a királykák

Tényleg megjöttek, ugyanis ezek a madarak a
hegyvidékek fenyveseinek lakói. Az ott uralkodó zord
telek miatt költöznek le télire az enyhébb telű Alföldünkre.
Hazánk legkisebb madara, mindössze 4 gramm súlyú.
Kevesebb, mint egy fél csomag sütőpor. Nevét a feje tetején
levő sárga tollcsomóról „koronáról” kapta. Két fajuk
ismert a sárgafejű és a tüzesfejű királyka. Nálunk inkább
a sárgafejűek fordulnak elő. A tojóknak citromsárga, a
hímeknek narancssárga „koronájuk” van. Apró csőrükkel
a fák ágainak kérgéből szedegetik össze a szegényes téli
eleséget. Mindkét faj védett. Eszmei értékük 10.000 Ft.
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