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Április 3-án választott az ország. Településünkön semmi 
fennakadás nem volt. Megszülettek az eredmények, 
melynek alapján az elkövetkezendő 4 esztendőben 
továbbra is dr. Vinnai Győző lett az egyéni országgyűlési 
képviselőnk, melyhez ezúton gratulálunk, sok sikert, és 
jó egészséget kívánunk – és az előző évekhez hasonlóan 
képviselő úr közbenjárásával és segítségével bízunk 
városunk további dinamikus fejlődésében. 

Dr. Pintér Sándor, Magyarország Belügyminisztere, a 
Március 15-i Nemzeti Ünnepünk alkalmából PARONAI 
JÁNOS r. alezredes urat, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság, Tiszavasvári 
Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét KIMAGASLÓ 
SZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGE ELISMERÉSÉÜL 
soron kívül előléptette Rendőr Ezredessé. További 
munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk!

A háború kitörésével, amikor megindult a menekültáradat 
Ukrajnából, Tiszavasváriban már az első napokban 
elkezdődtek a felajánlások. Hogyan sikerült ezt a városnak 
koordinálni? Cikkünket és a képeket megtalálja 

a 3.oldalon! 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2022. március 21-22-
23. napokon vállalkozói közreműködéssel Tiszavasvári 
Város Önkormányzata – jogszabályi kötelezettségének 
eleget téve – rágcsálóirtást, 2022. március 22. napján pedig 
a kóbor ebek befogását végeztette el Tiszavasvári Város 
közigazgatási területén. A rágcsálóirtást a NYÍR-SOLÁR 
Kft. az önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés 
alapján, az ebek elszállítását pedig egyéni vállalkozó 
teljesítette a 2022. január 1-jétől hatályos új jogszabályra 
figyelemmel, a vállalkozóval kötött ebrendészeti feladat-
ellátási megállapodás alapján. 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

Háború
Háború volt, amikor én születtem,

Háborúban voltam kisgyerek
Most amikor már megöregedtem

Újra dörögnek a gyilkos fegyverek

Ukrajnában szólnak a szirénák
A városokra bombák hullnak,
Süvöltenek az orosz rakéták

Nyomukban csak romhalmaz marad

A földeket, utakat tankok tapossák
Eltipornak mindent mi útjukba áll,
Amerre mennek a félelmet osztják
Nem marad semmi, győz a halál

A férfiak csatasorba álltak
Sok helyen a nők is segítenek

Hűséggel védik a hazát a bátrak
Harcolnak érte, amíg csak lehet

Menekül a védtelen lakosság
Menekülnek anyák, gyermekek,

A szükséges dolgokat bőröndbe rakják
Viszik magukkal félelmeiket

Az anyák megfogják gyermekük kezét
Indulnak oda, hol nincs még háború,
Letörlik a kicsik könnyező szemét,

Vigasztalják őket – ne légy szomorú!

A gyerek kérdezi édesanyjától:
Anya mikor jöhetünk majd haza?
Ha béke lesz fiam, halkan válaszol
Ha lesz még akkor otthon és haza

dr. Bónis László

A több mint 30 éve baromfitenyésztéssel foglalkozó
Tranzit-Ker Zrt.

Tiszavasvári vonzáskörzetében telephelyeket létesített, 
melynek üzemeltetéséhez munkatársakat keres az alábbi 

munkakörökben:
Telepvezető, Teleszkópos és csúszó kormányzású 
rakodógép kezelő, Karbantartó, Mezőgazdasági 

gépkezelő (traktoros)
Fenti munkakörökkel kapcsolatban érdeklődni és 

jelentkezni a
30/234-0439 telefonszámon lehet.

Baromfitelepi segédmunkás
Jelentkezés telefonon:

30/518-7655 (Tiszavasvári), 30/ 445-6284 (Tiszadob)

Választottunk…

Ebbefogás, Rágcsálóirtás 
Volt Tiszavasváriban

Mi is segítettünk…
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Önök kérdeznek - Szőke Zoltán polgármester válaszol

- Forgalmas járdaszakasz a Kabay 
János út 5/1-6... ráférne a felújítás!

– Egyetértek a kérdezővel, valóban 
ráférne a felújítás. Már többször beszéltünk 
erről a kérdésről, de érdemes visszatérni 
rá. Tiszavasváriban vannak olyan 
útszakaszok, járdaszakaszok, melyek a 
Magyar Közútkezelő tulajdonában vannak. 
Ide tartozik többek között a Kabay út és a 
Kossuth út is.  Hiába is próbálnánk ezeket 
felújítani, a jelenleg hatályos rendelkezések 
értelmében csak az önkormányzat 
tulajdonában lévő út, - és járdafelületekre 
tudunk pályázni, ezek megvalósítására 
saját forrásunk viszont nincs. Vannak 
most kezdeményezéseink egy TOP-
os pályázat keretén belül városközpont 
felújítására, amely a régi Kabay iskola 
előtti járdaszakaszt érint, de mivel ez 
is a Közúthoz tartozik, ezért a pályázat 
beadásával egy időben kezdeményeztük 
illetve kérvényeztük, hogy térítésmentesen 
adják vissza az önkormányzatnak. Ha ez 
megtörténik, akkor a pályázatból elnyert 
összeget erre fordíthatjuk. Jelen pillanatban 
egy Belügyminisztériumos pályázat van 
beadva a Krúdy lakótelepen lévő út és járda 
felújítására. Egyrészt nagyon sok családot 
érint, másrészt viszont nagyon ráfér már! 
Amennyiben ismét kiírásra kerülne a BM 
részéről ilyen pályázat, akkor szeretnénk 
a Kossuth úti szakaszt és a Kabay úti 
szakaszt is ebbe belevenni. Remélhetőleg 
addig rendeződik a Közút részéről a 
tulajdonba adás. Annyit szeretnék még 
ezzel kapcsolatosan elmondani, hogy 
az önkormányzati tulajdonban lévő 
járda és útszakaszokat a Tiva-Szolg. Kft 
munkatársaival folyamatosan újítjuk 
fel a beérkezett jelzések, látottak, 
szemrevételezések alapján! Ez a felújítás 
vagy aszfaltozással, vagy járólapokkal 
történik a város több pontján.

– Ha a Közútnak ennyire nincs pénze az 
említett út és járdaszakaszok felújítására, 
akkor nem nekik kellene megkeresni az 
önkormányzatokat, és kezdeményezni a 
térítésmentes átadást?

– Rengeteg felújítás folyik az országban, 
egy időben! De inkább azt gondolom, 
hogy sok esetben sem az önkormányzatok, 
sem pedig a Közút nincs tisztában a 
tulajdonviszonyokkal – és itt nem is 
feltétlenül a szakmai hozzáértés, hanem a 
fluktuáció miatt! Mi is akkor szembesültünk 
ezekkel a tényekkel, amikor elhatároztuk, 
hogy fel kellene újítani azokat a bizonyos 
út, vagy járdaszakaszokat!

– Most jönnek azok a kérdések, melyek 
nem is biztos, hogy az önkormányzatra 
tartoznának, de mivel fel lettek téve, ezért 
kötelességem felolvasni: Hosszú évek óta 
jelzik a pedagógusok, hogy óriási gondok 
vannak a fizetéseik terén. Például a 30 
évnél fiatalabb, általános iskolai tanárok 
nettó 170 ezer körül keresnek, 40-es 
éveikben járó középiskolai tanárok 240 
ezret. Megdöbbentően alacsony számok 
ezek, különösen annak fényében, hogy 
mennyire fontos munkát végeznek a 
társadalom számára. Azonban ilyen 
kompenzáció mellett nem meglepő, hogy 
a pályakezdők fele elhagyja a pályát már 
az első pár évben.

- Valóban egy olyan feladatot végeznek 
a pedagógusok, óvodapedagógusok, ami 
nélkülözhetetlen és rendkívül fontos a 
társadalom számára. Azzal is egyet lehet, 
és kell érteni, hogy a bérezés tekintetében 
nagy a lemaradás, és nagyon nagy 
különbségek vannak. Viszont ha egy picit 
visszagondolok a 2010-es esztendőkre, 
amikor nem csak a pedagógusok, hanem Szijjártó Péter, Külgazdasági és Külügyminiszter a Tiszavasvári Tv stúdiójában

úgy egészében az ország is nagyon 
nehéz helyzetben volt, az árak pedig az 
egekben voltak. Eltelt azóta 12 esztendő! 
A Kormány az elsők között igyekezett 
rendezni – többek között - a pedagógusok 
bérét. Most valóban az látható, hogy ezek 
a bérek nem tartottak lépést az időközbeni 
áremelésekkel. Én is egyetértek azzal, 
hogy ezt mihamarabb rendezni kell. 
Amit tudok az az, hogy a Kormány 
igyekezett egyeztetni és megállapodni a 
szakszervezetekkel, meg is volt az ajánlat 
a béremelésre, (talán háromszor 10%) 
- de most ebbe ne menjünk bele, mert 
ez a szakszervezetekre és a Kormányra 
tartozik! Továbbra is azt gondolom, hogy 
fontos ezt a kérdést rendezni a választások 
után most, hogy a szociális ágazatban 
már a bérrendezés elkezdődött. Mi, 
helyi szinten, lehetőségeinkhez képest 
próbáljuk segíteni úgy az iskolai, mint az 
óvodapedagógusokat.

- Óvoda pedagógusokból különösen 
nagy már a hiány. Ráadásul 
Tiszavasvári igencsak nehéz terep 
szakmai szempontból. Ahogy hallani, 
itt is vannak még az úgymond „régi 
motorosok”, és jó ideje nem nagyon 
érkezik utánpótlás. Van-e valamilyen 
terve az önkormányzatnak a pedagógusok 
támogatására, Tiszavasváriban tartására, 
illetve ide csábítására? Gondolok itt pl. 
kiegészítő bérre, vagy önkormányzati 
lakások felajánlására?

– Én úgy gondolom, hogy itt 
Tiszavasváriban nem olyan súlyos a helyzet. 
Igaz, hogy vannak „régi motorosok”, de 
az óvodáink működnek, vannak, akik a 
gyerekeinkről gondoskodnak és szerintem 
az ellátásban most nincs probléma. Valóban 
el kell azon gondolkozni, hogy miként 
lehet ezt a pályát kecsegtetőbbé tenni. 
Kiegészítő bérekre az önkormányzatnak 
nagy mozgástere nincs. A bértáblák adottak, 
annak megfelelően történnek a bérezések – 
országos szinten. Mi, mint önkormányzat 
– ha olyan igénnyel fordulnak hozzánk, 
hogy önkormányzati lakást szeretnének 
kérni – a képviselőtestület döntése alapján 
ez megoldható. Két olyan lakásunk is van, 
amit városi közérdekből fenntartunk ilyen 
célokra. Vagy pedig a jelenlegi szociális 
bérlakásokat a testület átminősítheti 
szolgálati lakássá, így az ilyen jellegű 
igényeket ki tudnánk elégíteni. Ott 
vannak még a volt katonai lakások. Már 
egy lépéssel megint közelebb vagyunk a 
megoldáshoz, csak az Államtitkárságtól a 
jóváhagyó határozat még nem érkezett meg 
ezeknek a lakásoknak a hasznosításáról, 
de bízom benne, hogy ez is rövidesen 

megtörténik.
– Most ezt a kérdést úgy teszem fel, 

ahogy kaptam: Ha gondolod ezt a kérdést 
háziorvos ügyben is fel lehet tenni, hiszen 
már mindegyik háziorvos nyugdíjas 
korú Vasváriban. Bár ezekre a praxisos 
dologra gondolom, nem sok ráhatása van 
az önkormányzatnak, de talán lehetne 
ott is találni olyan dolgokat, amikkel 
lehetne kicsit népszerűsíteni a várost az 
orvosok körében. Csak ugye kérdés, hogy 
miből?

- Kezdem a kérdés közepével: a 
praxiskérdésben az önkormányzatnak 
nincs ráhatása. Az magántulajdon. El 
lehet adni, meg lehet örökölni, majd 
utána értékesíteni, vagy ha ezt egy éven 
belül nem sikerül megoldani, akkor 
sem az önkormányzathoz kerül vissza, 
hanem az Állami Praxiskezelőhöz, 
aki szintén eladhatja, támogathat vele 
orvost, stb.! Bár mennyire is szeretnénk, 
a városnak a praxisokhoz semmi köze. 
Ahhoz viszont, amihez van, az a hiányzó 
orvosok helyettesítése mindaddig, míg 
a praxisjogok nem tisztázódnak. Hiába 
próbálunk idehozni fiatal orvosokat, 
akikkel egyébként tárgyalásban is vagyunk, 
ha ez részünkről a helyettesítéseknél ki is 
merül. Ezúton is szeretném megköszönni 
azoknak az orvosoknak a munkáját, akik 
a helyettesítésekben részt vesznek, és 
ezt a rájuk nehezedő plusz terhet cipelik. 
Visszatérve az eredeti kérdésre: ebben 
is ugyan úgy gondolkodunk, mint a 
pedagóguskérdésben. Ugyan azokat a 
támogatásokat biztosítanánk számukra, pl.: 
lakhatási támogatás, szolgálati lakás. Ami 
talán még csalogató lehet, hogy nemsokára 
felújításra kerül a központi orvosi rendelő, 
amiben Dr. Kádár István háziorvos kap 
helyet, és ott lesz még a másik hely akár 
egy ideérkező orvosnak, ahol majd modern 
környezetben lehet rendelni. 

- Itt a jó idő, ekkorra lett beígérve az 
úthálózat felújításának elkezdése! Hogy 
halad az ügy? Van már valami fejlemény? 

– Lépésről lépésre közelebb kerülünk a 
megvalósításhoz. Sajnos nem úgy sikerült, 
ahogy ezt szerettük volna, vagy, ahogy 
terveztük. Én nagyon bíztam abban, 
hogy a tavalyi év végén elkezdődhetnek 
a felújítások. Az összetett és szigorú 
közbeszerzési törvény ezt nem tette 
lehetővé. A 765 millió forintot a 46 utcának 
a felújítására csak egyben lehetett kiírni. 
Ennek az előkészítése, a kiírás folyamata 
egy nagyon hosszú procedúrát vett igénybe. 
Ez már megtörtént! Március 16-a lett volna 
a nyílt közbeszerzési eljárásnak a vége, 
viszont a lehetőségnek megfelelően az 

érdeklődők kérdésekkel fordultak felénk, 
aminek a megválaszolása szintén időt 
vett igénybe. Jelen pillanatban ott tartunk, 
hogy a nyílt közbeszerzési eljárásba 7 
pályázat érkezett, ennek az elbírálása van 
folyamatban. Ha a döntés megszületik, 
és kihirdethetjük a nyertes pályázót, 
akkor ebből készül egy előterjesztés, amit 
megtárgyal a képviselőtestület április 
hónapban, akkor a döntés után jöhet 
a szerződéskötés, majd azt követően 
átadható a munkaterület, és elindulhatnak 
a munkák. Ennek április végére, május 
elejére meg kell történnie. Röviden ennyit 
a bürokráciáról, amikor a pénz már régen 
a számlánkon van, de a „papírmunkák” 
miatt a kivitelezés csak hónapok, évek 
múltán kezdődhet meg. Gondolom ezzel 
választ adtam a városban beharangozott, 
de még el nem kezdődött fejlesztésekről, 
építkezésekről, kivitelezésekről! – 
Vannak-e olyan dolgok, események, 
amiket meg kell osztani az olvasókkal, 
a városlakókkal? – Bizonyára sokan 
hallhatták, hogy március 23-án városunk 
vendége volt Szijjártó Péter, Külgazdasági, 
és Külügyminiszter úr. Az Alkaloida 
Vegyészeti Gyárban jártunk, és egy zártkörű 
egyeztetésen vettünk részt, aminek az lett 
a vége, hogy Magyarország Kormánya 
maximálisan támogatja azt a fajta igényt, 
amit az Alkaloida által benyújtott pályázat 
tartalmaz, Jelenleg sportnyelven szólva 
a gyár, a tulajdonosok térfelén pattog a 
labda, és rajtuk múlik, hogy ezt a fajta 
pályázatot meg kívánják-e valósítani, és 
elfogadják-e a magyar kormány ajánlatát. 
Most már a döntés az indiai tulajdonos 
kezében van! A másik, amit el szeretnék 
mondani: március 29-én Tiszavasváriban 
is látogatást tett Svédország magyarországi 
nagykövete, Dag Hartelius úr, és majd 
egyórás egyeztetést tartottunk itt az 
irodában. Elmondta, hogy szeretne 
megismerkedni ezzel a térséggel. Szeretne 
többet megtudni erről a térségről, az 
itt élő emberekről. Abban maradtunk, 
hogy továbbra is ápoljuk a kapcsolatot. 
Felajánlottam  meghívásomat egy igazi 
helyi jellegű rendezvényre, mégpedig az 
Öhönforgató és Néptánc-fesztiválra, amit 
nem utasított el, de jelezte, hogy további 
egyeztetést folytassunk még erről. Úgy 
gondolom, ennek a kapcsolatnak csak 
pozitív hozadéka lehet akár gazdasági, 
akár turisztikai téren.

– Köszönöm a válaszokat!A teljes 
beszélgetés megnézhető: YouTube/
Tiszavasváritv/ Megkérdeztük a 
polgármestert     

Fülöp Attila
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Önkormányzati hírek

A háború kitörésével, amikor 
megindult a menekültáradat Ukrajnából, 
Tiszavasváriban már az első napokban 
elkezdődtek a felajánlások. Hogyan 
sikerült ezt a városnak koordinálni? Erről 
beszélgetünk Szőke Zoltán polgármester 
úrral: az első lépés az volt, hogy egyeztettem 
a kormányhivatallal és a menekültügyben 
illetékesekkel a gyűjtéssel és szervezéssel 
kapcsolatosan. Ezt követően az 
önkormányzat közösségi oldalán, valamint 
a honlapunkon is megosztásra került, 
hogy milyen támogatásokat várunk, 
és milyeneket tudunk továbbítani a 
menekültek részére. Nagyon rövid idő alatt 
civilektől, intézményektől, nagyon-nagyon 
sok felajánlás érkezett be, amit a Hősök 
úti Családsegítő Központban gyűjtöttünk. 
Aztán március 21-én a Vásárosnaményi 
Vöröskereszt gyűjtőközpontjába egy dugig 
megrakott mikrobusznyi adománnyal 
érkezve átadtuk ezeket a rászorulók 

számára. Ezzel a gyűjtéseket még nem 
fejeztük be. Aki úgy gondolja, hogy 
továbbra is szívesen segítene, úgy azt az 
előzőhöz hasonló módon megteheti. El kell 
mondani, hogy a Vöröskereszt munkatársai 
nagyon profi munkát végeznek. Egyrészt 
emberfeletti, amit csinálnak, másrészt, 
ahogy csinálják. De ez elmondható 
mindenkire, aki a határon dolgozik. Mi a 
befogadó raktárban azt tapasztaltuk, hogy 
minden a legszervezettebben, legprecízebb 
módon van megoldva. Mindennek 
megvan a helye, és minden egyes darab 
adományt nyilvántartásba vesznek. 
Bár nem gondolom, hogy ilyenkor 
bárkinek is kétségei lennének afelől, 
hogy az adományok nem a megfelelő 
kezekbe kerülnek. Köszönet Tiszavasvári 
lakosságának, és mindenkinek, akik 
segítették a rászorultakat!

Fülöp Attila

BM/16132-2/2021 azonosítószámú 
„Tanoda és Biztos Kezdet Gyerekház 
működtetésének előkészítő 
tevékenységeinek megvalósításához” 
című projekt, 2022. január 22. napjával 
indította a Biztos Kezdet Ház mentori 
tevékenységét a Szentmihály területen. 
Elsődleges feladat volt, hogy a családok 
mentorálására fókuszáljunk. A mentorok 
kiválasztását követően személyesen 
keresték fel a családokat. A programba 
30 család került bevonásra, és heti 3 
órában látják el a mentorok a feladatukat. 
A családok kiválasztása érdekében egy 
szükségletfelmérő lapot készítettünk, 
amely segítette munkánkat abban, hogy 
ki kerüljön be a programba.  A családok 
örömmel fogadták a lehetőséget, mivel 
a 0-3 éves korosztály számára más 
lehetőséget az adott lakókörnyezet 
nem tud biztosítani. 0-3 éves korban 
a roma kultúrában nagyon kevesen 
adják bölcsődébe a gyermekeket, kicsit 
félnek tőle. A Gyerekház lehetőséget fog 
biztosítani abban, hogy ezekkel a kicsiny 
gyermekkel felkeresék hétköznapokon a 
szakembereket. A program nagy lehetőség 
az alacsony szociokulturális hátrányban 
szenvedő családok részére. Amely 
segítségével olyan lehetőséget kapnak, 
hogy a társadalom olyan programjaiból 
is részesüljenek, mely esélyt ad nekik 
a felemelkedésre, és a szegregált 
környezetből való kilépésre. A program 
során arra fókuszáltunk, hogy a szülőket 
segítsük gyermeknevelési, egészségügyi, 
higiéniai, háztartásvezetési problémák, 

napi feladatok, gyermektáplálás, 
pelenkázás témakörben választ 
kapjanak kérdéseikre, hiányosságaikra. 
Prevenciós programsorozat keretében 
képességfejlesztés és gyermekbetegségek 
témában szakemberek segítségével kaptak 
választ kérdéseikre. Ennek a programnak a 
fontossága és az egyedisége, hogy a szülők 
gyermekikkel együtt vehetnek részt ezeken 
az alkalmakon. Az anyukák a mindennapi 
hétköznapokból kicsit kimozdulva olyan 
ismeretekhez juthatnak, amivel könnyebbé 
tudják tenni életüket. Miközben ők 
tudást szereznek, a gyermeküket a 
szakemberek pedig játékokkal, kézműves 
foglalkozással, mesemondással foglalják 
le. Észre sem veszik, hogy kis idő 
alatt mennyi képességük fejlődik mind 
a szülőnek, mind pedig a babaának, 
kisgyermeknek. És a legfontosabb mélyül 
az anya-gyermek kapcsolat. A programban 
a szülő klub, prevenciós programsorozat 
mellett természetbeni juttatások is kerültek 
kiosztásra (fejlesztőjáték, vitamin, 
meséskönyv, babacsomag). Családi 
nap, mely a projekt egyik legnagyobb 
programeleme volt 2022. március 10-
én került megrendezésre a Közösségi 
Házban. A családi napon a Hétszínvirág 
Bábcsoport bűvölte el a gyermekeket, 
amit ezúton is köszönünk nekik. Ezután 
egy interaktív, zenélős, mondokás játékra 
invitáltuk a gyermekeket, valamint a tavasz 
csalogatása érdekében színes kreppapír 
virágok  készültek. A program végére 
minden gyermek és szülő arcán megjelent 
az öröm mosolya. 

Mi is segítettünk… Biztos Kezdet Gyerekház
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Az ukrajnai háború mélyen lesújtotta 
a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok 
Egyesülete tagjait is. Aggódva figyeltük a 
helyzetet, s hallgatjuk továbbra is a híreket. 
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok 
Egyesületével (KMNE) és a Beregszászi 
Járási Máltai Szeretetszolgálattal jó 
kapcsolatot ápolunk már évek óta. 
Azonnal felvettük a szervezetek vezetőivel 
a kapcsolatot, megkerestünk telefonon, e 
mailben, s egyéb közösségi csatornán olyan 
kárpátaljai családokat is, akik már több 
alkalommal jártak nálunk, Tiszavasváriban, 
akikkel összeköttetésben, jó baráti 
viszonyban vagyunk. Megkérdeztük, 
hogyan, miben tudunk segíteni. Két család 
számára sikerült nagy örömünkre szállást 

találnunk. Egyesületünk tagcsaládjai 
tartós élelmiszert, tisztítószereket, 
higiéniai termékeket, ruhaneműket 
és egyéb kiegészítőket ajánlottak fel, 
amelyeket önkénteseinkkel és a NOE 
Felső-Tisza Régió vezetője segítségével 
juttattunk el a határa, illetve Beregszászra. 
Köszönet minden jólelkű adakozásért és 
mindennemű segítségért. Bízunk benne, 
hogy mihamarabb helyreáll a rend, 
s békeidőben, nyugodt körülmények 
között újra tudunk találkozni kárpátaljai 
barátainkkal.                                                
Lévai Andrea 
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete 
elnöke

Környezetpedagógiai szakmai 
továbbképzésre került sor március 
utolsó hétvégéjén Tiszavasváriban, 
a Fülemüle Óvodában. A képzést 
a Környezet és Természetvédelmi 
Oktatóközpontok Országos Szövetsége 
szervezte „Fenntarthatóságra nevelés 
a hetedik kompetencia jegyében” 
címmel. A szakmai továbbképzés az 
óvodapedagógiában aktuális témákkal 
foglalkozott. Elsőként szó volt a 
pedagógus minősítési rendszer legújabb 
indikátoráról, a hetedikként bekerült 
kompetenciáról, amely a pedagógusok 
környezeti nevelésben mutatott jártasságát, 
a fenntarthatóság értékrendjének hiteles 
képviseletét, és a környezettudatossághoz 
kapcsolódó attitűdök átadásának 
módját foglalja magába. A képzés 
további részében bemutatásra került, 
hogyan lehet bevonni az intézményi 
partnereket az óvodai fenntarthatóságra 
nevelésbe, melyek a környezetkultúra 
tudatos fejlesztésének lehetőségei a 
XXI. század óvodájában, mi a szerepe 
a terepi foglalkozásoknak a gyermekek 
nevelésében. A helyi előadó mellett 
érkeztek előadók Budapestről, Paksról 
és Pécsről is. Mindegyikük a téma kiváló 
szakértője, hiteles képviselője: Janterné 
Oláh Ilona Innovátor, mesterpedagógus; 
Szántó Tiborné Szakmai tanácsadó, 
mesterpedagógus; Dan-Megyeri Gabriella 
Óvodapedgógus, környezeti nevelő; 

Boczné Pacai Klára Köznevelési szakértő, 
szaktanácsadó. Az óvodapedagógusok és 
pedagógiai asszisztensek részvételével 
megvalósult szakmai programnak 
rendkívül pozitív visszhangja volt. A 
képzés alkalmával a helyi Zöld Óvoda 
dolgozói egyrészt megerősítést kaptak 
eddigi szakmai munkájukkal kapcsolatban, 
másrészt további inspirációt nyújtottak 
számukra az új elméleti és gyakorlati 
ismereteket. A Fülemüle Zöld Óvoda helyi 
pedagógiai programjában, napi pedagógiai 
gyakorlatában régóta kiemelt helyet kap 
a környezettudatos szemléletmód és 
magatartás alakítása, a fenntarthatóságra 
nevelés. A pedagógusok nevelő, fejlesztő 
tevékenységükben megkülönböztetett 
figyelmet fordítanak az élménypedagógiára, 
amely e képzés fókuszában állt. A 
résztvevőknek lehetőségük volt a témával 
kapcsolatos szakkönyv megvásárlására, 
környezeti neveléshez illeszkedő 
játékok megismerésére, kipróbálására. 
A tartalmas továbbképzés hozzájárult 
a résztvevők közvetlen ismeret-, 
élmény- és tapasztalatszerzéséhez, 
szakmai felkészültségének növeléséhez, 
módszertani kultúrájának gazdagításához. 
Mindezek tudatosabbá, változatosabbá, 
hatékonyabbá teszik jövőbeni pedagógiai 
munkájukat, az óvodájukba járó gyermekek 
fejlesztését.

Boczné Patcai Klára
KOKOSZ Óvodai Munkacsoport vezető

2022. január 15 – én a 19. Országos Sas-
szikron és a Vonuló Vízimadár Monitoring 
program keretében Tiszavasváriban két 
helyszínen, a Fehér-sziken és a Munka 
Szövetkezet halastaván végeztünk 
felmérést. Január végén a telelő erdei 
fülesbagoly felmérés során önkénteseink 
összesen 327 egyedet számoltak össze 
7 településen. Március 12 – én a vonuló 
vízimadár felmérés során szintén 
Tiszavasvári két területén végeztünk 
megfigyeléseket. Február 12 – én 
indítottuk el a Téli Madárles sétánkat 
Hajdúnánás víkendházas övezetében, 
amelyet március 16 – ig bármikor lehetett 
teljesíteni. Óvodai csoportok, csapatba 
szerveződött iskolai osztály, gyermekes 
családok és baráti társaságok látogattak 
ki az ideiglenes tanösvényre. Közben 

februárban és márciusban előadásokat 
tartottunk az év madaráról. Hajdúnánáson 
Becsei Zoltán, Tiszavasváriban Szabóné 
Balázs Beáta tartott előadást több általános 
iskolai osztálynak, míg Dr. Legány 
András Tiszavasvári középiskolájában. 
Februárban, Tiszavasváriban, a strand 
melletti Tóalja területén önkénteseink 20 db 
A-, B-, C-, D- típusú, illetve egy kuvikodút 
helyeztek ki. Az odúk Zsiros Sándor 
munkájának köszönhetőek. Ugyancsak 
neki köszönhető, hogy Tiszavasváriban be 
kamerázásra került egy erdei fülesbagoly 
és egy egerészölyv, valamint Tiszalök 
határában egy vörös vércse fészek. Az élő 
közvetítést a madarles.hu oldalon lehet 
figyelemmel kísérni. 

Szabó Gitta

Nagycsaládos segítség kárpátaljai 
barátaink számára

Nagysikerű környezetpedagógiai szakmai 
továbbképzés volt Tiszavasváriban a 

Fülemüle Zöld Óvodában

A Tiszavasvári helyi madarász 
csoportjának összefoglalója
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A Debreceni Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Kara 2022. 
március 11-én, első alkalommal, 
hagyományteremtő céllal rendezte meg 
GYKTV versenyét. A verseny célja a 
természettudományok népszerűsítése az 
erre fogékony, tehetséges, középiskolás 
diákok körében. Az első fordulóban egy 
kísérletet választott iskolánk versenyzője, 
Ferenczi Ákos, aminek az elvégzéséről 
Maczkó Melina készített videót. Ezt 
kellett feltölteni, amivel a második 
fordulóba került tanulónk. Így alakult ki 
a döntő mezőnye, melyben soproni és 
hódmezővásárhelyi diákok is voltak.  A 
„Honfoglaló” című népszerű vetélkedő 
feladattípusait alapul vevő pontgyűjtéses-

pontrablásos versenyen dőlt el a végső 
sorrend. Ákos minden fizikai, kémiai, 
biológiai és matematikai ismeretét latba 
vetve és jól taktikázva ért el figyelemre 
méltó eredményt. A verseny szervezése 
kifogástalan volt, a díjazás pedig igen 
nagyvonalú: 
·  I. helyezett: 100.000 Ft 
·  II. helyezett: 50.000 Ft 
·  III. helyezett: 30.000 Ft 
·  Legtöbb like-ot kapó videó: JBL 
hangszóró 
·  LegösztönzQbb felkészítQ tanár díj: 
ajándékkosár 
·  Legjobb diákot felkészítQ tanár díj: 
ajándékkosár 
·  A 3 legtöbb diákot delegáló iskola: 
vegyszercsomag (50.000 Ft értékben)

Gratulálunk Ákosnak az újabb szép 
eredményhez, és köszönjük tanárai 
felkészítő munkáját!

 Akik részt vettek 2022. március 17-én 
a Városi Könyvtár által szervezett író – 
olvasó találkozón, élménnyel gazdagodtak. 
A KORTÁRS IRODALOM nemcsak 
egy érettségi tétel. Sokkal több annál!!! 
Ismerni a jelen kor irodalmát legalább 
annyira fontos, mint a klasszikusokat. 
Az előkészítő iskolai óránk után nagyon 
várták a vácisok a találkozást Grecsó 
Krisztiánnal. Sok – sok üzenetet adott át az 
előadása: „Nem az számít, honnan indulsz, 
hanem az, hogy hová jutsz.” (Ladács 
Kristóf 12. A)
„ Grecsó Krisztián felhívta a figyelmünket 
arra, hogy ne szégyelljük vidéki 
származásunkat!” (Antal Lívia 12.A) 
„Fontos, hogy tudjad, mire vagy képes.” 
(Gáll Tamás 12.A) „A könyv, ami miatt 
beperelték – a Pletykaanyu –, meghozta 
számára a sikert. Elhatároztam, hogy 
el fogom olvasni. (Lakatos Valentina 
12.A) „Nem szeretek olvasni…DE!!! 

úgy érzem, Grecsó Krisztián legújabb 
könyvét elolvasnám.” (Pozsgai Fanni 
12.A) „…azon kaptam magam az előadás 
után, hogy keresgéltem a könyvei között. 
Sőt, édesanyámmal is átbeszéltem a 
hallottakat.” (Fintor József 12.A) „Azt 
mondta a szerző, hogy a művekben saját 
magunkat kell megtalálni, ezáltal az 
üzenet megértése is egyszerűbbé válhat.” 
(Virág Richárd 12.A) „Az író előadásának 
a célja tulajdonképpen az volt, hogy 
bebizonyítsa: az irodalom nem halt meg!... 
és hogy az életben az a legfontosabb, 
hogy legyenek céljaink és bízzunk 
saját magunkban.” ( Kabai Fanni 12.A)  
Tanítványaim mondatai arról szólnak, 
hogy felejthetetlen találkozásra került sor 
Kulcsár Lászlóné Jutkának köszönhetően 
TISZAVASVÁRIBAN!!!

Bényeiné Lévai Ágnes 
a Váci Mihály Gimnázium magyartanára

Az elmúlt két évet végigkísérő 
járványhelyzet miatt kihirdetett 
„nyelvvizsga-amnesztiának” köszönhetően 
országosan csökkent az akkreditált 
vizsgahelyeken a nyelvvizsgára jelentkezők 
létszáma. A negatív tendencia ellenére 
iskolánkban mégis rendszeresen tudunk 
írásbeli és szóbeli közép-és felsőfokú 
nyelvvizsgákat szervezni: a 2022-es évben 
már három alkalommal kaptak lehetőséget 
a környékbeli nyelvtanulók arra, hogy 
helyben adjanak számot megszerzett 
tudásukról. Azt, hogy egy adott hónapban 
sor kerülhet-e nyelvvizsga lebonyolítására a 
Tiszavasvári Váci Mihály Gimnáziumban, 
mindig a jelentkezők létszáma dönti el. 
A befizetett összeg azonban akkor sem 

„vész el”, ha túl alacsony a részt venni 
szándékozók száma: ebben az esetben 
személyes telefonos egyeztetést követően 
arra a vizsgahelyre tudjuk átküldeni 
a jelentkezést, amelyik a vizsgázónak 
leginkább megfelel. Ha pedig mindenképp 
helyben szeretné a vizsgát letenni, a 
halasztás is szóba jöhet. A „megfelelt” 
eredményt tartalmazó értesítést követően 
az elkészült bizonyítvány munkanapokon 
átvehető intézményünkben, és első 
sikeres vizsga esetén a befizetett vizsgadíj 
visszaigénylésében is szívesen segítséget 
nyújtunk. Szeretettel várunk Mindenkit, 
aki úgy érzi, felkészült a megmérettetésre! 

Dr. Bur Beáta
vizsgaszervező

Nincs ihlet, se elgondolás,
nem jön más, csak a csalódás,
nincs ötlet és nincs tervezés,
nem jön el most a felmentés.

Itt volna most a kikelet,
lehetne szedni rímeket,

itt volna most az ébredés,
de nem fog el a képzelgés.

Újul a föld, újra nyílik,
ott egy ág lassan zöldellik,

rajta dalol egy kisállat,
s hangja fülemben ugrálgat.
Forog a fejem, meg nem áll,
de minden gondolat elszáll,

nem segített a nyárelő,
s nem lett aranyból az eső.

Gonda Attila

Magyarországon rengeteg olyan 
helyszín, programlehetőség van, amiért 
önmagában érdemes útra kelni. Ilyen 
például a szolnoki RepTár, amely a 
repülés szerelmeseinek éppúgy ajánlható, 
mint iskolai kirándulási programnak. 
Iskolánk rendész tanulói március 23-án, a 
Honvédelmi Sportszövetség jóvoltából 
ellátogathattak a múzeumba, amely 
megérdemelten foglalja el a klasszisoknak 
kijáró helyét az ország izgalmasabbnál 
izgalmasabb tárlatai között. A Honvéd 
Kadét Programban résztvevő regisztrált 
köznevelési intézmények számára 
nyújtott támogatást vettük igénybe a 
program megszervezéséhez. A RepTár 
Szolnoki Repülőmúzeum, egyedülálló 
repüléstörténeti kiállítóhely Kelet-Közép-
Európában. A múzeum több mint 4500 
m2 fedett kiállítóterével, és mintegy 
60 000 m2 alapterületével már mérete 
okán is figyelemre tarthat számot. Az itt 
található nyugdíjazott és restaurált gépek 
mellett ugyanis megannyi interaktív 
eszköz kínált különleges élményt 
számunkra. A pilótafülke hangulata 

fogadott bennünket, amikor beszálltunk a 
repülőgép szimulátorba. Láttuk a tájat, a 
reptér fényeit. Beindíthattuk a repülőgépet, 
érezhettük az emelkedést, a gép mozgását, 
az időjárási viszonyokat. A szimulátor 
speciális képernyője úgy vetítette elénk 
a tájat, hogy a távolságokat, sebességet 
élethűen érzékelhettük. Ezért úgy 
kormányozhattuk a gépet, mintha valódi 
repülőgépben ülnénk. A 18 férőhelyes 4D 
moziban ejtőernyős és repülős filmeket 
vetítettek. Az élményt a 360 fokos 
körbetekintést biztosító VR-szemüvegek 
fokozták és mozgó, pilótaülésekhez 
hasonló székek tették még élethűbbé. A 
Hangár épületében lehetőségünk volt két 
igazi repülőgépbe beülni. Ezek a MiG-
21 vadászgép és a JAK-52 gyakorló 
repülőgép. A pilótafülkébe beülve máris 
érezhettük és tapinthattuk, amit egy 
pilóta érez. Összességében nagyon jól 
éreztük magunkat, és rengeteg élménnyel 
gazdagodva tértünk haza!

Gulyás Patrik 11.A osztályos tanuló
NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és 

Kollégium

„Mit üzent nekünk GRECSÓ KRISZTIÁN?”
- egy találkozás margójára - 

Nyelvvizsga

Magyarország egyik legizgalmasabb 
múzeumában jártunk

A nem jött gondolat
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„Kedves leendő 
diákunk, Tisztelt 
Szülő! Értesítem, 
hogy SIMON 
DÁNIEL felvételt 
nyert iskolánkba 
a 2022/23-as 
tanévre Művészeti 
és médiafotográfus 

szakra a 9.c osztályba. 
Tisztelettel: Képző- és Iparművészeti 

Szakgimnázium és Kollégium, Budapest”
A nyolcadikos tanulók számára 

várakozással telnek a március végi április 
eleji napok, hiszen ezekben a napokban 
kapják majd meg a sikeres vagy sikertelen 
középiskolai felvételről szóló határozatot. 
A Tiszavasvári Kabay János Általános 
Iskola kéttannyelvű osztályába járó 
Simon Dani már boldogan jelentheti 
ki, hogy felvették a kiszemelt országos 
beiskolázású középiskolába. Eredményére 
azért is lehet büszke, mert közel 200 
felvételiző tanuló közül a kétfordulós 
„rostát” sikeresen teljesítette olyannyira, 
hogy Dani szorgalmának, tehetségének 
és kitartásának meglett az eredménye: 
az összesítésben az első helyen jutott be 
a Budapesti „Kisképzőbe”. Elmondása 
szerint már kisgyermekkorában rá ragadt 
édesapja fényképezés iránti szeretete. 
„Csodálattal vettem kezembe a családi 
fényképezőgépünket 5-6 éve.” Megtetszett 
neki a fotózás, egyre többet és többet 
gyakorolt és tanult. Sok oktató videót 
nézett ezzel kapcsolatosan valamint 
fejlesztette a látásmódját.

„Azért szeretek “komponálni”, mert 
ezáltal megmutathatom másoknak is azokat 
a beállításokat, amiket én szépnek látok és 

esetleg élményeket, érzéseket válthatnak ki 
a nézőből.” Dani rátalált arra az iskolára, 
ahol a fotográfiát külön szakmaként, 
magas fokon tanítják. Ebbe az iskolába 
való bejutást tűzte ki magának elsődleges 
célként. Ennek érdekében eredményesen 
felkészült és sikeres komplex középfokú 
nyelvvizsgát tett angol nyelvből. Kitűnő 
tanuló, motivált és szorgalmas. Több éve 
a Vásárhelyi László AMI képzőművészeti 
tanszakának óráit is látogatta az Ifjúság 
úton. „A felvételi egy nagyon összetett 
folyamat volt, a felkészülésben Rozman 
Béla tanár úr segített, melynek során 
sokat fejlődtem mind rajzolás mind a 
fényképezés terén. Hálásan köszönöm 
neki.”

“A központi írásbeli felvételi megírása 
után szakmai alkalmassági vizsgán 
vettem részt, ahova elvihettem a fotóimat, 
rajzaimat. A fotóim meggyőzték a 
bizottságot, ezért behívtak szóbeli 
elbeszélgetésre. Néhány napja kaptam az 
örömhírt, hogy bejutottam a kilenc felvételt 
nyert diák közé. Szeptembertől a budapesti 
Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium 
padjait koptathatom, mint művészeti- és 
médiafotográfus tanuló. A legszeretettebb 
hobbim ezáltal a szakmámmá válhat.” 

GRATULÁLUNK és további hasonlóan 
szép sikereket kívánunk! 
Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola

A Tiszavasvári Kabay János Általános 
Iskola büszke minden diákjára, akik 
bátran vállalkoznak arra, hogy különböző 
megmérettetéseken vegyenek részt, 
ezzel öregbítve iskolánk hírnevét is. 
Ezekről készült részletes beszámolók 
a tiszavasvari-iskola.hu weboldalon 
olvashatók.

„A mese nem 
r a c i o n á l i s 
úton készít 
fel a felnőtti 
létre, a felnőtt 
d ö n t é s e k r e , 
hanem mágikus, 
i r r a c i o n á l i s 
módon. Nem a 
problémamentes 
élet ígéretét 
kapjuk meg 

tőle, hanem annak a reményét, hogy 
még a legkisebbek, a legesendőbbek 
is boldogulnak, ha adottságaikat 
és lehetőségeiket mozgósítják, ha 
nem hátrálnak meg az akadályok, 
megpróbáltatások előtt.”

Kádár Annamária
Meseterapeuta

Mindannyian hallhattunk már arról, 
milyen fontos szerepe van a gyermekeink 
lelki és szellemi fejlődésében a meséknek, 
a mesélésnek. Megmozgatja a fantáziát, 
fejleszti a gondolkodást. Már egész korán 
így alakíthatjuk ki a csemetéinkben és a 
tanítványainkban az olvasás, a könyvek 
szeretetét. Az is köztudott: aki sokat 
olvas, annak az embernek gazdagabb 
a szókincse, választékosabban fejezi 
ki magát szóban és írásban egyaránt. A 
mese a vágyak teljesülésének birodalma. 
Olyan tapasztalási lehetőségek előtt nyitja 
meg az utat, amelyek új kapcsolódási 
pontokat hozhatnak létre a felfedezésre 
váró világukkal. A történetek varázsa a 
résztvevőket elrepíti a fantázia világába, 
ahol mindenki szabadon szárnyalhat. Ez 
egyrészt komoly felelősség, másrészt 
közös élményeket ad. A gyerekek 
biztonságban érzik magukat a képzelet-
játékban, azonosulhatnak a hőssel, állást 
foglalhatnak, véleményt alkothatnak annak 
tetteiről. Ezáltal fejlődik a személyiségük, 
erkölcsi ítélőképességük. Legyünk 
őszinték, néha még felnőttként is szívesen 
merülünk el a mesék csodálatos világában, 
ahol mindig győz a jó és az igazság, a 
gonosz pedig elnyeri méltó büntetését, jobb 
esetben pedig ő is a jó útra tér. A Szertelen-
kék Alapítvány 2021 őszén korhatár 
nélküli, országos meseíró pályázatot 
hirdetett gyerekeknek és felnőtteknek 
egyaránt az alábbi témakörökben:

-Barátság, társas kapcsolatok
-Család, szeretet
-Segítséget kérek, segítséget kapok
-Bántalmazás, kirekesztés
-Megoldások, kiutak, célok
-Önértékelés, önbizalom
-Vigyázz magadra és másokra!
Az alkotók maximum 3 mesével 

pályázhattak, amelyeket maguk 
illusztrálhattak is. A legjobbak jutalma, 
hogy nyomtatásban megjelent az írásuk. 
Nagy Boglárka, a Tiszavasvári Kabay 
János Általános Iskola 8.c osztályos 
tanulója is részt vett ezen az országos 
megmérettetésen . Bogi 2 mesét küldött 
be. Az egyiket a Család, szeretet, a 
másikat pedig a Megoldások, kiutak, 
célok témakörben. Nagy örömünkre 
és büszkeségünkre Boglárkát az a 
megtiszteltetés érte, hogy mindkét műve 
és egy csodálatos illusztrációja bekerült 
a Belügyminisztérium és a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács támogatása 
által készült 77 mese a biztonságról c. 
kötetbe. A mesegyűjtemény rövidesen 
elérhető könyvesbolti forgalomban is. 
Minden kedves érdeklődőnek jó szívvel 
ajánlom a szívhez szóló, szívmelengető 
történeteket, amelyek esetenként könnyet 
csalnak az olvasó szemébe. A pedagógus 
kollégáim tanmesegyűjteményként is 
tekinthetnek erre a könyvre, mert remekül 
felhasználhatják osztályfőnöki órákon, a 
különféle nevelési szituációkban. 

Kedves tanítványunknak ezúton is 
szívből gratulálunk, további szép sikereket 
kívánunk! Boglárka - aki eddig minden 
tanévet kitűnő eredménnyel fejezett be 
- 2022 szeptemberétől a Nyíregyházi 
Művészeti Szakgimnáziumban folytatja 
a tanulmányait. Az életeleme az alkotás. 
Gyönyörűen rajzol és fest, a távlati céljai 
között szerepel, hogy elismert grafikus 
váljék belőle. A képzőművészet területén 
a legújabb sikerét a Vasvári Pál Múzeum 
által meghirdetett „Hass, alkoss, gyarapíts: 
s a haza fényre derül! ” című, március 15. 
témájú rajzpályázaton érte el. A dobogó 
legfelsőbb fokára állhatott. Szívből 
gratulálunk ehhez az eredményéhez is! 
Úgy gondolom, sokat fogunk még hallani 
erről a tehetséges lányról.

Nagyné Gorzó Erika
osztályfőnök
magyartanár

Mese, mese, mátka…
Nagy Boglárka 8.c osztályos tanuló meseíró sikere

Egy álom megvalósul!

2022. márciusában a Kabay János Alapítvány a Városi Civil Alap pályázaton 
nyert összegéből, valamint a Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola Szülői 
Munkaközösségének, a Nyíregyházi Tankerületi Központnak a támogatásával és az 
1%-os adó felajánlásokból épülhetett meg intézményünkben az új, modern, korszerű, 
gyermekek igényeit kielégítő játszótér.
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Széchenyi István örök érvényű gondolatait 
szem előtt tartva intézményünkben 
mindig nagy figyelmet fordítottunk 
arra, hogy hazánk dicsőséges történelmi 
eseményeiről, sorsfordító időszakairól 
méltó módon emlékezzünk meg. 2022. 
március 11-én a Tiszavasvári Kabay János 
Általános Iskola 5. a osztálya tanulóinak 
jóvoltából az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc eseményeiről, és annak 
irodalmi örökségéről szóló műsorral 
gazdagodhattunk. Mivel az ünnepi műsorra 
való felkészüléskor a vírusvédelemmel 
kapcsolatos óvintézkedések még 
érvényben voltak, ezért a megemlékezést 
az iskola rádióján keresztül hallgatták meg 
az intézményünk diákjai és pedagógusai. 
A gyerekek nagy átéléssel tolmácsolták 
Juhász Gyula, Petőfi Sándor, Vajda János 

vagy éppen Madách Imre forradalommal 
kapcsolatos időtálló érzéseit, 
gondolatait, amelyek nemzetünk 
számára erőt adnak, és irányt mutatnak a 
nehezebb időszakokban is. A műsorban a 
következő tanulók vettek részt: 

Balogh Bianka, Bózsár Bence, Dezső 
Péter, Erdődi Erika, Héri Hanna, Jakab 
Ákos, Juhász Donát, Korpás Norbert, 
Kovács Andor, Makra Zoé, Mészáros 
Mira, Rézműves László, Sesay Benedek, 
Szabó Lizett, Szilágyi Liliána, Tóth Zoltán, 
Vadász Brendon.  A technikai feltételeket 
Kiss Zsolt biztosította. A felkészülésben 
Treszkai József tanár úr segítette a 
diákokat. 

Köszönjük a munkájukat!

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a 
jelent, és munkálkodhass a jövőn.”

Jelmez, tánc, jókedv és fánk! Az 
alapdolgok, ami a farsangi mulatságot 
jellemzi és minden gyerek kedvence. 
Március 4- én tartottuk iskolai farsangi 
mulatságunkat. A tanulók már hetek 
óta készültek, nagy lelkesedéssel 
próbáltak, gyakoroltak, készítették a 
jelmezeket. A közös próbák által sokat 
táncoltak, mókáztak és ezek az alkalmak 
még közelebb hozták egymáshoz az 
osztályközösségek tanulóit. Az osztályok 
pedagógusaikkal együtt egy könnyed, a 
farsang köré épített, játékokkal és kreatív 
foglalkozásokkal teli napot tölthettek el. 
A farsangi fesztiválon több osztály zenés 
táncos produkcióval lépett fel, mellyel 

nagy sikert arattak és jókedvre derítették 
a közönséget. Az egyéni jelmezeseket 
a DÖK- segítő diákjai csokoládéval 
jutalmazta. Végül nagy sikert aratott a 
tombola több értékes tárgynyereménnyel. 
Sok szervező munka által valósulhatott 
meg az iskola farsangi napja, ezért 
szeretnénk köszönetünket kifejezni 
mindenkinek, aki hozzájárult a program 
megvalósításához. Külön köszönet a sok- 
sok tombola felajánlásért!!!

Tóthné Mészáros Mónika
DÖK- vezető pedagógus

Képesné Mészáros Zsuzsa
DÖK- segítő pedagógus

Kedves Szülők!
A Tiszavasvári Diáksport Egyesület nevében azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy 

a

személyi jövedelemadójuk 1 %-val támogassák gyermekük sportolási lehetőségeit.

Adószám: 18807204-1-15

Támogatásukat előre is köszönjük.

BEIRATKOZÁS  
A MAGISZTER ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, 

KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS AMI TISZAVASVÁRI 
TAGINTÉZMÉNYÉBE A 2022/2023-AS TANÉVRE

Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy a Magiszter ÓVODÁBA a beiratkozás
IDŐPONTJA:

- 2022. április 21. (CSÜTÖRTÖK) 8-16 óra között
- 2022. április 22. (PÉNTEK) 8-16 óra között

HELYSZÍNE: Magiszter Óvoda Tiszavasvári, Petőfi út 4.

A Magiszter Általános ISKOLÁBA a beiratkozás
IDŐPONTJA:

- 2022. április 21. (CSÜTÖRTÖK) 8-17 óra között
- 2022. április 22. (PÉNTEK) 8-16 óra között 

HELYSZÍNE: Magiszter Általános Iskola Tiszavasvári, Kossuth út 76.

A BEIRATKOZÁSOKHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:
- a gyermek nevére kiállított személyi igazolvány, ennek hiányában születési anya-

könyvi kivonat,
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazol-

vány,
- a gyermek TAJ kártyája,
- a gyermek adóazonosító kártyája,
- határozat a gyermekvédelmi támogatásról és a halmozottan hátrányos helyzetről, 
- a gyermek esetleges tartós betegségét igazoló dokumentumok.

                                                                     Magiszter Óvoda, Általános Iskola 

A „TISZAVASVÁRI KOMPLEX 
FELZÁRKÓZÁSI PROGRAM 
INDÍTÁSA” a” BM/16132-2/2021 
azonosító számú Tanoda és Biztos Kezdet 
Gyerekház működtetésének előkészítő 
tevékenysége című pályázat a Külső 
Szentmihályi részen a projektzáró 
rendezvény keretén belül összefoglaltuk 
azokat a programokat, amelyek örök 
élményeket jelentettek a résztvevőknek. A 
pályázat a hátránykompenzáció jegyében, 
a hátrányos helyzetű gyermekek számára 
olyan iskolán kívüli tevékenységek 
biztosítása, mely az iskolai teljesítmény 
javítása és a továbbtanulás előmozdítása 
mellett, az esélyteremtést és integrációt 
szolgálja. Ez a programsorozat arról szólt, 
hogy előkészítse azokat a gyerekeket, egy 
későbbi tanodai életre, akik valamiben 
tehetségesek. A célcsoport elsősorban a 
harmadik és negyedik osztályos gyerekek 
voltak, akik a Magiszter Általános Iskola 
diákjai. A tanító nénik javaslata alapján 
választottunk ki 25 főt, akik közvetlenül 
részesültek a program tehetségfejlesztő 
foglalkozásaiból, de részt vettek 
nagyobbak is, sőt a felnőtt szülőknek is 
volt program. A tehetséges gyerekeket 
drámapedagógus és pszichológus is 
segítette. A program elején egy Családi 
napot tartottunk, ahol volt ugráló vár, 
csillámtetkó festés és bohóc segítségével 
különböző léggömb figurák hajtogatása.  
A szülők élelmiszercsomagot kaptak. Egy 
szülő egy gyerek együtt jöhetett el március 
6-án a Nyíregyházi Vadasparkba, 

aminek azért is volt nagy sikere, mert 
a szülők együtt lehettek egy napon a 
gyermekeikkel és csak a látnivalókra kellett 
figyelniük. De kirándultunk Tiszadobra 
is, ahol megnéztük az Andrássy 
kastélyt, visszafele pedig a Tiszalöki 
Vízierőművet. Pályaorientációs napon 
vettünk részt Tiszalökön. Prevenciós 
előadásokon vehettek részt a nagyobbak. 
Szexuális felvilágosítás, az áldozattá 
válás és az internet veszélyei témakörben. 
Az egyik legnagyobb újdonsága volt a 
programnak, hogy a Debrecenbe, a Déri 
Múzeumba csak a szülők látogattak 
el. Itt még senki sem járt a felnőttek 
közül. Ráadásul úgy, hogy gyermekek 
nélkül, amikor nem kellett figyelni csak 
a kiállításra. A program végén egy közös 
ebédet fogyasztottunk el. A projekt 
zárásaként egy rendezvény keretében 
vetítéssel egybekötött programokra 
való visszapillantót szerveztünk, ahol a 
szülők és a gyerekek is részt vettek. Ezen 
kívül a pályázó önkormányzat vezetői, 
Szőke Zoltán polgármester, Ráduly 
Zsolt alpolgármester, a program szakmai 
irányítója Makkai Jánosné, aki a Kornisné 
Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti 
Központ vezetője és ezen kívül a Központ 
munkatársai. A gyerekek egy márkás 
szabadidő ruhát kaptak, egy olyan 
útravalóval, hogy az egészséges élethez 
szükséges a lélek, az értelem és a test 
ápolása. Ezt szolgálta és ezt közvetítette ez 
a projekt is.

Szakmai megvalósítók

Farsangi Fesztivál a Tiszavasvári Kabay 
János Iskolában

Adj még esélyt!
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Hankó László a Zemplén megyei 
Megyaszó községben született 1910. 06. 
25-én. Szülőhelyéhez és diákéveinek 
helyszínéhez, Sárospatakhoz ezer szállal 
kötődött. 1935 novemberében pályázat 
útján került a Református Elemi Iskolába 
tanítónak.  Az egyház presbitériuma 
négy pályázó közül azért választotta 
őt, mert: „kántortanítói oklevéllel 
rendelkezik, mely nagy jelentőséggel bír 
egyházunknál, s hogy fúvószenekart is tud 
vezetni.” A Tiszavasváriban élő idősebb 
korosztálynak nem igen kell bemutatni, a 
fiatalok viszont nem ismerhették Hankó 
Lászlót, mert 1959 márciusában, tehát 53 
éve meghalt az a kiváló zenepedagógus, 
aki Bűdszentmihályon megalakította 
1936-ban a levente zenekart, az első 
rézfúvós együttest. A II. világháború és 
az orosz hadifogság ideje alatt (1945. 
04. 30-1948. 10. 28) szünetelt a zenei 
élet, de utána megalakította és országos 
hírűvé fejlesztette az általános iskola 
énekkarát, majd a zenekarát is. Gál 
József későbbi iskolaigazgatóval, színész 

Nagy Gyulával együtt focizott a Lombik 
háború előtti elődjében, a BTK-ban. 
1937-ben megszervezte a község Méhész 
szakcsoportját melynek haláláig elnöke és 
méhegészségügyi felelőse volt. Időközben 
több cikket publikált a Méhészet című 
szaklapban. 1937-ben megnősült, a helyi 
adóügyi jegyző lányát, Balázs Aranka 
Gabriellát vette feleségül, aki három 
gyereket szült. Az elsőszülött születése 
után röviddel meghalt, a másodikat, Lászlót 
és a harmadikat, Andrást tisztességgel 
felnevelték, becsületre tanították. 
Negyvenöt fős énekkara 1950-ben 
felutazott Budapestre, s a Kossuth rádió 
stúdiójában (még nem volt olyan technika, 
hogy a rádió helyszíni felvételt készítsen) 
több számot vettek fel, melyek három 
éven keresztül többször is elhangzottak 
a rádióban. 1953.aug. 20-án az úttörő 
zenekar a Népstadion megnyitóján játszott, 
1962-ben a kamarazenekarok országos 
versenyén második helyezést ért el. 
Csillebérci jutalomüdülésük közben 
augusztus 20-án felkérték a zenekart, 
hogy a Kossuth téren, az Országház előtt 
a zászlófelvonásnál a Hankó László által 
szerzett fanfárt játsszák el. A tanár úr 
hangszerelt, népdalt gyűjtött, kottázott. 
Zenét írt, több indulót, kórusművet és 
gyermekoperát. Tanítványai i közül 
sok zenész került ki, így például Dohos 
László a Magyar Honvédség sokszorosan 
kitüntetett főkarmestere, Garamvölgyi 
Ernő oboaművész, Bartha Katalin, 
Nádasdiné Zrinszki Margit, Cicás Ferenc 
ének-zenetanárok, Tokár József és Takács 
László katonazenészek. Nagyszerű ember, 
zenész, pedagógus volt. Korai halálával 
nagy űrt hagyott maga után.

Hankó András

Szó kincstárunk két legbecsesebb, 
legszebb kincse a testvér és kitartás szavak. 
A testvért talán nem is kell magyarázni, 
de azért megjegyzem, hogy nincs annál 
bensőségesebb, nemesebb, felemelőbb 
érzés, amikor egy testből és vérből 
származók vagyunk. A kitartás szónak 
óriási ereje van a tanulásban, a munkában, 
az egészségünknél, a szerelemben, 
egyszóval: életünkben. Hazai politikai 
körökben, ha e két szó elhangzik, másképp 
értelmezi és különbözően reagál az egyik és 
másként a másik oldal. Az egyiknek a „régi 
szép időket”, a másiknak a borzalmakat, 
a kínt, a szenvedést, a halált juttatja 
eszébe. A renegát román hadsereg addigi 
szövetségeseinek hátat fordítva „átállt” a 
szovjetekhez, így a Vörös Hadsereg szinte 
akadály nélkül keresztülgázolt Románián 
és Erdélyen. 1944 októberében a harcok 
már a Tiszántúlon folytak a II. világháború 
során. Horthy Miklós látva a reménytelen 
harcot, látva a sok értelmetlen véráldozatot, 
megpróbált titkos béketárgyalást 
kezdeményezni Moszkvával. A német 
titkosszolgálat viszont megszimatolta 
a magyar kormány törekvését, október 
közepén (15-én) megbuktatta Horthyék 
lépését, s Horthy helyett 16-án Szálasi 
Ferenc lett a nemzetvezető, pártja a 
Nyilaskeresztes Párt vette át a hatalmat. 
Kezeikhez sok ezer ártatlan ember vére 
tapad. Szálasi és hívei foggal-körömmel 
ragaszkodtak a háború folytatásához, 
a velük egyet nem értőket likvidálták, 
eltávolították útjukból, s minden épkézláb 
ember kezébe fegyvert nyomtak, a harcok 
folytatására kényszerítették. Szálasi és 
párttársainak, „testvéreinek” közismert 
köszöntése volt a Kitartás jobb kezük 
rézsútosan levegőbe lengetése mellett, 
hasonlóan a nácik köszöntéséhez. 
Dohos László nyugállományú ezredes, 
Szentmihály szülöttje, a MH. főkarmestere, 
a Zeneakadémia docense, Liszt Ferenc és 
Egressy Béni-díjas karmester, a Magyar 
Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt 
tulajdonosa, Tiszavasvári díszpolgára. 

A Kabay János Állami Általános 
Iskolában édesapámtól sajátította el a 
zenei alapfogalmakat. A középiskolai 
felvételijéről így emlékezik:  „Gál Öcsivel 
barátkoztam, s hobbiból detektoros 
rádiókat és különféle híradástechnikai 
cuccokat készítettünk, s mindketten 
gépipari technikumba jelentkeztünk. 
A felvételiről balszerencsémre 
(szerencsémre?) elkéstem, pedig világ 
életemben pontos, precíz gyerek voltam. 
Hankó Laci bácsi javasolta, hogy legyél 
katonazenész, s már adta is a tanácsot, 
hogy hogyan lehet felvételizni az M.N. 
Zenenövendék iskolába. Tetszett az ötlet 
s elkezdtünk tanár bácsival felkészülni 
a felvételire. Közben egy darázs a két 
szemem közé csípett, mindkét szemem 
bedagadt. A pesti felvételin a sok városi 
srác között – akik már akkor is tokban 
hordták a trombitát – elég furcsán néztem 
ki puffadt szemhéjakkal, nagy langaléta 
(már akkor is 190-en felül voltam) gyerek, 
hóna alatt a tok nélküli kürttel. Elég 
becsületesen felkészültünk Laci bácsival. 
Kezembe nyomtak egy kottát, s adtak öt 
percet gyakorlásra. Nem volt problémám a 
lejátszással. Felvettek.” 

A speciális katonazenész középiskola 
elvégzése után a székesfehérvári 
katonazenekarban játszott, majd amikor 
lehetősége nyílt a továbbtanulásra 
(1977), kiment Moszkvába, s az Állami 

Csajkovszkij Zeneakadémia Katona 
Karmesteri Fakultásán fejezte be vörös 
diplomával az öt tanévet hat év alatt 
(az első év főleg a nyelvtanulásé volt). 
Ezek után már egyenesen ívelt felfelé a 
pályája. Feledhetetlen diplomaosztójáról 
az alábbiképpen emlékszik vissza: „Ott 
kint az akadémián bevett szokás volt, 
hogy a diploma átadásával átadták a 
végzős hallgatóknak a vezénylést, azaz a 
katonai állomáshelyet, melyet az elkövető 
napokban el kellett foglalni. Volt, akit 
Kubába, volt, akit Mongóliába vagy 
éppen egy távoli szibériai helyőrségbe 
vezényeltek. Nagyon kevés volt a hatvan 
végzős közül, akit európai országba vagy 
a Szovjetunió Urálon inneni területére 
helyeztek (vezényeltek). Érthető, hogy 
a közhangulatot nagyon befolyásolta 
ez a tény, a végzősök nagy részének 
„lógott az orra”. Soha, de a „nagy 
napon” gyorsan megborotválkoztam, ám 
arcbőröm kipörsent, millió apró ponton 
vérzett a borotvált felület. Gyorsan 
vizes törölközővel igyekeztem a vérzést 
csillapítani. Ezzel elment az idő, ezzel 
előre nem számolhattam. A lakhelyem és 
az Akadémia között legalább huszonöt 
kilométer távolság volt, melyet jó öreg 
Zsigulimmal küzdöttem le, de a nagy 
forgalomban nem tudtam egy percet 
sem nyerni, így az utolsó pillanatban 
estem be az épületbe. Itt közölték velem, 
hogy nekem, mint eminens hallgatónak 
kell a búcsúbeszédet mondani. Gyorsan 
összeszedtem gondolataimat, s amikor 
rám került a sor, a következő szöveggel 
kezdtem, természetesen oroszul: - Tisztelt 
Vezérőrnagy Elvtárs (a Szovjet Hadsereg 
főkarmestere is jelen volt) Tanáraim, 
kedves Barátaim, Hallgatótársaim, 
Testvéreim! …Aztán elbúcsúztam jó 
munkát és egészséget kívánva a tanári kartól 
és katona cimboráimtól. Felpillantottam 
a szomorú végzősök felé, s akkor a 
következő lelkesítőnek szánt szavakkal 
fejeztem be mondókámat a diplomaosztó 
ünnepségen: - Kitartás testvéreim! Kitartás 
elvtársak! (Vügyerzska tovariscsi) Óriási 
tapsot kaptam. Még a lógó orrúak is 
tapsoltak. Később egy nyugodt órámban 
végiggondoltam a történteket, s akkor 
jöttem rá, hogy mit is mondtam, hogy a 
szovjeteket utáló Szálasi köszöntésével 
biztattam „testvérek”-nek szólított 
végzősöket. Bezzeg, ha tudták volna a 
történelem kisze-kusza szálait, a nagy 
ováció, a nagy taps helyett kifütyülésben 
lett volna részem.”

Hankó András

Kitartás testvér!Utcanévváltozás
Fürst S. u. - Hankó L. u.

Eboltás 2022 időpontok!
Dr. Magyar Károly: 06-70-570-0904

Május 14. szombat 08:00-11:00  Gombás András u.- Kabay J u. kereszt.
Május 14. szombat 11:30-12:30 Madách u. - Széles utca. kereszt
Május 15. vasárnap 08:00-11:00  Piac tér, Rendelő
Május 21. szombat 08:00-11:00 Petőfi utca- Sopron utca kereszt.
Május 22. vasárnap 08:00-11:00 Szorgalmatos, Iskola parkoló

Május 22. vasárnap 13:00-14:00    Dankó-tanya, Józsefháza
Május 28. szombat 08:00-11:00    Szilágyi - VÍz utca kereszt.

Május 28. szombat 11:30-12:30 Deák F. u. - Vasvári Pál u. kereszt.

Pótoltás: Június 11. szombat, 08:00-11:00 Piac tér. Rendelő
Június 12.vasárnap, 08:00-11:00  Szorgalmatos, Iskola parkoló

Összevezetett oltás ára: 5000.- Ft kutyánként, mikrochip: 5000.-Ft
oltási könyv pótlása 1000.- Ft

Oltás háznál telefonos egyeztetéssel (!) 5500 Ft (egész évben)
Oltás rendelőben, rendelési időben: 5000 Ft (egész évben)
A veszettség elleni oltás a 164/2008 FVM rendelet szerint

3 hónapos kortól kötelező, annak elmulasztása bírsággal járhat!
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Kultúra - szórakozás

A Találkozások Házában közösen 
emlékeztünk 1848. március 15. 
eseményeire 2022. március 14-én. 
Az ünnepi programban Szőke Zoltán 
polgármester köszöntője után Dr. 
Vinnai Győző országgyűlési képviselő 
mondott ünnepi beszédet. Sor került 
a „Kabay János”Vállalkozói Díj 
átadására, melyet ebben az évben Olasz 
István vehetett át. Ma is talpra címmel 
Buzogány Béla Színházának műsorát 
láthatták az érdeklődők. Ezt követően 
fáklyás felvonulás indult a Vasvári Pál 
szoborhoz, ahol koszorúzásra került sor. A 
programban közreműködtek a Tiszavasvári 
Városi Fúvószenekar tagjai és a Nyírteleki 
Honismereti és Hagyományőrző Egyesület 
lovasai.

A Magyar Országgyűlés 2020 
decemberében döntött arról, hogy a 2022-
es és 2023-as esztendőt Petőfi Sándor-
emlékévvé nyilvánítja a magyar költészet 
egyik legkiemelkedőbb és legismertebb 
alakja születésének 200. évfordulója 
alkalmából.

Az emlékév egyik kiemelt tevékenysége 
a reformkori szellemiséget tükröző Petőfi 
Klubok Kárpát-medencei hálózatának 
kialakítása,  mely 2022. 03. 11-én indult el. 

A bicentenáriumhoz kapcsolódva 
a Nemzeti Művelődési Intézet a 
költőfejedelem születésének 200. 
évfordulójához a Petőfi Klubokban 
számos közösségépítő programmal, 
rendezvénnyel, valamint színvonalas 
kulturális eseménnyel csatlakozik 
kultúrstratégiai intézményi partnereivel, 
amely programban Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyének is meghatározó szerepe 
lesz.

A program a reformkor szellemiségéhez 
méltó kulturális alkalmakat juttat a 
településekre, amely alkalmak közvetlen 
lehetőséget teremtenek a nemzeti 
értékek megismerésére, történelmi, 
művelődéstörténeti és szépirodalmi 
tudásbővítésre, szórakozásra, továbbá a 
személyes és közvetlen kapcsolatokra 
építő, azokat erősítő közösségi 
együttlétekre és az online kapcsolódásra is.

A megyénkből Gávavencsellő, 
Nyíregyháza és Tiszavasvári településeket 
érte az a megtiszteltetés, hogy Petőfi Klub 
alakulhat, melynek nyitórendezvényére 
2022. március 14-én került sor 
Tiszavasváriban. Tiszavasvári aktív 
részese lehet az idei száz település között 
létrejövő hálózatnak.

Petőfi Klub Tiszavasváriban

Március 17- 24 között óriási érdeklődés 
mellett zajlottak az Internet Fiesta prog-
ramjai. A Kiterjesztett valóság – virtuális 
valóság interaktív könyvtári órákra folya-
matosan érkeztek a csoportok. A gyerekek 
megismerhették és kipróbálhatták legújabb 
eszközeinket, a VR szemüvegeket, a play-
stationt, az X-boxot, tableteket.  Előre 
egyeztett időpontokban továbbra is várjuk 
az osztályokat, a családokat, az egyéni lá-
togatókat a könyvtár nyitvatartási idejében. 
Találkozzunk a Könyvtárban!

Internet Fiesta 2022
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Közlemények-Információk

Köszöntjük Tiszavasvári 
Legifjabb Lakóit
Lakatos Gyula Noé /2022.02.25./ 
Ábri Sándor Nolen 
Rézműves Emanuéla
Makula Hanna Evolett
Dudás Martin Imre 
Éder Anna Boróka 
Linter Fanni
Vadász Natali
Mészáros Levente
Balogh Bence
Jónai József

Akik házasságot kötöttek
Vadász Paula – Vadász Csaba
Kiss Bianka – Szikszai Szabolcs
László Adrienn – Dojcsák Gábor
Rostás Pamela Jeanna – Rostás Győző
Fülöp Eszter – Majoros Bálint 
Rostás Patrícia – Ábri Sándor

APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan

Eladó Tiszavasváriban egy szépen 
rendben tartott, vályogból épült kétszobás 
családi ház a Pokolszíki garázssor 
közelében. Gázkonvektorfűtéssel, 
parkosított udvarral, kb. 650 nm kerttel. 
Érd.: 06 20/395-5177
Eladó lakás! Tiszavasváriban a 40-esben, 
Vasvári P. út 1-7/D. II 5/a teljes felújított. 
Tel.: 70/297-8870
Földszintes, kertes házat keresek kis 
telekkel. Tel.: 06 20/4014-590
Tiszalök központjához közel eső 
részén, csendes helyen 3szoba, nappalis 
felújított családi ház eladó. Irányár: 
21.490.000.- Ft 06702605791
Tiszavasvári központjában 65 m2 - 
es kertes ház eladó. Szükség szerint 
tetőtérrel további 2 szoba bővíthető. 
IRÁNYÁR: 14.490.000.-Ft   06 70/260-
5791
Tiszavasvári  csendes részén kínálok 
eladásra egy 1986-ban, B 30-as téglából 
épült, 130 m2- es  kertes családi házat. 
Irányár: 8.500.000.Ft Hívjon! Mutatom! 
06 70/260-5791
Tiszavasváriban a 36-os főút mellett 
eladásra kínálok egy teljesen felújított, 
1995-ben szilikátból épült, 104 m2-
es kertes családi házat. Irányár: 
28.200.000.-Ft  06 70/260-5791
Tiszavasvári belvárosában eladó egy 
39 m2-es szoba,  konyha, fürdőszoba 
helyiségekből álló  kertes ház, 370 m2 
- es udvarral. Irányár: 4.990.000.-Ft 06 
70/260-5791
Tiszavasváriban, az Aradi utca 
városközponthoz közelebb eső részén 
eladó egy összközműves, 2115 m2-es, 
széles utcafronttal rendelkező üres telek. 
I.ár: 4, 8 millió Ft. Érd: 06-30-234-1116
Tiszavasvári  főutcáján szilikátból épült 
107 m2- es, 4 szobás családi ház eladó.  
Irányár: 23.990.000.Ft Hívjon most!
06 70/260-5791
Eladó  Tiszavasvári csendes részén 
egy 3 szobás, klímás  kertes családi 
ház. Irányár: 11.490.000.Ft Hívjon, 
mutatom! 06 70/260-5791
Eladó készpénz+részletfizetésre kertes, 
felújított lakás Dobó Katalin út 12.sz. 
(2 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, 
nyári konyha. Fűtés: fatüzelésű kályha) 
Érd.: 06 30/267-1424
AUTÓMOSÓ ELADÓ! Tiszavasváriban 
a Lakótelepi Autómosó egészségügyi 
okok miatt eladó. 110 m2-es műhely 
teljes felszereltséggel, bevezetett 
vendégkörrel, tevékenység bővítési 
lehetőséggel. Érdeklődni lehet: 
06/30/375-8763
Tiszavasvári központjában, Honfoglalás 
út 7 sz. alatt 80 m2-es családi ház eladó. 
Érd.:06 30/402-6732
Tiszavasváriban 100 nm-es, komfortos 
parasztház több gazdasági épülettel, 
4270 nm-es telekkel eladó! Érd.: 06 
70/541-5339

Szolgáltatás
Pala és cseréptetők tisztítása, javítása, 
festés, teljes körű felújítása. Ingyenes 
kiszállás és árajánlat. Hívjanak 
bizalommal. 06 30/232-5135
Földmérés, épület feltüntetés, 
telekmegosztás, telekhatár kitűzés, 
egyéb földmérési munkák! Tel: 30/ 368-
9797

Anyakönyvi Hírek

Akiktől búcsút vettünk:
Zsoldos Miklósné sz. Glonczi Éva / Vasvári 
Pál u.   
Lakatos Lászlóné sz. Piránszky Magdolna 
/ Vasvári Pál u.    
Rézműves Sándor Attila / Gépállomás u.     
Kiss Istvánné sz. Gál Ilona / Urbán Béla u.  
Bodó Lajos / Pethe Ferenc u.     
Erdei László / Petőfi u

Polgármester fogadónap:
2022. 05.02. hétfő 08.00-12.00
Jegyző fogadó napok:
2022.04.13. szerda  08.00-12.00
2022.04.27. szerda  08.00-12.00

Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140

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

Tiszavasvári Polgárőr Egyesület:
4440 Tiszavasvári Báthory utca 6. 
Bejárat az Attila tér felől.
Bármikor hívható! 
Tel: 06 20/919-1793

Orvosi Ügyelet:
Szükség esetén hívják a 112-es 
segélyhívó számot, ahonnan a diszpécser 
továbbítja a hívást az orvosi ügyeletre, 
illetve a mentőszolgálathoz!

Tűzoltóság:
06 42/520-304

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

Állatorvosi ügyelet:
Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti 
állatorvosát!

Gyógyszertári Ügyelet:
Április 14-20.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Április 21-27.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Április 28-Május 04.
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089

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

Ez is - Az is
Vásárolj tőlünk! Találd meg a 
telefonodhoz illő bármely kiegészítőt!
Minden típusra rendelhetők tokok, 
üvegfóliák headsetek, és egyéb 
tartozékok. www.tokcity.hu   Tel.: 
30/388-8802
Postatiszta bélyeggyűjtemény, blokkok, 
ívek, külföldi bélyegek, bélyegberakók 
eladók! Érd.: 06 20/369-1544,  Nagy 
Gábor
Régi motorokat keresek megvételre: 
Simson, Mz, Etz, Jawa, stb. Lehet 
hiányos, üzemképtelen is. 06-20/938-
8504
Fehér illetve piros csirke, valamint 
tojótyúk folyamatosan rendelhető Érd: 
Szabó Lajos, Petőfi út 118.  Tel.:06 20/ 
215-3400
Dahua VCT-999 tripod professzionális 
fényképezőgép állvány dobozában fél 
áron eladó! Érd.: 06 30/636-5681
AKÁC TŰZIFA RENDELHETŐ! 
Méterben, Gurigázva! Szállítás és 
mérlegelés megoldható! TEL: 06 
30/696-39-61

Május 05-11.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Május 12-18.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Járóbeteg Szolgálat:
Rendeléssel és időpontkéréssel 
kapcsolatosan kérjük, hívja a 06 42/520-
080-as telefonszámot!

Tiszavasvári Járási Hivatallal 
kapcsolatos ügyintézés miatt kérjük, 
hívja a 06 42/795-125-ös számot,
Kormányablak Osztály: 06 42/795-346
dr. Nyáguly István körzetében 
2022. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL
Rendel: Farkasné dr. Szabó Éva
házi gyermekorvos
Hétfő: 13:00-15:00
Kedd:  9:30-11:30
Szerda: 13:00-15:00
Csütörtök: 9:30-11:30
Pénteki napok rendelési ideje:
március 04.  8:30-10:30
március 11. 12:30-14:30
március 18. 12:30-14:30
március 25. 8:30-10:30
április 1. 12:30-14:30
április 8. 12:30-14:30
április 22. 8:30-10:30
április 29. 12:30-14:30
Rendelési időben hívható
Rendelői telefonszáma: 06-30/298-1973
Módosul a gyermekorvosi rendelési idő
2022. januártól a Tiszavasvári I. számú 
házi gyermekorvosi körzetet Dr. Jóna 
Angelika Gizella gyermekorvos látja 
el. A rendelés helye változatlanul a 
Tiszavasvári, Kossuth u. 4. szám alatti 
Központi Orvosi Rendelő emeleten lévő 
rendelőhelyisége. A rendelési idő az 
alábbiak szerint alakul:
Hétfő:   8:30-10:30
Kedd:   13:00-15:00
Szerda:   8:30-10:30
Csütörtök:  13:30-15:30
Péntek: páros hét 8:30-10:30
               páratlan hét: 13:00-15:00
Tanácsadás: kedden 12:00 órától
Dr. Horai Károly körzetében
2022. március 1.-től helyettesít: 
Dr. Bodnár Zoltán háziorvos
Rendelési idő:
Hétfő: 11:00-13:00
Kedd: 14:00-16:00
Szerda: 11:00-13:00
Csütörtök: 14:00-16:00
Péntek: 11:00-13:00
Rendelési időben hívható telefonszám:
0630-558-2833

Álláshirdetés

Tiszavasvári húsboltba keresünk férfi 
és női eladókat.

Érdeklődni: 06 30/953-1624

Nyíregyháza 
Vadasparkba lévő 

kürtőskalács sütőbe,
állandó munkára 

munkatársat keresünk!
Feladatkör: kürtőskalács készítés és 

árusítás.
Munkarend: Változó, minden második 

szombat-vasárnap szabad.
Szakképesítés nem feltétel!

Elsősorban Tiszalöki, Tiszavasvári, 
Nyíregyházi, lakhellyel rendelkezők 

jelentkezését várjuk.
Jogosítvány előnyt jelent.

A munkába járást a munkáltató biztosítja.
Nem csak női munkaerő jelentkezését 

várjuk.
Májustól időszakos munkára, 18 évet 

betöltött diákokat is várunk csapatunkba.
Bérezés megegyezés szerint.

Jelentkezés a +36-20/392-21-80 
telefonszámon, vagy 

a reszegikurtos@gmail.com email 
címen.
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Sport hírek

A rendezők felhívással éltek minden 
sportolni vágyó érdeklődő és városlakó 
felé 2022. március 26-án 12.00-tól a 
Családi futóversenyre, majd egy kis közös 
Zumbára, és 15.00-tól Közös mozgás, 
majd életmód tanácsadásra a Találkozások 
Háza előtti térre Mozogtunk együtt Katus 

Attilával! Munkanap lévén a futóversenyen 
közel 60 induló, míg a „Közös mozgáson” 
az érdeklődőkkel együtt több mint 100 
fő gyűlt össze. Az időjárás kedvezett 
a szervezőknek és a résztvevőknek is 
egyaránt. A jó hangulatú sportdélután 
Katus Attila életmódtanácsaival zárultak!  

Javában zajlanak a kézilabda bajnokságok 
küzdelmei. Csapataink továbbra is nehéz 
körülmények között készülnek a soron 
következő mérkőzésekre a sportcsarnok 
hiánya miatt. Férfi csapatunk továbbra 
sem tud egyenletesen teljesíteni, a 
mérkőzéseken sokáig fej-fej mellett 
haladnak az aktuális ellenféllel, de egy pici 
plusz mindig hiányzik. Ha hazai pályán 
tudnánk a mérkőzéseket lebonyolítani, 
akkor valószínűleg a közönség segítségével 
ezek a mérkőzések győzelemmel 
zárultak volna. Női csapatunk a megyei 

bajnokságban tavasszal kétszer léptek 
pályára, és mindkétszer magabiztosan 
győztek. Jelenleg a bajnoki tabella legfelső 
fokán állnak. Igaz a nehezebb mérkőzések 
most következnek a számukra, de bízunk 
a csapatban, reméljük, hogy a lendület 
kitart  bajnokság végéig. Utánpótlás 
csapataink minden hétvégén képviselik 
városunkat különböző korosztályokban. 
Teljesítményükre nem lehet panasz, 
minden fordulón maximális hozzáállással 
teljesítenek, büszkék lehetünk rájuk!

Hajrá TSE!

Elindult a tavaszi labdarúgó szezon! 
Felnőtt csapatunk kissé döcögősen kezdte a 
tavaszt. Az első négy mérkőzésen összesen 
5 pontot sikerült szereznünk. Két döntetlen 
mellett, egy vereség és egy győzelemmel 
kezdtük a szezon második felét. Igaz, hogy 
a tabella elején elhelyezkedő csapatokkal 
találkozott az Antal József vezette gárda. 

Az ifi, és az U16 csapatunkról, mint 
mindig, csak jó hírekkel tudunk szolgálni. 
Mindkét utánpótlás csapat a dobó 
legmagasabb fokán tanyázik és reméljük, 
hogy ez így is marad a szezon végén is. A 
fotó a Tiszavasvári - Baktalórántháza derbi 
előtt készült.

A selejtező mérkőzések a lebonyolítási 
rend szerint az alábbi időpontokban 
kerültek megrendezésre. Külső 
Szentmihályi városrész:
U11 - 2022. március 08. 12,00-16,00 
Széles úti betonpálya
U13 - 2022. március 09. 12,00-16,00 
Széles úti betonpálya
 Bűdi Városrész
U11 - 2022. március 10. 12,00-16,00 bűdi 
betonpálya
U13 - 2022. március 11. 12,00-16,00 bűdi 
betonpálya

 Mind két helyszínre az iskolai 
intézmények vezetőjével egyeztetve 
kikérő alapján kisbuszokkal szállítottuk a 
játékosokat. A helyszínen több hozzátartozó 
kísérte figyelemmel a gyerekek 
izgalmas mérkőzéseit. A helyszínekről 
a korosztályok 1. és 2. helyezett csapat 
jutott a döntőbe, mely döntő a Városi 
Sportpályán került lebonyolításra, 2022. 
március 13. 09,00-12,00 közötti időben. 
A döntőben a korosztályok csapatai 
körmérkőzéses formában döntötték el 
a végső helyezéseket. A döntő napján 
azok a gyerekek akik nem mérkőzést 
játszottak szakképzett edzők irányításával 
különböző ügyességi játékokat végeztek az 
Önkormányzat által ennek a programnak 
részeként vásárolt koordinációs eszközök 
használatával. A mindennapi elfoglaltság 
ellenére megtisztelte jelenlétével a torna 
döntőjét Sipos Jenő, Pisont István, Őze 
Tibor, Csuhai Tibor, Székely János, 
Kranyik István, Hokk Béla A „Mutasd 
a Formád” Tehetségkutató Torna 

lebonyolítása során az eredetileg kitűzött 
céloknak megfelelő társadalmi hatást ért 
el. A tornán részt vevő sportszakemberek 
már a helyszínen megfigyeltek több ügyes 
gyereket, akik nem tartoznak egyesülethez, 
2 fő leigazolását a Tiszavasvári Sport Klub 
kezdeményezte. A jelen lévő körzetközpont 
vezető 3 gyereknek küldött a központi 
U12 korosztályos válogatott edzésére, 
összetartására meghívót. Pisont István kb. 
10 gyerek adatait rögzítette, akik a későbbi 
idők folyamán kiválasztón vehetnek részt 
más magasabb szintű egyesületeknél 
közvetítésének köszönhetően. Sipos Jenő 
MLSZ szóvivő egy Magyar válogatott 
mérkőzésre hívta meg a jelen lévő mintegy 
90 fő gyereket, akik nagy örömmel 
köszönték meg a meghívást. Ehhez 
a szükséges feltételek előteremtése – 
utazáshoz szükséges busz bérlés anyagi 
fedezete – valamint az utazás körülményei 
szervezése folyamatban van. A két 
városrészen egymástól távol élő gyerekek 
még jobban megismerhették egymást, 
ami jó alkalomnak bizonyult a rivalizálás 
helyett az egymás elfogadásának 
kialakulására. A döntő korosztályonként 
első helyen végzett csapatainak a díja 
volt még a serlegen a melegítőn és labdán 
kívül, hogy a 2022. március 18-án 20,00 
órakor kezdődő Ferencváros-Mezőkövesd 
labdarúgó bajnoki mérkőzést nézhették 
meg a helyszínen, ami minden gyerek 
életében egy fantasztikus élmény volt, 
hiszen közülük még egyik sem volt ilyen 
rangos bajnoki mérkőzésen, sohasem 
láttak testközelből egy profi mérkőzést és 
ilyen csodálatos stadiont.

Örömmel értesítjük Önöket, hogy Április 
1-jén megnyitja kapuit a Kacsás és kezdetét 
veszi a 2022-es szezon! Várunk mindenkit 
sok szeretettel, reméljük, hogy ebben az 
évben is sokan látogatnak el hozzánk, 
mint ahogyan az utóbbi években is tették. 
A várható áprilisi nyitva tartás: péntektől 
vasárnapig (valamint ünnepnapokon), 7 
órától 18 óráig! A weboldalon frissült a 
Házirend, illetve a jegytípusok/jegyárak, 
ezek a tó területére is ki lesznek helyezve. 
A jegyek a következőképp alakulnak:
– halas napijegy: 4 000 Ft 
– sport napijegy: 3 000 Ft 
– ifjúsági sportjegy: 1 700 Ft 
– éves sporthorgász bérlet: 35 000 Ft 
– éves ifjúsági bérlet (csak egyesületi 

tagoknak): 17 000 Ft 
– éves területi bérlet (csak egyesületi 
tagoknak): 45 000 Ft 
– éves területi bérlet: 55 000 Ft 
– féléves területi bérlet (csak egyesületi 
tagoknak): 28 000 Ft

További információkért kérjük, hogy 
látogassanak el a weboldalunkra: https://
tv-horgasz.info/A tó nyitva lesz húsvét 
hétfőn is, illetve április végére tervezünk 
egy szezonnyitó versenyt is, amelyről 
további információkat a közeljövőben 
osztunk meg a Kacsás facebook oldalán, 
a weboldalon, illetve a tónál is ki fogjuk 
helyezni az információkat. Jó fogást és 
kellemes itt tartózkodást kívánunk!

Szeretnénk ismét köszönetet mondani azoknak az embereknek, akik 
adójuk 1%-át a tavalyi évben nekünk ajánlották fel. Akik ebben az 
évben még nem rendelkeztek adójuk 1%-áról, azokat szeretnénk 
megkérni, hogy támogassák az Alkaloida Lombik Horgász 
Egyesületet. A befolyt összeget a Kacsás tó további szépítésére, 
egyesületünk működésére, illetve telepítésre szeretnénk fordítani. 
Előre is köszönjük a felajánlásokat! ADÓSZÁM: 19861425-1-15

„Mozogtunk egyet, együtt! 
Tiszavasváriban” Katus Attilával

Kézilabda

Kedves Horgásztársak!

„Mutasd a Formád!”

Labdarúgás
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Örömteli eseményre került sor 2022.03.16.-án a Kornisné 
Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központban. 
90. születésnapja alkalmából bensőséges hangulatú 
ünnepségen köszöntötte a Városi Önkormányzat nevében 
Szőke Zoltán polgármester, Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, 
Szabóné Aranyi Tünde anyakönyvvezető, az otthon 
vezetői, dolgozói és családja körében Barna Andrásné sz. 
Parag Anna ünnepeltet. Anna néni 1932.03.15.-én született 
Szamosszegen. 1956.12.30.-án kötött házasságot Barna 
Andrással Vásárosnaményban. Házasságukból 3 gyermek 
született: Valéria, András és Zsuzsanna. Anna néni 
cukrászként, András bácsi gépkocsivezetőként dolgozott 
a helyi ÁFÉSZ-nál. Boldogan és egyszerűen élték 
mindennapjaikat. Férjét 1990.01.01.-én veszítette el, aki 
türelemmel viselte súlyos betegségét. Anna néni további 
életét gyermekei és a hat unoka, dédunoka szeretete 
aranyozta be. 89 éves koráig vásárosnaményi otthonában 
élt. 2021-ben nagyon beteg lett, két hónap kórházi kezelés 
után egészségi állapota már nem engedte, hogy egyedül 
éljen. Új otthonának a tiszavasvári szociális otthont 
választotta. Anna néni szeretettel tölti napjait az otthon 
lakói és dolgozói körében. További életéhez nyugalmat, 
szeretetet, sok boldogságot, és nagyon jó egészséget 
kívánunk.

Kicsit más napra ébredtünk március 8-án a Kornisné 
Központ idősek Nappali Klubjában. Kicsit meglepődve, 
kicsit félve, de március havát betöltve elindultunk a télűzés 
felé, és próbáltuk a napjainkat vidámsággal megtölteni, na 
és persze, hogy a farsangi mulatság itt a nappali klubban 
sem maradt el. Kedves kis klubtársak, munkatársak idejüket 
és jókedvüket nem sajnálva megtöltötték mosollyal a 
mindennapokat. Ennek következtében ez a nap nem egy 
szokványos, unalmas hétköznap volt számunkra, hanem a 
kikapcsolódás, vidámság és meglepetések napja várt ránk. 
Szorgos kezek dolgoztak a konyhában, éjszaka manók 
jártak a mi kis birodalmunkban és a mulatság helyszínévé 
változtatták a mi kis termünket. Tagjaink vidám 
műsorukkal varázsolták színessé farsangi mulatságunkat! 
Klubtagjaink lelkesen készültek a farsangra, szívesen 
tanulták a szerepüket, amivel még színesebbé tették a 
napjukat. A férfi klubtársaink a nőknek virággal és verssel 
kedveskedtek, amivel tiszteletüket és szeretetüket fejezték 
ki. Öröm számunkra, hogy az idősek klubja tagjainak 
száma egyre inkább bővül. Szeretnénk minél több 
programot szervezni részükre, és még színesebbé tenni 
hétköznapjaikat.

Makkai Jánosné
intézményvezető

Már régóta halogatom, hogy megírjam mennyire hálás 
vagyok az Ön által vezetett intézmény dolgozóinak az 
áldozatkész munkájukért. A „farsang - nőnapi” műsoruk 
neten történő megtekintése után szavakkal nem tudom 
kifejezni azt a hálát, amit érzek. Az édesapám (Fitos 
József) élete teljesen megváltozott, amióta ez a kis 
közösség befogadta és megszépíti a napjait. Én nem tudok 
nap, mint nap mellette lenni, meghallgatni, beszélgetni 
vele, amit a kollégái helyettem megtesznek. Még egyszer 
hálás köszönetem Önnek, és tolmácsolja kollégáinak is 
őszinte megbecsülésem. 

Tisztelettel: Bóz Csiri

Farsang és Nőnap az 
Idősek Klubjában

Tisztelt Intézményvezető 
Asszony!

90 éves köszöntés


