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Sajnos 2022 sem múlt el nehézségek nélkül. Nem könnyű 
a helyzetünk, hiába mások okozták, mi is megszenvedjük. 
Egyet azért ne felejtsünk el! Hál’ Istennek nem nálunk dúl 
a háború. Van fedél a fejünk fölött, nem kell féltenünk az 
otthonunkat, életünket. Anyagi nehézségeink lehetnek. 
Igen, most nehezebb. Többet kell fizetnünk az energiáért, 
élelmiszerért. De gondoljunk bele! Milyen jó éveink voltak. 
És biztos vagyok benne, hogy lesznek is, reméljük a 2023-
as esztendő is ilyen lesz. Most van leginkább szükség a 
közösségre, az összetartásra, az összetartozásra. Ilyenkor 
van szükség legjobban a családra, a vallási közösségekre, 
a települések összefogására, a baráti társaságokra. Hiszen 
nem csak az anyagiakról szól a földi életünk, és legyen 
bármilyen nehéz a helyzetünk, ez nem befolyásolhatja 
egymás iránti szeretetünket, összetartozásunkat. Kívánok 
mindenkinek erőt, egészséget, boldogságot és sikereket az 
újesztendőben!

dr. Vinnai Győző

Luca napján születtem, de nem lehettem Luca. Adhatták 
volna keresztnevemül az olaszos Luciót, de 80 éve 
általában magyar nevekkel ruházták fel az újszülötteket. 
Így lettem aztán András (az anyai nagyapa és a nagybácsi, 
településünk első hősi halottjának emléke is benne volt a 
névadásban).  Tegnapelőttől a nyolcvanegyediket taposom 
és mindig nagyon álmos vagyok. Ezért talán át kellene 
keresztelkednem, hogy a nevem a valót takarja. Talán így: 
Hankó Álmos. Tiszavasvári (Bűdszentmihály) 2022.12.15. 
– Tiszavasvári Önkormányzata, irodalmat kedvelő 
lakója és a Vasvári Hírmondó valamennyi olvasója 
nevében kívánunk Hankó Andrásnak, a mindenki Bandi 
bácsijának jó egészséget, hosszú életet és témákban 
bővelkedő irodalmi ihletet! 

Már hagyománnyá vált városunkban is, hogy 
koncerttel köszöntjük az újévet. A Találkozások Háza 
szervezésében a Polgármesteri Hivatal adott otthont a 
2023 – as év első programjának január 7 – én, melyet 
egy pezsgős vendégvárás előzött meg azok számára, akik 
úgy döntöttek, dallal köszöntik az idei esztendőt. Nem 
tradicionális és ritkaságnak számító zenével találkozhatott 
a hallgatóság, inkább a szórakoztató és könnyed stílust 
választottuk erre az estére, melynek köszöntőjét Szőke 
Zoltán polgármester úr osztotta meg a nézőkkel.  A cselló 
szerelmesei - a Duo RedWhite két tagja - Hérics Csenge 
és Mády – Szabó Eszter komolyzenei csellisták, szokatlan 
módon ismertették és szerettették meg hangszereiket a 
publikummal, hiszen a könnyűzene hangján adták elő 
repertoárjukat. Ez alkalommal is nagy sikert arattak, a 
nyár slágereitől kezdve Michael Jackson – on át egészen 
Sting – ig hallhattuk, hogyan is szól ez csellón… és nem 
csalódtunk. Kezek – lábak nem maradtak ritmus nélkül. 
A folytatás is hasonló mederben történt, hiszen Csernák 
Tibor és Veres Tibor zongorista duó felsorakoztatta 
azokat a slágereket, melyek beírták magukat az örök zene 
nagykönyvébe, viszont többféle stílusban szólaltatták meg 
őket,  fokozva a kiváló hangulatot. Bársonyos hangjával 
néhány dal erejéig Csernák Mónika kápráztatta el a 
nagyérdeműt. A lendületes, vidám este előre vetíthetett 
egy jó 2023 – as évet.  Ha lelkünket megtisztítjuk, 
majd megtöltjük boldogsággal, szeretettel, átadva ezt 
családtagjainknak, szeretteinknek, barátainknak és egy 
város közösségének, boldog lesz a 2023 – as év. 

Szőllősi Ágnes

Bónis László

Múlnak az évek
Múlnak az évek, múlik az élet

Minden évben öregebbek leszünk.
Életünk során vannak szép évek,
Melyekre szívesen emlékezünk

De vannak nehéz, fájdalmas évek
Ezek emlékét is cipelni kell

Az emlékek legyenek fájók, vagy szépek
Velünk maradnak, nem tűnnek el

Minden évvégén az újat várjuk
Reménykedünk, hogy jobb lesz a réginél

Boldogabb évet ezért kívánunk
A jókívánság olykor nem sokat ér

Én most mégis sok jót kívánok
Legyen boldogabb életünk

Békés, nyugodt újévet várok
A szerencse is legyen velünk

A boldogsághoz szeretet is kell,
Kapjon mindenki sok szeretetet,

Legyen megértő, szerető az ember,
Mert igazán boldog csak akkor lehet

Évköszöntő Luca 80 Újévi dallamok csellóra 
és zongorára hangolva
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Önök kérdeznek - Szőke Zoltán polgármester válaszol

- Tiszavasvá-
riban a Fecske 
közben nyáron, 
amikor a köz-
munkások te-
lephelyére jön-
nek-mennek a 
kamionok, teher-
autók, nem lehet 
megmaradni a 

nagy portól, amit okoznak. Esetleg nem 
lehetne felszórni zúzott kővel, ha már nem 
lett leaszfaltozva?

– Igen! A közmunkaprogram kiköltözött 
a Fecske-közbe, mivel a régi telephely 
megszűnt. Ott tároljuk a munkához 
szükséges eszközöket, ezáltal ennek a 
kis utcának a forgalma megnőtt. Zúzott 
kövezve valóban nincs, de útalappal el 
van látva. A nyári időszakban azért volt 
a megszokottnál porosabb, mert a nagy 
szárazság erre is rányomta bélyegét. 
Minden esetre nem csak a Fecske-köznek, 
hanem más ilyen jellegű útnak a szilárd 
burkolattal való ellátását is tervezzük. 
Egyébként itt a zúzottkő nem biztos, hogy 
a legszerencsésebb, mivel nagy súlyú 
tehergépjárművek mozognak, és hamar 
kijárnák. Persze megvizsgáljuk ennek 
a lehetőségét is, de az lenne a végleges 
megoldás, ha egy aszfaltozott útfelületet 
kapna. A jövőre nézve is tervezzük 
Tiszavasvári útfelületeinek a javítását. 
Most is van több pályázat beadva erre a 
célra. És ha netán úgy alakulna a gazdasági 
környezet, akkor előfordulhat az is, hogy 
az önkormányzatnak lesznek sajáterős 
beruházásai is – legalább is ezt tervezem, 
így akár a Fecske köz is kaphat majd 
szilárd burkolatot.

- Úgy tudom, hogy Dr. Magyar Károlyon 
kívül más állatorvos már nem rendel 
Tiszavasváriban. Lettek új körzetek, 
vagy honnan lehet tudni, hogy ki kihez 
tartozik?

– Sajnos az állatorvoslás területén 
is felütötte fejét az a probléma, hogy 
elidősödnek a szakemberek, az orvosok, 
és elmennek nyugdíjba. Úgy tudom, hogy 
Tiszavasváriban valóban csak Dr. Magyar 
Károly állatorvos lát el ilyen feladatot, 
és ez ellen nem tudunk mit tenni, mert 
az állatorvosi körzetek betöltése nem az 
önkormányzathoz, hanem a nyíregyházi 
Állategészségügyhöz tartozik. Válaszom 
röviden a kérdésre: úgy tudom nincs 
igazán körzetesítés, mint a háziorvosoknál, 
és nem önkormányzati feladat ennek 
megoldása. Természetesen, ha látni fogjuk, 
hogy komoly gondok merülnek fel e téren, 
akkor megpróbálunk mindent megtenni az 
ügy megoldása érdekében. 

- Tiszavasvári önkormányzata a 
Dessewffy kripta felújítása során a 
NÖRI-vel (Nemzeti Örökség Intézete) 
kötött megállapodásában vállalta, hogy 
befejezésképpen gondoskodik a sírkamrák 
fedőlapjai és a halotti címerek helyükre 
történő visszakerüléséről, továbbá, 
biztosítja a kripta látogathatóságát. Ez 
egyes információk szerint, ez idáig sajnos 
nem történt meg. Mikorra tervezik a 
munkálatok végleges befejezését és lesz 
látogatható az érdeklődők számára? 

– Az említett kripta felújítása 2018 
nyarán fejeződött be. Az még az előző 
városvezetés időszaka volt. Én úgy tudom, 
hogy Munkácsi Mihály alpolgármester 
kapta ezt a feladatot, Ő vitte végig. 2018 
szeptemberében történt a város élén a 
váltás. Az átadás-átvételnél nem kaptam 
információt sem a megállapodásokról, sem 
a szerződések teljesítéséről, és azóta sem 

tájékoztatott senki ezekről a munkálatokról 
és az elkészülés utáni feladatokról. 
Türelmet kérnék a kérdésfeltevőtől. Meg 
fogjuk nézni, hogy milyen megállapodás 
született, esetleg milyen kötelezettségei 
vannak az önkormányzatnak. Eddig még 
ez nem került a látóterünkbe a megannyi 
fontos és megoldandó feladat miatt, de 
foglalkozni fogunk ezzel az üggyel is!

- A Hétvezér utca elég balkánias állapot-
ban van. Lehet tudni, hogy miért maradt 
ki az idei nagyszabású útfelújítási prog-
ramból? (Ha egyáltalán kimaradt.) Eset-
leg megvárják vele a központ orvosi ren-
delő felújítását?

– A Hétvezér utca nem maradt ki a 
programból! Sajnos a kivitelező az 
időjárási viszonyok és egyéb okok miatt 
csúsztatja a szerződésben foglalt 2022. 
december végi határidőt. Ez alapján a 
Hétvezér utca és a Vasvári Pál út áttolódik 
2023 tavaszára. És való igaz az volt a terv, 
hogy az orvosi rendelő kivitelezésének 
befejeztével szerettük volna ezt az utat 
felújítani. Sajnos ott is van némi csúszás! 

- Örömteli hír, hogy nyertünk forrást 
a belváros parkjainak, zöldfelületeinek 
a felújítására. Terveznek-e komolyabb 
átalakítást a Görömbei előtti részen? 
Esetleg újragondolják-e a kerékpáros 
közlekedést a Gimnázium és a Garami 
Ernő utca között. Netán a Hétvezér utcára 
terelvén a bringás forgalmat?

– Valóban nyertünk a városközpont 
felújítására egy elég komoly pénzösszeget, 
amiről pont a múltkor számoltam be. 
Amit akkor a testület elfogadott, az egy 
koncepció volt. Miután megérkezett a 
támogatói nyilatkozat, majd a pénz is, 
bejárást tettünk a kollégákkal, tervezővel, 
kivitelezővel a városban, konkrétan 
az akcióterületen, minden szegletet 
megnéztünk. Mert egy ilyet nem lehet az 
íróasztal mellől eldönteni, ezt látni kell. 
A kérdésben szerepel a Görömbei előtti 
terület. Természetesen ott is lesz parkosítás, 
valamint az előtte lévő parkolónak egy 
olyan jellegű átalakítása, hogy meg 
szeretnénk süllyeszteni ezt az út szintjéhez 
képest kiemelkedő padkát, és egy 
normál, szegélykővel ellátott, kényelmes 
parkolást nyújtó részt hoznánk létre. 
Jelenleg a terveinknek, elképzeléseinknek 
az egyeztetése folyik. A kerékpárosok 
Hétvezér útra történő átirányítása nincs 

tervben. A jelenlegi forgalmi rend már 
kialakult és megszokottá vált!

- Bejárta az internetet a hír, mely szerint 
két helyi Kutyapártos passzivista saját 
költségen fel szerette volna újítani az egyik 
üdvözlő táblát a város határában, azonban 
Polgármester Úr közbelépett, és rongálás 
miatt feljelentést tett ez ügyben, írásban 
úgy nyilatkozva, hogy az önkormányzat 
kára 6-700 ezer forint. Azóta a bíróság 
megállapította, hogy az okozott kár 
mértéke 1390 forint, és a szabálysértési 
eljárást megszüntette. Érdeklődni 
szeretnék, hogy ez a feljelentés az 
önkormányzat nevében történt-e? Ha 
igen, akkor a jogi eljárásnak volt-e 
valamilyen járulékos költsége a városra 
nézve? S ha igen, akkor mennyi? 

– A végével kezdeném: az önkormányzat 
nevében történt a feljelentés. Ennek 
pénzügyi költsége nem volt, jelen 
pillanatban az önkormányzatot semmi nem 
terheli azon kívül, hogy a médiában egyesek 
óriási hanggal osztották a féligazságokat. 
Mivel ez egy külön műsort is megér, ezért 
azt javasolnám, hogy mindenki legyen 
türelemmel. Majd részletezném, hogy 
miért is történt ez a feljelentés, mi is történt 
valójában, és hogyan jutottunk el idáig. 
Ez több egy néhány soros válaszadástól! 
Azt azért el szeretném mondani a jövőre 
nézve, hogyha bárki, bármilyen akcióba 
– és ez lehet jó szándékú is – szeretne 
kezdeni Tiszavasvári közterületén, kérem, 
előtte egyeztessünk, beszéljünk róla, 
beszéljük meg! Az önkormányzatnak 
vannak különféle ez irányú rendeletei, 
szabályozásai, területrendezési tervei, 
amit be kell tartani. Mi nyitottak vagyunk 
pártoktól és politikától függetlenül 
minden olyan dologra, ami építi, szépíti 
városunkat! 

- Az, hogy a város tele van chip nélküli, 
oltás nélküli kutyákkal, már megkaptuk 
a választ, hogy miért. De, hogy már az 
iskolákból is úgy kell kikergetni a cigány 
kutyákat, az már sok. Ez ellen nem lehetne 
valamit tenni?  Esetleg az a sok állatvédő 
nem vinné haza Őket, így megoldódna a 
probléma, és nem is kellene leoltani őket!

– Én azt látom, hogy kóbor kutyák 
vannak. És nem biztos, hogy mindegyik 
csak az etnikumhoz köthető. Hogy most 
ezek a kutyák gondatlanságból, vagy 
nemtörődömségből csatangolnak az utcán, 
jelen esetben teljesen mindegy, mert gondot 
okoznak. Az iskolák esetében, ahogy 
elkezdődik a tanév, rögtön tapasztalható a 
kérdéses jelenség. Ezt sokszor jelzik felénk 
is, és a közterület felügyelő felé is.  Amikor 
a gyepmester Tiszavasváriba érkezik, mi 
minden alkalommal kiemelten kezeljük 

ezeket a területeket. Felhívjuk a figyelmét 
különösen az iskolák körüli területre 
valamint a Kossuth út és környékére – 
természetesen a chipmentes övezetet 
is szem előtt tartva. Egyébként sajnos 
addig nem lehet büntetni ezért senkit, 
még meg nincs állapítva az eb gazdája. 
Az állatvédők – becsületükre legyen 
mondva - amit tudnak, megtesznek a kóbor 
ebek érdekében. A mi terveink között is 
szerepel, hogy felvesszük a kapcsolatot 
egy állatbarát alapítvánnyal, akik nagyobb 
eséllyel tudnak gazdit szerezni ezeknek a 
kutyáknak.

- Mi a helyzet Dr. Horai Károly 
praxisával? Letelt az egy év!

- A praxis egy évig a család tulajdonát 
képezte, nekik lett volna lehetőségük 
ennek értékesítésére. Én úgy tudom, 
hogy ez nem történt meg, ezért a praxist a 
Praxiskezelő, vagyis az Országos Kórházi 
Főigazgatóság vette át. Tudomásom szerint 
ez idáig még nincs jelentkező háziorvos 
erre a körzetre. A helyettesítésről addig az 
önkormányzatnak kell gondoskodni, de 
egyben válaszolva sok felmerült kérdésre, 
hogy: az önkormányzat miért nem hoz 
már ide új orvosokat – a válasz adott! 
Mert ez nem a mi jogkörünk, nem tehetjük 
meg – kivéve a helyettesítések a praxisok 
betöltéséig!

– Miért nem jönnek ide orvosok? Nem 
vonzó Tiszavasvári, vagy olyan drága a 
praxis, vagy miért? -  Hallottunk már ezt is, 
azt is. Pedig elég nagy létszámú körzetek 
vannak, csak sajnos országos probléma, 
hogy kevés orvos van, és azok is inkább a 
vonzóbb területekhez ragaszkodnak. 

– A lakosság által feltett kérdések után 
jön a szokásos – van-e valami új, valami 
bejelenteni, közölni való dolog, ami 
érdekes lehet a városlakóknak?

-  Számos olyan dolog van, amiről 
majd be tudok számolni egy későbbi 
beszélgetés során. Ami viszont aktuális, 
hogy korábban a sajnálatos Covid miatt 
kellett szerényebbé tenni a különféle 
közösségi, kulturális eseményeket, most 
viszont a kialakult gazdasági helyzet 
miatt kell kicsit összébb húzni e téren is a 
nadrágszíjat. Ami viszont örömteli, hogy a 
lakosság érdeklődése mit sem csökken. Az 
EKIK dolgozóival azon fáradozunk, hogy 
miként lehet kevesebb pénzből színvonalas 
előadásokat, rendezvényeket létrehozni. 
Nagyon fontos a közösség ereje, az 
összetartás, az összetartozás!

- Köszönöm!
Fülöp Attila
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Amiről 2022-ben olvashattak a Vasvári Hírmondóban

Fejlesztések, felújítások 
Tiszavasváriban

Kabay János u. 23. Járóbeteg 
szakrendelő felújítása (Családok 

Átmeneti Otthona): 

A régi Családok Átmeneti Otthonának 
a felújítása hamarosan befejeződik. A 
járóbeteg szakrendelés mellett található 
épületszárny kívül és belül is megújult. 
Külső homlokzati hőszigetelést kapott, 
valamint a külső és belső nyílászárók 
kicserélése is megtörtént. Felújításra 
került a fűtésrendszer, a villamoshálózat, 
új fali- és padlóburkolat, továbbá új 
beépített szekrények kerültek kialakításra. 
A felújított épületbe a Gyermekjóléti 
Szolgálat és Központ kerül áthelyezésre 
a Tiszavasvári, Hősök utca 38. szám alól, 
így munkájukat biztonságos, megújult 
környezetben folytathatják.

Varázsceruza Óvoda felújítása:
Elérkezett a pillanat, hogy a többi 

óvodánk mellett a Varázsceruza 
óvoda is megújuljon. Az óvodai 
munkaterület átadása 2022 májusában 
megtörtént, a felújítás több ütemben 
kerül megvalósításra: Az első ütemben 
kicserélésre kerülnek az intézmény külső 
és belső nyílászárói, megvalósul az épület 

akadálymentesítése, továbbá burkolatcsere 
és tisztasági festés, valamint napelemes 
rendszer kerül elhelyezésre az épületen. 
A felújítás második ütemében a komplett 
épület hőszigetelése, fűtéskorszerűsítés, 
új eszközök beszerzése, az első ütemből 
kimaradt nyílászárók cseréje, szaniterek 
cseréje és további burkolatok felújítása 
valósulna meg. A beruházás befejezését 
követően egy kívül-belül megújult épület 
várja majd az ide járó gyerekeket.

Önkormányzati fejlesztések 2022 - 
Krúdy lakótelep utcája és járdái:
Az idei évben is kiírásra került 

a Belügyminisztérium által az 
„Önkormányzati fejlesztések” című 
pályázat, melyre a Krúdy lakótelep 
utcájának és járdájának a felújítása 
került benyújtásra. A pályázatból új 
aszfaltburkolatot kapna a Krúdy Gyula 
utca és a hozzátartozó járdák, továbbá 
az ingatlanokhoz bevezető járdák is. A 
pályázatot 2022 márciusába benyújtottuk, 
bizakodva várjuk a pozitív elbírálást a 
támogató részéről.

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi 
közutak fejlesztése:

A pályázatot az Önkormányzat 2022 
januárjában sikeresen elnyerte. Jelenleg a 
pályázati előleg összege lehívásra került. 
Amint az átutalás megtörténik, el tudjuk 
kezdeni a közbeszerzés kiírását és ezzel 
megkezdődik a kivitelező kiválasztása. 
Igyekszünk az idei évben megvalósítani 
a pályázatot, melynek eredményeként a 
Kincses-lejáró, Paula liget utca, Iskola 
dűlő és a Haladás utca új aszfaltburkolattal 
és padkával büszkélkedhet majd.

RRF-1.1.2-21-2022-00101 Bölcsődei 
nevelés fejlesztése Tiszavasváriban
A pályázat 2022. január 04-én benyújtásra 

került. A pályázatból a bölcsőde felújítása és 
1 csoportszobával való bővítése valósulna 
meg. Ez alapján a bölcsődei férőhelyek 
száma 14 fővel növekedne. A pályázat 
pozitív elbírálást kapott 2022. március 10. 

napján, így a bölcsőde közel 175 millió 
forintból kerül fejlesztésre. A támogatási 
szerződés megkötése folyamatban van, 
ezt követően megkezdődnek a felújításhoz 
szükséges előkészítő munkák.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Élhető 
településközpont kialakítása 

Tiszavasváriban
A Pályázat 2022. január 04-én benyújtásra 

került. A pályázatból a központi park 
és a 36. számú főút melletti zöldfelület 
kerülne átalakításra egészen a Váci Mihály 
Gimnázium parkjával bezáróan. A parkok 
fásítása, zöldítése, továbbá a központi park 
térkövezése valósulna meg. A Találkozások 
Háza jobb szárnyában található, régen 
fitneszteremként üzemelő ingatlanrészben 
egy kávézó kerülne kialakításra, mely a 
rendezvények ideje alatt is biztosítaná a 
színvonalas ellátást a látogatók számára. 
A pályázatról döntés még nem született, 
bízunk a pozitív elbírálásban.     

TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Energetikai 
fejlesztések Tiszavasvári 

intézményeiben
A Pályázat 2022. január 04-én benyújtásra 

került. A pályázatból a Kornisné Liptay 
Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 
B, C és D épületei, illetve a Gólyahír 
Gyermek- és Ifjúsági tábor energetikai 
korszerűsítése valósulna meg. Mind 
a két ingatlan esetében homlokzati 
hőszigetelés, külső homlokzati nyílászárók 
cseréje, fűtéskorszerűsítés (hőszivattyú 
kialakítás, kazáncsere, radiátor csere) 
és födém hőszigetelés valósulna meg. 
Ezen fejlesztések elvégzését követően 
a fenntartási költségek jelentősen 
csökkennek, továbbá az Ifjúsági tábor, nem 
csak nyáron, hanem télen is használatba 
vehető. A pályázatról döntés még nem 
született, bízunk a pozitív elbírálásban.

TOP_PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi 
utak fejlesztése Tiszavasváriban

Az útfelújítások során nem feledkeztünk 
meg a Gyári lakótelep lakóiról sem. 

A lakótelep Kelp Ilona és Eszterházy 
utcája kerülne felújításra, továbbá az 
ingatlanokhoz vezető járdák kialakítása, 
felújítása, esetenként szélesítése valósulna 
meg. A pályázat 2022. április 28. napjával 
került beadásra. A kért hiánypótlásokat 
teljesítettük, a pozitív elbírálásban bízva 
várjuk a támogatói döntést.

TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Szakrendelő 
felújítása Tiszavasváriban

A Kabay János utcán található járóbeteg 
szakrendelő egyik részének felújítása után 
kerestük a megoldást az épület másik 
részének megújítására is, melyre ez a 
pályázat kiváló lehetőséget teremtett. 2022. 
április 28. napján pályázatot nyújtottunk 
be a járóbeteg szakrendelő másik felének 
korszerűsítésére, továbbá a Vasvári 
Pál utcán található régi szakrendelő és 
röntgen felújítására, valamint eszközök 
beszerzésére. A pályázatból a két ingatlan 
külső és belső renoválása valósulna meg, 
homlokzati szigetelések, nyílászárók 
cseréjével, a tető hő- és vízszigetelésével. 
A szakrendelések új eszközöket kapnának, 
így a bérelt eszközök helyett saját, új, 
modernebb röntgen, ultrahang, EKG, 
fizioterápiás eszközökkel és gépekkel 
folyna az ellátás a szakrendeléseken. 
Terveink szerint a régi ügyeleti autó 
helyett új ügyeleti jármű állna szolgálatba. 
A pályázat elbírálás alatt van, a szükséges 
hiánypótlást elvégeztük, a pozitív 
elbírálásba bízva várjuk a támogatói 
döntést.

Átvehettük 
nyertes pályá-
zatunk ered-
ményeként a 
nyíregyházi 
Toyota sza-
lonban új gép-
járművünket. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával a Slachta Margit Nemzeti 
Szociálpolitikai Intézet által meghirde-
tett „A támogató szolgáltatás keretében 
használandó új vagy használt gépjármű 
vásárlásának, a meglévő gépjárműpark 
bővítésének, cseréjének támogatása” című 
TAMAUTO2021 kódszámú pályázat 
keretében elnyert 9.195.000 Ft értékű, új 
Toyota Proace Combi Base kisbusz kul-
csát kézhez vehette a Kornisné Liptay 
Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 
Támogató Szolgáltatója. Az új gépjármű a 
8 ülőhely mellett 4+3 pontos kerekesszék 
rögzítő rendszerrel is biztosított, 
ezzel megkönnyítve az ellátottak 
közszolgáltatásokhoz, egészségügyi és 
szociális, valamint kulturális és egyéb 
szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Ez-
úton is balesetmentes közlekedést kívá-
nunk!

Már idén tavasszal a Tiszavasvári 
Bölcsőde gyermekei új udvari eszközökkel 
játszhatnak. Az önkormányzat takarékos, 
költséghatékony gazdálkodásának köszön-
hetően 2021. év utolsó szakaszában saját 
forrásból lehetőség nyílt a Tiszavasvári 
Bölcsőde számára beruházást végrehajtani, 
melynek keretében 3 db mászó vár került 
megrendelésre. A kültéri eszközök 2022 
márciusában kiszállításra is kerülnek, me-
lyek letelepítése a TIVA-Szolg. Nonprofit 
Kft. munkatársainak köszönhetően folya-
matban van.

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 Vöröskereszt 
munkatársainak. Ezzel az egy akcióval 
azonban gyűjtés nem fejeződik 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 
megszervezik az is tökéletes. 

Új gépjárművet 
kapott a Támogató 

Szolgáltató

Lassan érkezik a 
tavasz, a bölcsőde 
is színekkel telik 

meg

Mi is segítettünk…
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A NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok 
Egyesülete 2022 decemberében szerényebb 
körülmények között ünnepelte a karácsonyt, 
azonban számos kedvezmény és ajándék 
várta a tagcsaládokat. A DOH- Méh Bt-nek 
az adventi mézvásár elnevezésű program 
keretei között a helyi nagycsaládos 
egyesületi tagok kedvezménnyel juthattak 
hozzá az értékes és egészséges vegyes 
virágmézhez az érvényes matricával 
ellátott NOE tagkártya bemutatásával. 
Számos karácsonyi adományt, felajánlást 
is kaptunk decemberben ismeretlen és 
ismerős felajánlóktól. Érkeztek játékok, 

ruhaneműk és egyéb kiegészítők, 
illetve cipősdoboz felajánlások külsős 
családoktól, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal munkatársaitól, 
a Baptista Szeretetszolgálattól. A 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete által 
Henkel tisztító- és tisztálkodási szereket, 
s magyar termelők által összeállított 
tartós élelmiszercsomagokat kaptunk. A 
Magyar Élelmiszerban Egyesület „Édes 
száj” pályázata jóvoltából egyesületünk 70 
gyermeke részesült édességekből, s LEGO 
készletekből.  Ezekből az adományokból 
állítottunk össze a tagcsaládjaink 

számára szeretetcsomagokat, amelyeket 
a karácsonyi szünet előtt vehettek át a 
családok. Az ajándékokat egyesületünk 
logójával ellátott vászontáskák 
tartalmazták, amelyeket a Nemzeti 
Együttműködési Alap NEAO-
KP-1-2022/8-000530 „Nagycsaládos 
bakterház” elnevezésű nyertes pályázati 
támogatás által befolyt, PR tevékenységre 
fordítható pénzösszegéből készíttettünk. 
20 tagcsaládunk pedig értékes csomagot 
kapott egy-egy ismeretlen „karácsonyi 
angyaltól”, a NOE „Angyali csomagküldő 
szolgálat” elnevezésű jótékonysági 

programján keresztül. Az egyik szerencsés 
családunkat a Magyar Nemzeti Bank 
kiválasztotta, s a pénzintézet munkatársai 
szerveztek gyűjtést számukra. A befolyt 
összegből két értékes háztartási készüléket 
vásároltak meg számukra. Szívből 
köszönünk minden nagylelkű felajánlást! 
Bizakodjunk, hogy 2023-ban a NOE 
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete 
meg tudja valósítani tervezett programjait, 
rendezvényeit. Mindezekre szeretettel 
várunk tagcsaládjainkat!

Tiszavasvári NE

A NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok 
Egyesülete működését a Civil Házból 
koordinálhatja, mely megfelelő helyiség 
és irodai ellátottsággal rendelkezik 
különböző szakmai programok, 
s nagycsaládos rendezvények 
megvalósításához. Működésünk és 
programjaink nagy többsége a 2010. évben 
felújított és átadott Civil Házban történik, 
melynek tulajdonosa és üzemeltetője 
Tiszavasvári Város Önkormányzata. 
A 2020. január 1 - 2022. december 
31-ig lezajlott, VCA-KP-1-2021/3-
002304-VAL-ELS/002 Nagycsaládos 
eszközTÁR-HÁZ pályázatunk fő célja 

az elavult eszközparkunk megújítása 
és a hiányzó eszközök pótlása volt, 
amelyek elengedhetetlenek szakmai 
programjainkhoz és működésünkhöz, s 
a jövőben is kiszolgálják az immár több 
mint 800 fővel rendelkező nagycsaládos 
közösséget, a 170 tagcsaládot számláló 
szervezetet. A két éves projektidőszak alatt 
adminisztratív feladataink hatékonyabb 
elvégzéséhez elektronikai eszközöket 
szereztünk be (nyomtatók, tooner, 
laptop, bluetooh hangfal, hordozható 
projektor), konferenciatermi használatra, 
s kültéri programjaink megvalósításához 
új asztalokat, tárgyalószékeket, 

sörpadgarnitúrákat, nagyméretű pavilont 
vásároltunk.

Játékaink, kézműves anyagaink, egyéb 
használati tárgyaink tárolásához kül- és 
beltéri tárolók beszerzése történt meg, a 
nagyterembe egy mobil klímaberendezés 
vásárlásával tettük, s tesszük 
komfortosabbá a nyári meleg napokat. 
Egyre több új kisgyermekes tagcsaládunk 
van, s több, már régi családunk 
gyermekei a kamaszkorba léptek. Ezért 
a kis- és nagygyermekek számára, a 
Civil Ház üres udvara „benépesült”: 
kültéri gyermekjátékokat telepítettünk, 
s beszereztünk kosárlabdapalánkokat, 

pingpongasztalokat is egyéb 
kiegészítőkkel. Nagy hangsúlyt fektettünk 
a kültéri játékok védelmére és megóvására, 
így szintén a pályázati forrásból tudtunk 
vásárolni napvitorlákat, s védőhuzatokat a 
pingpongasztalokra. Mindezen eszközöket, 
s használati berendezéseket a NOE 
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete 
azóta is örömmel használja, óvja és védi. 
A Városi Civil Alap pályázat lehetővé 
teszi a jövőben is egyesületünk hatékony, 
zökkenőmentes működését, s programok 
szervezését tagcsaládjaink számára.

Nagycsaládos december

Bezárult a „Nagycsaládos eszközTÁR-HÁZ”
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Kis hazánkban a 2. világháborúnak 
bő irodalma van. Más pennával írtak 
a rendszerváltás előtt, sok mindent 
elhallgatva, eltussolva a magyarok 
szerepéről, szerepléséről. Teljesen 
megváltozott ez a nyolcvanas évek 
közepétől, de főleg az 1989 utáni 
kutatásoknál, történetírásoknál. Bene 
János és Szabó Péter tollából sorra 
jelentek meg az újabbnál újabban feltárt 
dokumentális könyvek, újságcikkek, 
sokszor a nyíregyházi 12. gyalogezred 
tetteit érintve. Én azonban a történelmi 
tények mellett a szépirodalom oldaláról, 
édesapám tettein és írásain keresztül is 
szeretnék egy kis ízelítőt e borzasztó 
világtragédiáról adni. Hankó László (1910-
1969) 1941-ben Erdély „visszatérésekor” 
mint, tartalékos zászlós vonult be a 
nyíregyházi „Rákóczi Ferenc” 12. honvéd 
gyalogezred kötelékébe, s viselhette az 
Erdély Emlékérmet. Leszerelése után 2. 
magyar hadsereg egységeit, tartalékosait 
1942 októberében mozgósították újra, hogy 
a megrekedt doni fronton levő katonák egy 
részét leváltsák. A nyiregyi tizenkettesek 
november első napjaiban vonaton indultak 
2000 km-es útjukra, s 15-én érkeztek 
Bjelgorodra, onnan Matreno Gyesevóba a 
kiképző táborba menetelt az ezred. Már itt 
megviselte a katonákat a hideg, a mínusz 
30 fok feletti orosz tél. Ezen a környéken 
sokszor találkoztak a szerencsétlen, 

sokat nélkülöző, mélyszegénységben élő 
orosz lakosokkal, akik talán még többet 
szenvedtek, mint a katonák. Kicsiny 
viskóikat tehéntrágyával és szalmával 
próbálták a zord időjárás ellen védeni. 
Édesapám látva ezt a „nyomorult életet”, 
a fenti verset írta, amely mai szemmel 
furcsának tűnik, de nem túlzás. 

A nyíregyházi ezredet Hankó hadnagy 
(1942. 08. 01-től) szakaszával 1943. 
január első napjaiban a Don jobbpartján 
levő védőállásba a Don-kanyarba 
vezényelték, hogy leváltsák a már 
elgémberedett, megfagyott, ellenséges 
tűztől és időjárástól megfogyatkozott 
csapattestet. A 12/III. zászlóalj hadosztály 
tartalékaként Svedovón maradt a 
január 11-ei beérkezést illetve átadást-
átvételt követően. A túloldalról erős 
hangszórókon harsogva és repülőről 
röplapokat szórva szólították fel magyar 
nyelven a katonáinkat, hogy álljanak át, 
adják meg magukat. Azt hiszem kevés 
magyar baka hallgatott a felhívásra. Vitéz 
Muzsay Ferenc ezredes Harctudósításából, 
melyet a hadosztályparancsnokságnak 
1943.03.04-én írt le emlékezetből 
(mert az eredeti a harcok során eltűnt, 
megsemmisült, „fogságba esett”) kiderül, 
hogy a tartalékba helyezett zászlóaljat 
az oroszok erős támadásai miatt az első 
vonalba kellett vezényelni. Így került 
édesapám is a frontvonalba. Az ezredes 
jelentéséből az is kiderült, hogy Urivnál a 
szovjet erők áttörték védelmi vonalainkat. 
Liszkinél hídfőállást alakítottak ki. Hankó 
László január 13-án Liszki és Szalusnoje 
közti térségben megsebesült. A nagy 
áttörést megelőző napon még hátországi 
hadikórházba szállították. Édesapám 
szerencséje (?) a sebesülés. Szabó Péter 
történészszakíró szerint a hadosztály 
(beleértve a 12. gyalogezredet) személyi 
állománya tíz óra alatt elvesztette 70 %-át. 
A szovjet hadsereg sorozatos térnyerése 
következtében szinte az egész fronton 
előretört. A doni katasztrófa után leszerelt 
12. gyalogezredet ismét mozgósították, 
személyi állományát feltöltötték, 1944 
áprilisában Kolomea környéki hadszíntérre 
vezényelték. Elkeseredett harc folyt minden 
méterért. A tiszabűdi és bűdszentmihályi 
veszteséglista ezen a frontszakaszon 15 
elesett és eltűnt katona. Édesapám május 
6-án itt is megsebesült Slobodkánál. 
Felgyógyulása után 1944. október 6-án 
ismét elvitték a frontra. Az állandó 
menekülés, visszavonulás megtöri a testet, 
lelket. Debrecenben az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány megkötötte az oroszokkal a 
fegyverszünetet, a németeknek hadat 
üzent, december 25-én az alakulatát 
Németországba szállították, a zászlóaljat 
ismét a frontra akarták bedobni. A zászlóalj 
parancsnoka ezt a parancsot megtagadta, 
ezért őt letartóztatták, a „megbízhatatlan” 
magyarokat lefegyverezték, s védelmi 
erődítések végzésére kényszerítették. 
Fegyvertelenül, munkaszolgálatosként 
értek a kis német városhoz, Greifswaldhoz. 
melyet a város parancsnoka átlátva a 
helyzetet, puskalövés nélkül átadta a 
várost az ostromgyűrűt képző orosz 
csapatoknak. A háború befejezése előtt 
nyolc nappal, 1945. április 30-án fogságba 
esett több ezer társával együtt. (Az 
MTV a hatvanas években feldolgozta 
a greifswaldi eseményeket, melyet 

Hankó László:

Orosz földön
Orosz földön járok, taposom a havat,
Mikor orra esek, mikor pedig hanyatt.

Posztónadrágomból majd kirepít a szél,
Vitustáncát járja a hideg orosz tél.

Mily fenséges érzés, ha egy viskót látok,
Betérek örömmel, melegedni vágyok.

De mennyit csalódik az ember, ha belép,
Nem úgy van, mint nálunk, itt másként él 

a nép.

Az előszobában csinos kislány helyett
Egy tehén emel rám csodálkozó szemet.
Beljebb egy ajtóval mozgalmas az élet

Kecske, tyúk és ember együtt éldegélnek.

Fenn a sut tetején, hol a család alszik
Egy jókedvű tücsök vidáman nótázik.

A macska dorombol, az viszi a basszust,
Érces hangú kakas vágja rá a tust.

Megszűnik az éhség, felfordul a gyomor,
Ha látom a korsót, melyben az étel forr.

Egyszer főzőfazék, máskor meg mosdótál,
Egyes családoknál még másra is szolgál.

Nézd meg jól! Ez a szovjet paradicsom,
Ilyen”áldást” hoz a világforradalom.

  1942. december

Hankó László
Tombolni szeretnék

Viharzik a lelkem tombolni szeretnék,
Szeretném széttépni ezt a drótkerítést,

Tengerbe forgatni mind-mind a hegyeket,
Letépni az égről a sötét felleget,

Hogy ragyogjon a nap derűsen, fényesen,
Hogy az életünkre még árnyék se essen.

Szeretném felrúgni ezt a vén sártekét,
Eltiporni mind-mind e gonosz föld vétkét,
S akkor kimerülten, ha térdem berogyna,

Erőtlen, aléltan hullanék a porba, 
Keblemre zárni kicsinyke családom, 

S akkor megtalálnám minden 
boldogságom.

1947. 09. 26.

Gimnazista koromban történt. 
Unokabátyámmal, aki papnak 
készült, egy, a vonatok által már 
elhagyott vidéki pályaudvaron 
beszélgettünk a késő tavasz már meleg 
éjszakájában, miután az utolsó kísérletünk 
is kudarcba fulladt, hogy a bánatunkat 
enyhítsük az utolsó vonat lekésése miatt 
némi szíverősítővel. Főleg az érdekelte, 
hogy mit olvasok, amikor éppen nem a 
tanárok által megkövetelt irodalommal 
foglalkozom. Akkoriban faltam a sci-fi 
irodalmat és lelkesen meséltem neki róla. 
„Divatirodalom! Figyeld meg pár év múlva 
a kutya sem fog rájuk emlékezni.” Az 
amúgy mindig derűsen mosolygó 
tekintete most inkább komolyabban 
sugárzott. A hajnalig tartó vitát most itt 
nem részletezném, annyit elmondhatok, 
hogy négy évtized elteltével sem 
változott akkori véleményem, persze 
az idő múlásával árnyaltabb lett, mint 
ahogy a világ és maga a műfaj is. A 
hatvanas évek végétől Magyarországon 
is kezdtek megjelenni a tudományos 
fantasztikus irodalom alkotásai. A 
szigorú ideológiai és politikai elvárások 
mellett nem volt másodlagos az irodalmi, 
művészi színvonal sem. A neves angol és 
amerikai szerzők mellett sorra jelentek 
meg a hazai és a szocialista országok 
szerzőinek művei bizonyítva, hogy ezen a 
területem egyenlő partnerei a „kapitalista 
nyugatnak”. Stanislaw Lem kötetei ekkor 
váltak a sci-fi irodalom rajongóinak 
kincsévé. Hogy mi adja írásainak átütő 
erejét? Talán az, hogy nem egy messzi 
messzi galaxist töltött meg sosem 
volt legendákkal, hanem a gondolkodó 
embert foglalkoztató kérdéseket, a létezés 
értelmét, a világegyetem mozgását, s 
benne a helyünket próbálta megérteni. 
Művei befejeztével mindig ott állta a 
kérdőjel. „És aztán?” Ez adta a varázsát. 

Az általa felvetett kérdések aztán órákig 
tartó viták sorozatát indították rajongói 
körében. Az irodalom mestereinek minden 
eszközével felvértezve, látnoki erővel 
alkotott egy olyan korban, mikor a napjaink 
világa legfeljebb (rém)álom szintjén mozgó 
képet sejtetett. Igyekezett megmutatni azt 
a lehetséges jövőt, mely melyben egy jobb 
világ sejlik fel, s megmutatta azt is, melyet 
reményeink szerint elkerülhetünk. Hatása a 
társművészetekre felbecsülhetetlen. Bár a 
mai generáció körében kevéssé ismert, a 
film, a zene és a képzőművészet számos 
alkotása az ő műveiből táplálkozott. Pirx 
pilóta történetei, vagy a Solaris szellemi 
erővel bíró plazmaóceánja a hazai televízió 
és a mozi világát is meghódította. Utóbbiból 
a szovjet (ma orosz) filmművészet zseniális 
fenegyereke, Andrej Tarkovszkij készített 
filmet. A film az akkori szovjet filmekkel 
ellentétben példátlan közönségsikert aratott 
Magyarországon. A három évtizeddel 
későbbi amerikai változat George Clooney 
főszereplésével meg sem közelítette 
a sikerét. Az igazság persze annak az 
említését is megköveteli, hogy addigra a 
hazai közönség már összehasonlíthatatlanul 
jobban volt elkényeztetve, többek között 
a sci-fi terén is. Lem elismertségét mi 
sem mutatja jobban, hogy elsőként 
fordították angolra műveit a kelet-európai 
tudományos fantasztikus írók közül, 
illusztrátora, Daniel Mróz, aki köztudottan 
nem szerette a sci-fit, elismerően 
nyilatkozott írói munkásságáról, s 
dolgozott vele hosszú ideig. Hazájában 
életében is megbecsült művész volt, 
ki 2006-ban bekövetkezett haláláig 
folyamatosan alkotott. Születésének 100. 
évfordulója alkalmából e Lengyel Szejm, 
Lem emlékévnek nyilvánította a 2021. 
esztendőt.

Dessewffi Zsolt

Lem 100.

Hankó András

N y o l c va n  é v e  t ö r t é n t  a  D o n i  á t t ö r é s
Magyarok tragédiája

Édesapám végignézett és elérzékenyülve 
mondta, hogy bizony ez így történt.) És 
ekkor kezdődött a 42 hónapos szenvedése, 
az orosz hadifogság, melynek folyamán 
több érzésekkel teli verset írt. Megfordult 
a minszki repülőtér építkezésen, ahonnan 
a sztalinói (ma donyecki) büntetőlágerbe 
került, a tőzegkitermelésre meghiúsult 
szökési kísérlete miatt. Később 
Csisztyakovóban a kolhozban dolgozott. 
Hosszúra nyúlt hadifogsága alatt 
három karácsonyt töltött idegen földön, 
családjától távol. Végül 1948. október 27-
én lépte át a magyar határt, 28-án ölelhette 
magához rég nem látott kis családját.
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Megrebben az erdő,
S útra kél a szellő…

Mindenekelőtt való élet,
Mely mindannyiunkat éltet…

Áradó adat a levegőben,
Programozott cseppek a vízben…

Isten minden titkát odaadta
Meg is ittam, s a fa is súgta…

Télen csendélet, tavaszig meddő,
Aztán újra megrebben az erdő

Nekem beszélnek a levelek,
S én pedig beszélek nektek…

Rügyekben álmodó csodás ötletek,
Várnak…nőnek…növekednek…

S miközben lélegeztetik a mellkast,
Megzabáljuk álmodozó vágyainkat…

A szüret elhozza a termékenységet,
S megeteti a világot, az életre éheset…

Bekövetkezik az energia metamorfózisa,
S valóra válik a természet szava…

Akkor megborzolja magát az őszi széllel,
S üzenete révének vastapssal felel…

ZOA

Nem régen tisztelgő látogatást tettem a 
83 éves, korát meghazudtoló szépségű, 
szellemi frissességű matematika-ábrázoló 
geometria szakos volt középiskolai 
tanárnőmnél. Hírét vettem, hogy Veres 
tanárnő Gyémántdiplomában részesült. 
GYÉMÁNTDIPLOMA elismerés 
annak jár, aki 60 éve végzett abban a 
tanintézményben, ahol első diplomáját 
kapta, ezt az értékes díszoklevelet szakmai 
tevékenysége elismeréseként vehette 
át Debrecenben,  ahol 1962-ben a 
Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Természettudományi Karán végzett 
KITŰNŐ eredménnyel! Szívből 
gratulálunk! Ismerkedjük meg életrajzával, 
vigyük hírét egy méltán becsült kiváló 
pedagógusnak! 1939. június 16-án született 
Büdszentmihályon, a mai Tiszavasváriban. 
Szülei fizikai munkások voltak, apai 
nagyapja az I. világháború hős katonája. 
Általános iskoláit itt helyben végezte,  majd 
a Tiszalöki Gimnázium alapító osztályának 
tagjaként 1957-ben érettségizett. 1957-
1962-ig járt egyetemre. Utolsó két egyetemi 
évében ösztöndíjas volt, ezért természetes, 
hogy községünkben kezdett el tanítani. A 
Váci Mihály Gimnáziumból, 33 évi tanítás 
után: 1995, december 30-án nyugdíjba 
vonult! A sorok írója  is a tanítványok 
között volt, ábrázoló geometriát tanított 
nekem. Következetes, magabiztos tudással 
rendelkezett, empatikus, együtt érző, 
néha még humorral is próbált „rávenni” 
szakmája szeretetére. Ma is csak úgy 
sziporkázik, nem unatkozok mellette. 
Kapcsolatunk ma is tiszteletteljes és 
követendő magatartás. Nehezen vettem 
rá, hogy meséljen kitüntetéseiről. Ma is 
szerény, nem hivalkodó a természete. 1995-
ben a művelődési minisztertől Szolgálati 
Emlékérmet, 1980-ban Kiváló Munkáért 
kitüntetést vehetett át, 2003-ban pedig Dr. 
Litkei Lászlóné igazgatótól Emléklapot 
és Érmét, évkönyvet vehetett át. 2013-
ban pedig Aranydiplomáját vehette 
át. Csodálatos életpálya van mögötte. Ritka 
kincs egy ilyen pedagógus, aki a hűség 
mintaképe. A mai napig élvezi tanítványai 
és azok szüleinek a megbecsülését, 
tiszteletét, szeretetét! Nyugdíjas kollégája, 
Kamasinszki Mihályné így emlékezik 
az együtt töltött évekre:”1976-1995-
ig voltunk munkatársak és jó barátok. 
Nagyon jól együtt tudtunk dolgozni. 
Nagyon segítőkész volt, szakmai és egyéni 
problémákban szívesen segített nekem is és 
a többi munkatársamnak is. A matematika 
munkaközösség vezetője volt, idejét 
nem sajnálva segített a munkaközösség 
tagjainak is. Az egyik legjobb osztályfőnök 

volt az évek során. Nagyon jó kapcsolatot 
alakított ki a tanulókkal és szüleikkel. 
Közvetlen volt a tanulókhoz, szüleikhez, 
munkatársaihoz. Bármilyen problémával 
mindenki fordulhatott hozzá. 14 évvel volt 
idősebb nálam, de nagyon jól megértettük 
egymást.” Víg József igazgató úr után 
Dr. Litkei Lászlóné vette át a gimnázium 
igazgatását, Ő így nyilatkozott: „Veres 
tanárnő a fiatalabb kollégáit - mint 
munkaközösség vezető - a szakmai segítség 
mellett gyermek centrikusságra ösztönözte. 
Ezt elsősorban osztályfőnöki munkájával 
érte el, hisz nagyon lelkiismeretes, minden 
személyes problémára odafigyelő munkát 
végzett.  Tanulás terén a szerényebb 
képességű tanulókkal tanulószobán 
foglalkozott, az egyetemre  készülőket 
pedig matematika fakultáción nevelte 
matematikai gondolkodásmódra. Sokan 
köszönhetik neki, hogy megállták helyüket 
az egyetemen és később a munkahelyen. 
Sokáig szakszervezeti vezetőként a 
dolgozók ügyes-bajos dolgaival is 
foglalkozott, ezzel segítve a gimnázium 
vezetésének munkáját is. Szeretettel és 
tisztelettel emlékszem közös munkánkra. 
A Gyémántdiplomához  őszintén 
gratulálok!” Magánélete  rendezett volt, 
férjét is szerettük, becsültük. Ő volt 
mindenki „Gyurka bácsi”vagy „Győző 
bácsi”-ja,  matematika-fizika szakos tanár, 
Ő a Pethe Ferenc Általános Iskolában 
tanított. 51 éven át voltak házasok, 
szeretetben  békességben, egyetértésben. 
Sajnos Őt 2015-ben, 78 éves korában 
elveszítettük. Házasságukból egy gyönyörű 
kislány született: VALIKA, aki mérnökként 
végzett, a két fiú unoka is mérnök, 
ill. mérnök-informatikus. Napokban 
született meg az első, fiú dédunoka. 
Ők valamennyien Budapesten élnek, 
de gyakran hazalátogatnak, imádják 
nagymamájukat, s a várost, ahol sok időt 
eltöltenek.

Kovácsné Nagy Júlia

VÁROSUNK BÜSZKESÉGE A GYÉMÁNTDIPLOMÁS
 VERES GYÖRGYNÉ

Által beszélgető

Gonda Attila

Ars Poetica
Egy laikus vagyok - és mint mindig,

a műveim is ezt mondják végig.
Tanuló vagyok, állítom váltig,

s csak egy jegyzet maradok a sírig.

A poézis, mint eszme, időtlen,
legyen akár komor vagy idétlen,

mondjon most valósat, vagy meséljen,
hogy messzi távlatokba repítsen.

A rég eltűnt és megtört életek,
akiket szájról-szájra éltetnek,

s fényük miatt örökké léteznek,
én is csak áldom, amíg létezek.

Egy részük itt hagyták örökségül,
hogy taníthassanak időtlenül,

hogy szolgálhassanak menedékül,
de, hogy alkossunk is, függetlenül.

Én nem kívánok egy madár lenni,
aki mindig csak ugyanazt zengi,
vagy festő, aki magát sem érti,

s saját vásznára, más szavát festi.

Laikus vagyok - s az is maradok,
magammal elszámolni akarok,

hogy megtaláljam majd mit szavalok!
Hát ezt mondják, ezek a versszakok.
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Intézményünkben, csak 
úgy, mint minden családban 
a legszebb és legfontosabb 
ünnep a karácsony. Az egy-
kori Kornis kastély – ma is 

impozáns társalgóját minden évben be-
ragyogják az ünnep fényei. Vendégek ér-
keznek a város iskoláiból, egyházaiból, 
hogy versek, dalok segítségével átnyújtsák 
az itt élő embereknek az ünnep perceit. A 
karácsony méltó megünneplésének legfon-
tosabb kelléke a fenyőfa, mely feldíszítve 
december elejétől segíti lakóinknak az ad-
vent varázslatos hangulatát és a karácsony 
mesés perceit megélni. A „Tiszavasvári 
Városért” Alapítvány 2022-ben meghirde-
tett pályázatán az intézményünk által be-
nyújtott pályamunkát az alapítvány kurató-
riuma támogatásra alkalmasnak ítélte és az 
igényelhető maximális összeggel segítette 
terveink megvalósítását. A támogatásból 
beszerzésre került egy 2,7 méteres műfe-
nyő, egy ezer LED-es égősor és különböző 

nagyságú fenyőfadíszek sokasága.  A ka-
rácsonyfa méltó helyén, advent első vasár-
napjától díszíti társalgónkat. Köré gyűlve 
- lakók és dolgozók - együtt várakoznak 
a kis Jézus születésére, fényei erősítik az 
összetartozást, az egymás iránti tiszteletet 
és szeretetet. Köszönjük a „Tiszavasvári 

Városért” Ala-
pítvány kurató-
riumának, hogy 
b i z a l m u k k a l 
megtisztelték in-
tézményünket és 
támogatásukkal 
hozzájárultak ah-
hoz, hogy lakóink 
karácsonyát még 
szebbé és családi-

asabbá varázsoljuk!
Szociális - és terápiás csoport

Az eddiginél is intenzívebb toborzást 
folytat a Magyar Honvédség. A 
következő időszakban többezer 
embernek kínálnak kiszámítható, 
változatos életpályát a régiókatonai 
alakulatainál is – mondta Nagy Zoltán 
alezredes, a 2. Hadkiegészítő és Toborzó 
Központ parancsnoka. – Akiknek nincs 
munkájuk vagy munkahelyet váltanának, 
a szerződéses katonai szolgálatot 
választhatják. Nem csak diplomás vagy 
érettségivel rendelkező jelentkezőket 
keresünk, általános iskolai végzettséggel is 
lehetőség van bekerülni. Szakmunkásokat, 
raktárosokat, ápolókat, informatikusokat, 
mérnököket és jogászokat is várunk, 
számos más foglalkozás képviselői mellett 
– hangsúlyozta az alezredes. A honvédség 
az otthonuktól távol szolgálatot vállalóknak 
szállást biztosít, vagy támogatják a munkába 
járást és a lakhatást. – Feltételezem, 
elsősorban fiatalokat várnak. Mi a 
felső korhatár? – A fő célcsoportunk 
a 18 és 40 év közötti korosztály, de 
minden 65 év alatti állampolgár bátran 
jelentkezhet, aki büntetlen előéletű és 
van magyarországi lakcíme. Fontos, hogy 
a pályázóknak alkalmassági vizsgálaton 
kell megfelelniük, melynek része egy 
egészségügyi és pszichikai vizsgálat, illetve 
egy fizikai felmérés. – Az alapkiképzés 
mindenkinek kötelező? – Aki már volt 
katona, annak leendő parancsnoka dönti el, 
hogy mentesülhet-e az alapkiképzés alól. 
Aki még nem szolgált a Seregben, annak 
a katonai pálya alapkiképzéssel kezdődik, 
de természetesen ezalatt már fizetés jár. 
– A honvédelmi és haderő-fejlesztési 
programnak köszönhetően több lett a 
jelentkező? – A honvédség fejlesztése 
rendkívül vonzóvá tette a katonai pályát, 
ennek hatását évek óta érzékeljük. A régió 
toborzóirodáinak forgalma kiemelkedő, 
2022-ben összesen mintegy 700-an 
írtak alá szerződést a honvédséggel. 
A legtöbben kihívást keresnek, mások 
biztos megélhetést és kiszámítható 
munkahelyet, de olyan jelentkezőink is 
vannak, akiknek ez volt a gyermekkori 
álma. Sokan tanulás vagy munka mellett, 
önkéntes tartalékosként csatlakoznak 
hozzánk. – A tartalékos szolgálatról 
mit érdemes tudni? – Azoknak ajánljuk, 
akik szeretnének részt venni honvédelmi 
feladatokban, kipróbálnák magukat egy 
más közegben, és szeretnének betekintést 
nyerni a katonaéletbe. Tartalékosként is 
sok lehetőség van a szakmai kiteljesedésre, 
például a külföldi missziós feladatokban 
is egyre jelentősebb szerephez jut az 
állomány. A szerződéses és a tartalékos 
alapkiképzés egy bizonyos pontig 
egységes, és van átjárhatóság a szolgálati 
formák között. A jelentkezők általános 
katonai, jogi, harcászati, tereptan, 
egészségügyi és alaki ismereteket 
szereznek, ezután kezdik meg a szolgálatot. 

– Jelentősen megemelték a katonák 
bérét. Ez mit jelent számokban? – A 
legénységi katonák bérfejlesztése volta 
legjelentősebb mértékű,a legalacsonyabb 
rendfokozatú katona jelenleg bruttó 
400 ezer Ft-ot kap. Egy pályakezdő, 
érettségivel rendelkező őrmester bruttó 474 
ezer-, egy felsőfokú végzettségű hadnagy 
568 ezer forintot keres. A honvédség 
lakhatási, családalapítási, iskolakezdési 
támogatásokat kínál, valamint Szép-kártya 
juttatás, nyugdíjpénztári hozzájárulás, 
kedvezményes üdülés, ingyenes 
egészségügyi szűrővizsgálatok, továbbá 
sportolási lehetőség is biztosított a katonák 
számára.2024-től újabb bérelemelést 
garantálnak, erről Szalay-Bobrovniczky 
Kristóf honvédelmi miniszter már 
többször is beszélt. – Mire számíthatnak 
a tartalékosok? – A lakhelyük közelében 
szolgálatot vállaló területvédelmi 
tartalékos katonák ún. szerződéskötési díjat 
kapnak, ez egyszeri juttatás. Ezen felül 
minden évben rendelkezésre állási díjat 
is fizetünk, ez a mindenkori minimálbér 
100 százaléka. Amennyiben a tartalékost 
behívjuk felkészítésre, kiképzésre vagy 
munkavégzésre, a rendfokozatából és 
beosztásából adódó illetményre jogosult, 
melynek nagysága közel azonos a 
szerződéses katonákéval, emellett étkezési 
és utazási költségtérítés, illetve szállás is 
megilleti. A diákok behívását alapvetően 
a tanulmányi időszakon kívül tervezzük, 
a munka mellett szolgálatot vállalók 
munkáltatóit kompenzáljuk. A toborzók 
folyamatosan várják az érdeklődőket, 
Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár Bereg és 
Borsod-Abaúj Zemplén megyékben az 
ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei:

3. HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS TOBORZÓ 
IRODA

Cím: 4026 Debrecen, Péterfia u. 58/A.
Telefon: 06 (30) 815-0998
E-mail: hajdu.toborzo@mil.hu

5. HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS TOBORZÓ 
IRODA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György 
út 29.

Telefon: 06 (42) 501-030
E-mail: szabolcs.toborzo@mil.hu

4. HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS TOBORZÓ 
IRODA

Cím: 3526 Miskolc, Hatvanötösök útja 2.
Telefon: 06 (46) 327-245
E-mail: borsod.toborzo@mil.hu

SÁTORALJAÚJHELY – toborzó 
ügyszolgálati iroda 

Cím: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 
1.

Telefon: 06 (30) 815 0706
E-mail: zemplen.toborzo@mil.hu

További információk: iranyasereg.hu

„Ó szép fenyő” Stabil munkalehetőség, kiemelt bérezés

Amikor azt a szót halljuk, hogy 
„Karácsony”, mindannyiunk szeme előtt 
a feldíszített fenyőfa képe jelenik meg, 
ami mellett csillogó szemű gyermekek 
várják az ajándékot, amit a Jézuska 
hozott. A családi körben megjelenő 
ajándékozáson kívül fontosnak tartjuk 
azt, hogy a közösségbe járó gyermekek 
az intézményben is átélhessék azt az 
örömöt, amit a játékok nyújtanak nekik. 
A Tiszavasvári Bölcsődének ebben volt 
segítségére az intézmény támogatását 
szolgáló „Kicsi vagyok én…” Alapítvány. 
A segítő szándékú magánszemélyek 
adójának 1%-ából befolyt adományokból 
a 2022. évben rendkívüli játék- és 
eszközbeszerzés valósulhatott meg. A 
gyermekcsoportok összesen 600 000 
Ft összegű játékokat vásárolhattak. 
Túlnyomó részt nagymozgást fejlesztő 

játékok kerültek fel a „kívánságlistára”, 
de egy-két finommotorikát fejlesztő 
eszközt is vásároltunk. Ezen túlmenően 
a gyermekekkel kapcsolatos kötelező 
dokumentáció elkészítését segítő 6 db 
notebookot és 3 db külső tárhelyet is 
kaptunk az alapítvány jóvoltából, összesen 
803 000 Ft értékben. A gyermekek és a 
kollektíva nevében hálás szívvel mondok 
köszönetet azoknak, akik az adójuk 1%-
ával hozzájárultak ahhoz, hogy ez a 
Karácsony csillogóbb legyen a megszokott 
ünnepektől. Ugyanolyan köszönettel 
tartozunk az Alapítvány Kuratóriumának, 
akik támogatásra érdemesnek ítélték meg 
a javaslatokat, önzetlen munkájukkal 
segítették és a továbbiakban is segítik 
az intézmény működését és ezzel 
hozzájárulnak a gyermekek öröméhez.

Karácsony a bölcsiben
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Oktatási hírek

December hónap az adventi 
készülődés jegyében telt a 
Tiszavasvári Kabay János 
Általános Iskolában. A 
lelkes tanulók és kreatív 

pedagógusok segítségével karácsonyi 
díszbe öltözött az egész iskola. Az 
iskolarádión keresztül az „Adventi percek” 
meghitt műsoraiban minden reggel hallható 
volt tanulóink előadásában egy-egy kedves 
karácsonyi vers vagy ének. December 
6-án reggel pedig a messzi Lappföldről, 
a havas égi országutakon megérkezett 
a Mikulás, Milu manóval. Puttonyában 
cukrot, diót, mogyorót s mindenféle 
földi jót hozott a vidám gyerekeknek, 
nagy örömet szerezve ezzel kicsiknek, 
nagyoknak egyaránt. A Zenebutik zenei 
tehetséggondozó csoport Mikulás műsora 
nyitotta meg a reggelt. Vidám dalaikra, 
kedves verseikre, fergeteges táncuk hívó 
szavára az előadás közepén a Mikulás 
is betoppant! A Diákönkormányzat 
jóvoltából nemcsak szaloncukorral 
kedveskedett a gyerekeknek, hanem 
értékes tombolatárgyak is kisorsolásra 
kerültek. 2022. év utolsó tanítási napja 

hagyományainkhoz híven a névadónkra, 
városunk híres szülöttjére, a feltalálóra, 
Kabay Jánosra történő megemlékezéssel 
kezdődött. A 6. évfolyamos diákok 
iskolarádión keresztül elhangzó műsorával 
idéztük fel életének, munkásságának, 
eszmeiségének nagyságát. Ezt követően 
az osztályokat képviselő diákok és 
intézményünk vezetői koszorút helyeztek 
el az iskola bejáratánál található 
bronzszobránál. A nap további része 
már a közelgő ünnepek jegyében telt. Az 
osztályok tantermeikben történő ünnepi 
ráhangolódását fokozta a tornateremben, 
az iskolánk és a Hankó László 
Zeneiskola közös énekkarának műsora. 
Az Aranyhang Kórus által felcsendülő 
karácsonyi dallamok előbb az alsó, majd 
a felső tagozatos diákok számára szereztek 
örömteli, meghitt pillanatokat. E napot a 
Diákönkormányzat tombolasorsolása zárta, 
melyen a szerencsés felső tagozatos diákok 
is értékes jutalmakban részesülhettek.

Kívánunk mindenkinek egészségben, 
örömökben,  

sikerekben gazdag 2023-as évet! 

2022. november utolsó hetében, még 
éppen az első adventi gyertyagyújtás 
előtt igencsak szoros időbeosztás mel-
lett megyei és térségi angol versenyeken, 
más-más iskolák diákjaival összemérve 
csillogtathatták meg 
angoltudásukat a Ti-
szavasvári Kabay Já-
nos Általános Iskola 
diákjai. A nyíregyhá-
zi Zrínyi Ilona Gim-
názium és Kollégium 
szervezésében Alacs 
Panna és Reznek 
Lili 7. osztályos ta-
nulók a Find Your 
Way to the Big App-
le elnevezésű, New 
York-ról szóló me-
gyei verseny második 
f o r d u l ó j á b a n 
vehettek részt. Az első fordulóból egy 
saját készítésű, Tik-tok jellegű videóval 
jutottak tovább a 7.-8. évfolyamosok 
versenyében. Ezen a napon pedig a 
sokszínű szóbeli és írásbeli civilizációs 
feladatok megoldásával megyei 5. helyet 
sikerült megszerezniük. November 23-án 
iskolánk rendezésében került sor a térségi 
angol szövegértési versenyre, melyre 7-8. 

osztályos diákok nevezhettek. A versenyen 
összesen 40 fő vett részt a környékbeli, tér-
ségi intézményekből. Iskolánkból a követ-
kező tanulók értek el dobogós helyezést: 
7. évfolyam:  II. helyezett: Soltész Máté 

7.c,  8. évfolyam: I. 
helyezett: Nagy Dorka 
8.d,  III. helyezett: 
Osvai Emma 8.d
November 24-én a 
hajdúnánási Kőrösi 
Csoma Sándor Re-
formátus Gimnázium 
által 7.-8. évfolyamo-
sok számára hirde-
tett térségi versenyen 
k é p v i s e l h e t t ü k 
iskolánkat. Összesen 
19 csapat versengett 
egymással. Az alábbi  
eredmények születtek:

 II. hely Oláh Béla, Varga Benedek 8.d,  
III. hely Alacs Panna, Maros Panna, 
Reznek Lili 7.c

Gratulálunk tanulóinknak! Felkészítő 
pedagógusok: Baráthné Szabó Ilona, 

Nagy-Képes Gabriella, Rozmanné Ho-
moródi Ildikó, Tánczos Enikő, Törökné 

Balogh Zsófia

Iskolánk két tanítási nyelvű csapatai évek 
óta összemérik tudásukat a régió két tanítási 
nyelvű iskoláival 2. 3. és 4. évfolyamon a 
tiszaújvárosi Kazinczy Ferenc Református 
Általános Iskola által szervezett angol 
nyelvi csapatversenyen.  Lelkes kis 
versenyzőink minden korábbi versenyen 
eredményesen szerepeltek, dobogós 
helyekből minden évben begyűjtöttek 
egy néhányat. Nagy örömünkre az idei 
tanévben is remekeltek tanulóink. A 2022. 
november 16-án megrendezett versenyen 
6 három fős csapat képviselte iskolánkat. 
A verseny helyezettjei: 2. osztály    II. 
helyezett: Czene Zoé, Linter Jázmin, 
Tálas Jenő Levente 2.b, V. helyezett:  
Nagy Levente, Pethe Nóra, Reznek Hanna 
Lara 2.d, 4. osztály,  II. helyezett:  Bodnár 
Márk Mihály, Szabó Remény Hanna, 
Szira Dávid 4.d

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő 

tanáraiknak: 
Lévainé Bolega Ildikó, Nagy-Képes 

Gabriella, Törökné Balogh Zsófia

A Nyíregyházi Arany János Gimnázium 
megyei angol nyelvi szavaló versenyt 
hirdetett, melyre iskolánk két tanulója, 
Kotroczó Roland és Tóth Marcell 8.d 
osztályos tanulók neveztek. A versenyre 
szabadon választott angol nyelvű verset 
kellett megtanulni, amit videófelvétel 
formájában kellett beküldeni. Roland 
és Marcell korábban több versmondó 
versenyen is sikeresen szerepeltek már, 
angol nyelven azonban még nem szavaltak. 
Tehetségüket mi sem bizonyítja jobban, 
mint a megkapott két különdíj, melyet a 
gimnázium zsűrije ítélt oda nekik. 

Felkészítő pedagógus: Rozmanné 
Homoródi Ildikó

A diákok lendülete így, az év vége 
közeledtével sem lankad. Mind a 
tanárok, mind pedig a gyerekek hatalmas 
erőbedobással és töretlen jókedvvel 
készültek a szokásos karácsonyi vásárra. 
Az iskola aulájában „nyitotta meg 
kapuit” az adventi börze december 12-
én hétfőn és a nagy érdeklődésre való 
tekintettel december 16-ig tartott, ahol 
megszámlálhatatlanul sok termék várta 
gazdáját. A divatszabós lányok az idén 
is szebbnél-szebb kézműves remekekkel 
készültek. Természetesen nagy sikere volt 
az adventi koszorúknak, mécseseknek 
egyaránt, de gyorsan fogytak a karácsonyi 
díszek is. A 11.A osztályos tanulók közösen 
árusították a termékeket, a karácsonyi 
hangulatot az ünnephez illő halk zene 
biztosította. Az utolsó napra szinte minden 
elfogyott, köszönhetően annak, hogy 
a tanulók és az iskola dolgozói élénk 
érdeklődéssel válogattak a karácsonyi 
vásárban. A vásár zárása után került sor 

a téli szünetet megelőző napon iskolai 
karácsonyi ünnepségünk megtartására. 
Köszönjük a fellépő diákoknak és az őket 
felkészítő tanároknak a meghitt, ünnepi 
pillanatokat! A karácsonyi ünnepséget 
követően, a korábban megrendezett 
„Rendészek rendésze” verseny 
eredményhirdetésére került sor. Nagyon 
szoros eredmények születtek mind a női, 
mind a férfi kategóriában. Díjazásra került 
még a télapó és hóemberkészítő verseny is 
melyben a tanulóknak a saját szakmájuknak 
megfelelően készítették el a versenyre szánt 
alkotásaikat. Külön meg kell említenünk 
két tanulónkat Rézműves Petrát, és Balogh 
Richárdot példamutató helytállásukért 
közterületen való elsősegélynyújtásért. 
Ezúton is gratulálunk! Reméljük jól teltek 
az ünnepek, Kívánunk minden olvasónak 
békés, boldog, sikerekben gazdag újévet.

NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és 
Kollégium

Ünnepi készülődés a Kabayban

Play with Art

Kabay-s angol sikerek

Karácsony az iskolában
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Kultúra - szórakozás

Advent harmadik vasárnapján, 
december 11 – én   meggyújtottuk  az 
öröm  gyertyáját  az adventi koszorún. A 
hit, remény és szeretet mellett az öröm 
az, amelyre napjainkban a legnagyobb 
szükségünk van. Öröm nélkül nehéz lenne 
élni, fontos, hogy örömünket tudjuk lelni 
abban, amit nap mint nap teszünk, ezáltal 
pedig boldogok legyünk. 

Adventi alkalmaink ráébresztettek 
bennünket újra, hogy nem csupán családon 
belül fontos a megértés és egymás 
támogatása, hanem egy közösségben is. 
Erre emlékezve, ennek jegyében telt a 
harmadik adventi vasárnap, egyre közelebb 
kerülve a karácsony csodájához. 

A református templom adott méltó otthont 
rendezvényünk helyszínének, melyet 
köszönünk Szvoren Attila lelkipásztornak, 
aki segítségével nem először  támogatja  
programunk sikeres létrejöttét. 

Adventi köszöntőjét ezúttal Dr. Vinnai 
Győző országgyűlési képviselő mondta 

el, majd  tiszteletes úr is csatlakozott  az 
ünnepi gondolatokhoz. A Lurkó – Kuckó 
Óvoda gyermekei kedves műsorukkal 
hozták közelebb az ünnep lényegét Eszenyi 
– Bacsi  Tímea és  Opre Antal Csabáné 
óvodapedagógusok felkészítésével. 

Rácz Nóra gyerekkora óta énekel, 
komolyabban gimnazista éveiben kezdett 
foglalkozni ezzel a műfajjal és azóta is az 
éneklés szerelmese. Karácsonyi műsorában 
szívet melengető dallamok hangzottak el. 
Komolyabb hangzásvilág vette kezdetét ezt 
követően, az orgonát Elek Péter szólaltatta 
meg, hegedűn Nagy Eszter  játszott.  Hála 
töltötte meg a  közönség szívét, hogy 
beengedhették ezt  az örömöt a szívükbe az 
év legkülönlegesebb időszakában. 

A szeretet, az utolsó gyertya 
meggyújtásával kerülünk legközelebb a 
karácsonyhoz. Hétről hétre erősebb lett ez 
a fény, az ünnep valóban ünneppé válik a 
negyedik  vasárnap eljöttével.

A Szentmihály tér várta az érdeklődőket 

december 18 – án, amikor is fénybe 
burkolózva megtelt gyerekzsivajjal 
és nézelődő családokkal. Az ünnepi 
köszöntő Szőke Zoltán polgármester úr 
tolmácsolásában hangzott el, a szeretetben 
gazdag ünnep jelentéséről, hogyan  
töltekezhetünk  illataiból, fényeiből és 
raktározhatunk el ezekből a későbbi időkre. 
Ha nincs bennünk szeretet, tehetünk bármit 
is, semmik vagyunk, akiben van, önzés 
nélkül élheti napjait és igaz szívből tud 
tenni másokért. 

Ezekkel a gondolatokkal folytatódtak  
Hülvely Zoltán görög katolikus parokus és 
Szvoren Attila református lelkész szavai.  

A szeretet hangján szólalt meg az 
Aranyhang Kórus, mely a Hankó László 
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és a 
Tiszavasvári Kabay János Általános 
Iskola diákjaiból verbuválódott az elmúlt 
évben. Karácsonyi műsorukkal csordultig 
telítődött a  közönség szíve, elhozva  
ezt   a szeretetteljes és örömteli érzést. 

A felkészítő pedagógusokat   - Karászi 
Ágnes, Rádulyné Nagy Zsuzsanna és 
Trázsi  - Gábor Judit  - köszönet illeti, 
hogy ez a közösség létrejöhetett, városunk 
kulturális életét színesíthetik ezáltal. 

Az adventi időszak és az est zárásaként 
egy bámulatos tehetséget köszönthettünk 
a színpadon, aki zenével tenné szebbé 
a világot.  Meggyes Csabi végzettségét 
tekintve operaénekes, viszont bármit 
elénekel, előadói eszköztára, műfaj – és 
stílusismerete magas színvonalat képvisel. 
Műsora karácsonyt idézett, az  örökzöld 
slágerek pedig minden korosztály szívét 
megdobogtatták.

Köszönjük az adventi alkalmaink állandó 
segítőinek a részvételét: a Tiva  - Szolg 
Kft. munkatársainak, a Tiszavasvári 
Polgárőrség tagjainak és ifj. Pampuch 
Jánosnak az állatsimogató létrejöttét. 

Legyen a szívünkben hit, remény, öröm 
és szeretet, erről szóljanak napjaink a 2023 
– as évben.

Szőllősi Ágnes 

„Szeretni szép, szeretni érdemes…”
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Közlemények-Információk

KöszöntjüK tiszavasvári 
Legifjabb LaKóit
Vadász Zselyke /2022.11.27/.
Szabó Richárd Benett /2022.11.29./
Makula Zejnep
Lakatos Elif  Ájlin
Lakatos Bianka
Ruha Ajsa
Horváth Zselyke Tímea
Balogh Zsüliett Zoé
Szőke Olivér
Németh Zalán Zsolt

aKiK házasságot KötötteK
Szurkos Fanni – Pályi Ferenc
Illés Ildikó – Horváth Zoltán

APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan

Tiszavasvári, Május 1 út 11. sz. alatti 
családi ház Érd.: 06 70/369-8856

Tiszavasváriban 100 nm-es komfortos 
parasztház több gazdasági épülettel, 
4270 nm-es telekkel eladó! Érd.: 06 
70/541-5339

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

Szolgáltatás
Regisztrált mérlegképes könyvelő, 
közgazdász, 20 éves szakmai 
tapasztalattal teljes körű könyvelést, 
bérszámfejtést, ügyviteli adminisztrációs 
munkát, vállalkozói tanácsadást 
vállalok. A megkereséseket: 06 30/205-
0249 telefonszámon várom. 
Mészáros Lászlóné

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

Kerítések, korlátok, kapuk, előtetők, 
egyéb fémszerkezetek gyártása, 
felújítása kedvező áron! További 
lakatos és hegesztési munkák, helyszíni 
szereléssel/beépítéssel. Lakás felújítási 
támogatáshoz is! Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-30/611-60-74

Földmérés, épület feltüntetés, 
telekmegosztás, telekhatár kitűzés, 
egyéb földmérési munkák! Tel: 30/ 368-
9797

Ez is - Az is
Élj környezettudatosan, 
vegyszermentesen, takarékosan! 
Mindent megtudhatsz rólunk a www.
mikrongy-shop.hu oldalon, és ha ügyes 
vagy, kaphatsz egy névre szóló Hadházi 
László által dedikált fényképet. Ne 
feledd: www.mikrongy-shop.hu

Cserép kupás tégla eladó! Érd.: 06 
30/9437-332

Mosdó feletti tükrös, világítós, polcos 
szekrény, dohányzóasztal, műanyag, 
üveg ballonok és műanyag hordók 
eladók!
Érd.: 06 70/583-8442

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

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

Anyakönyvi Hírek
Akiktől búcsút vettünk:
Szabó László / Petőfi u.
Szabó Istvánné sz. Fazekas Piroska / Vasvári 
P. u. 87.
Pethe Miklós / Árpád u.
Krusóczki Tamás / Irinyi János u.
Gazdag Imre / Egység u.
Balázs Gáborné sz. Bakos Irén / Vasvári P. u.
Ikonnikava Vera sz. Carova Vera / Kossuth 
Lajos u.
Kovácsné Klicsu Katalin / Alkotás u.
Bagdi István Sándor / Bocskai u.
Lévai Imre / Madách u.
Simon Julianna / Szorgalmatos
Csikós Miklósné sz. Köblös Piroska Irma / 
Kinizsi u.

Polgármester fogadónap:
2023. 02.06. hétfő 08.00-12.00

Jegyző fogadó napok:
2023.01.25. szerda  08.00-12.00
2023.02.08. 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:

Január 13-19.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057

Január 20-26.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 

Január 27-Február 02.
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089

Február 03-09.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057

Február 10-16.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 

Tiszavasvári Járási 
Hivatallal kapcsolatos ügyintézés 
miatt kérjük, hívja a 06 42/795-125-ös 
számot,
Kormányablak Osztály: 06 42/795-346

Tamás Viktor:
+36 30 3265394
Szurkos Szilvia: 
+36 30 3058143
Balázsi Csilla:
42/520-120
e-mali: csilla@csip.hu
Szabó Zoltán:
+36 70 1980057
szabo.zoltan0829@gmail.com
Ráduly Zsolt:
+36 30  2198461
Volosinóczki Béla:
+36 30 2132327
Balogh Sándor:
+36 70 5466851
Dr. Kiss Krisztián:
+36 30 6130012
drk.ugyved@gmail.com

Képviselői 
Elérhetőségek

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 

akik
Kovács János

temetésén megjelentek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.
Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
S a nyugalmadat nem zavarja senki.

Életed elszállt, mint a virág illata
De emléked ragyog, mint a fényes csillag!

Nyugodj békében!
a gyászoló család
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Sport és Közéleti hírek

Kedves Olvasók!
Szeretnénk megragadni az 

alkalmat, hogy köszönetet 
nyilvánítsunk azon cégek és 
személyek részére, akik ebben 
az évben is segítették egyesü-

letünk munkáját és a Kacsás tó működé-
sét. Az Elnökség, illetve a horgásztársak 
nevében köszönünk mindent a Hungária 
Vagyonvédelmi Kft-nek, a Tiszavasvári 
Mezőőri szolgálatnak, a Harcsatanya Hor-
gászboltnak, a Tokaji Halnak, a Losonczi 
és Losonczi Kft-nek, Bakos Zsoltnak, illet-
ve a Gőz Nyomdának. Továbbá, köszönjük 
a társadalmi munkát a Kacsás tónál Fejes 
Lászlónak, Gödöny Gábornak, Mászlai 
Györgynek, Kósa Péternek, Vámosi Vik-
tornak, Veres Norbertnek, Veres Kristóf-
nak, Kovács Lászlónak, id.Veres Tibornak, 

Bodnár Sándornak, Sárbogárdi Jánosnak, 
Szaniszló Pálnak, Szaniszló Zsoltnak, Sza-
niszló Alexnak, Nyáguly Teodórának, Nyá-
guly Vincének, illetve Katona Ferencnek. 
További információ, hogy a tavunkon az 
évben 16 alkalommal történt közös halőri 
ellenőrzés, amelyet Máté István, Szaniszló 
Pál, Szaniszló Zsolt, illetve Szaniszló Alex 
végeztek. 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 2023-ban is találkozunk 
a tóparton!

az Elnökség nevében: 
Szögi Roland elnök

Februárban megkezdődik a Harcsatanya 
horgászboltban a 2022. évi állami jegyek 
átvétele, valamint a 2023-es állami jegyek 
kiváltására is lehetőség lesz. Ne feledjék, 
hogy a 2022. évi állami horgászjegy 
JANUÁR 31-ig érvényes, illetve a leadás 
határideje FEBRUÁR 28! KÉRÜNK 
MINDENKIT, HOGY OTTHON TÖLTSE 
KI A FOGÁSI NAPLÓ ÖSSZESÍTŐIT! 
A BOLTBAN DOLGOZÓ 
MUNKATÁRSAK NEM TEHETIK 
MEG A HORGÁSZOK HELYETT! AKI 
ÖSSZESÍTÉS NÉLKÜL VISZI BE A 
NAPLÓJÁT, A KITÖLTÉS IDEJÉRE 
EL KELL HAGYNIA A BOLTOT, HOGY 
NE TARTSA FEL A TÖBBI HORGÁSZT, 
VÁSÁRLÓT! A weboldalunkra felkerült 
egy fogási napló kitöltési útmutató, amely 
a „Fogási napló” menüpontban érhető 
el. Az állami jegy árai a 2023-as évre 
valószínűleg a következőképp alakulnak az 
áremelkedések miatt (állami horgászjegy + 
egységes szövetségi hozzájárulás + tagdíj):
- Felnőtt horgásznak 9300 Ft-ról 14 000 

Ft-ra nő, 
- Ifjúsági horgásznak 7300 Ft-ról 12 000 
Ft-ra nő, 
- Kedvezményes horgásznak (70 év felett) 
1300 Ft-ról 1500 Ft-ra nő, 
- Gyermek horgásznak (adott évben 15. 
életévét be nem töltötte) 1300 Ft-ról 1500 
Ft-ra nő.

Az árak változásának oka az, hogy 
az állami jegy és fogási napló árát a 
MOHOSZ 3300 Ft-ról 5500 Ft-ra emeli, 
az egységes szövetségi hozzájárulást 
pedig 3000 Ft-ról 5500 Ft-ra emeli.
A Harcsatanya Horgászbolt FEBRUÁRI 
nyitva-tartása: 
HÉTFŐ: 8:00 - 16:30-ig 
SZERDA: 8:00 - 16:30-ig 
PÉNTEK: 8:00 - 16:30-ig  
SZOMBAT: 08:00 - 12:00-ig  
KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN ZÁRVA!

Az éves Közgyűlés várható időpontja: 
2023.02.25, szombat. További 
információkat február elején tudunk közölni 
Önökkel.

Kézilabda
Az őszi fordulóból hátralévő két mérkőzés lapzárta után került megrendezésre, 

melyeknek az eredményei:  
Fiú U20 III. osztály 11. forduló 

Eger SZSE II - Tiszavasvári SE 27-27 (14-18) 
NB II Észak-keleti csoport 11. forduló 

DEAC II - Tiszavasvári SE 34-32 (16-16) 
Csapataink az utolsó mérkőzést követően a szokásos módon, 

egy jó hangulatú záró vacsorával intettek búcsút az őszi szezonnak.  
Az ezt követő hétfőn, férfi csapatunk megtartotta záró edzését, 

amelyen a foci és a Mikulás napi húzások utáni csomagok átadása volt a program.
Losonczi Zoltán

Horgászhírek Kedves Horgászok!

Az idei esztendőben is több család, 
közel 70 gyermek kaphatott névre szólóan 
ajándékot az “Egy Doboznyi Szeretet” 
adománygyűjtő akciónk eredményeként. 
Többségében különféle játékokat, 
édességet és ruhaneműt rejtettek a 
dobozok, de jutott tartós élelmiszer minden 
családnak is. Az ünnepségen köszönetemet 
fejeztem ki a sok-sok névvel vagy név 
nélkül adományozó magánszemélynek, 
szervezetnek, intézménynek, cégnek 
vagy vállalkozásnak. Ebben az évben 
a kétévnyi Covid szünet után újra 
ünnepi rendezvénnyel, egy igen vidám 

akrobatikus-táncos komikus műsorral 
leptük meg a gyerekeket. Naninski&Figaro 
járt újra nálunk és nagy sikert aratott a 
gyermekek és felnőttek körében egyaránt. A 
rendezvény megszervezéséért és a gyűjtés 
sikeréért külön köszönet Bodnár Anitának, 
Önkormányzatunk lelkes és fáradhatatlan 
munkatársának, aki évek óta szívén viseli 
ennek az eseménynek a sorsát is. Bízunk 
abban, hogy az ajándékok örömet szereztek 
mindenkinek és reméljük, hogy jövőre is 
ilyen sok vagy még több felajánlás érkezik 
majd a szeretet és segítőkészség jeleként.

 Tisztelettel: Szőke Zoltán polgármester

Az „Egy Doboznyi Szeretet” Karácsonyi 
adománygyűjtés az idén újra összehozta 

a családokat a Polgármesteri Hivatal 
dísztermében

A Környezet– és Természetvédelmi 
Oktatóközpontok Országos Szövetsége 
egy „ernyőszervezet”, amely arra hivatott, 
hogy összefogja, koordinálja és támogassa 
a környezeti nevelés, illetve a környezet 
és természetvédelem területén működő 
oktatási és civil szervezeteket. A szövetség 
2000 óta építi és ápolja külhoni magyar 
kapcsolatait, valamint folytat nemzetközi 
együttműködéseket, a szemléletformálás 
és környezeti nevelés területén. Elhivatott 
a szórvány magyarsággal való közeli 
együttműködésre, és elkötelezett abban, 
hogy honfitársaink számára minél 
szorosabb partnerséget biztosítson a 

színvonalas és értékteremtő, oktató – 
nevelő munkában. Ennek a munkának egy 
újabb mérföldkövéhez érkeztünk, amikor 
2023. január 4. napján aláírtuk a Vajdasági 
Magyar Pedagógusok Egyesületével 
azt a Partnerségi Megállapodást, 
mely megteremti a két szervezet 
szorosabb szakmai együttműködésének 
kereteit, megfogalmazza küldetését és 
meghatározza fontosabb célkitűzéseit. 
A Partnerségi Megállapodás aláírására 
ünnepélyes keretek között Újvidéken 
került sor.

Dan-Megyeri Tamás
KOKOSZ elnök

Partnerségi megállapodás a 
nemzeti identitás megerősítése és 
a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása érdekében, a 
fenntarthatóság jegyében.
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Talán még emlékeznek a múltkori Vasvári 
Hírmondóban megjelent felhívásunkra:

„Mint már olyan sokszor, most is 
megmutatkozik, hogy a Fradi drukkerek 
érző szívvel viseltetnek minden 
szurkoló társukért, és összefognak, 
hogy segíthessenek bajbajutott 
társaikon.  Tiszavasváriban élő 

szurkolóink  álltak elő azzal az ötlettel, 
hogy egy nehézsorsú, igen ritka és 
gyógyíthatatlan betegségben szenvedő 
haverjuk – Cselényi Bonifác - anyagi 
megsegítésére egy jótékonysági árverést 
szerveznek, ahova a kedvenc csapatának, 
a FRADINAK az Európa Liga  sorozatban 
remeklő, és első helyen tovább jutó  csapat 
által dedikált bajnoki mezére licitálhatnak 
a segíteni vágyók. A kezdeményezésről a 
FRADI vezetősége a mez aláíratásának 
megszervezése közben értesült, és egy 
pillanatig sem haboztak, hogy rövid időn 
belül segítsenek megszerezni a játékosok 
szignóját, ezáltal is segítve a jótékonysági 
akció meggyorsítását! Ezúton is köszönjük 
a Ferencváros Club Elnökének, Kubatov 
Gábornak a  segítségét! Licitálni 2022. 
december 23-án 24-óráig lehet az lkato56@
gmail.com-ra elküldve. információ: +36-
30/935-9213, facebook.com/kato.lajos.3” 

Időközben megtörtént az árverés. Úgy a 
szervezők, mint Boldizsár ezúton szeretne 
köszönetet mondani mindazoknak, akik 
segítségével és anyagi támogatásával a 
liciten és az adományvonalon keresztül 
közel 500 000.-Ft-ot sikerült összegyűjteni 
erre a nemes célra. Külön köszönet a 
Tiszavasvári Nagycsaládos Egyesületnek 
és a Tiszavasvári Református Egyháznak a 
lebonyolításban nyújtott segítségükért!

Köszönet a segítségért!
Fradi Szívvel egy beteg Szurkoló Társunkért!


