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Jubileumi nagykoncertjük után nem 
sokat pihentek a Városi Fúvószenekar 
tagjai, ugyanis pár nappal később, május 
elsején kamionos zenés ébresztővel lepték 
meg Tiszavasvárit.  A zenészek 2,5 órán 
keresztül játszották a népszerű dallamokat, 
míg körbejárták a várost.  Régi idők 
hagyománya immáron újraéledt, ezen túl 

május beköszöntével fúvószenére ébredhet 
ismét Tiszavasvári. A városlakók éppen 
olyan szeretettel fogadták a fúvósokat, mint 
amilyen szeretettel ők játszottak nekik. 
Az ébresztőről készült video összeállítást 
megtekinthetik a zenekar facebook oldalán
(https://www.facebook.com/tvf.hu/) vagy 
youtube csatornáján.

2019. június 4-én Tiszavasvári Városi 
Önkormányzata és a Városi Kincstár közös 
szervezésében a Nemzeti Összetartozás 
Napja alkalmából ünnepi megemlékezésre 
került sor a Trianoni-emlékmű előtt. Szőke 
Zoltán polgármester úr köszöntője után 
Dr. Vinnai Győző egyéni országgyűlési 
képviselő úr mondott ünnepi beszédet. 

Ezt követően Girincsi Márton zenés 
műsora következett, majd a megemlékezés 
koszorúi kerültek az emlékműre. A 
Találkozások Háza előtti téren a Göbölyös 
Táncegyüttes a tőlük megszokott magas 
színvonalú műsora után az „Atilla 
Fiai Társulat” adott egy fergeteges, 
felejthetetlen koncertet. 

Idén első alkalommal május 16-án került 
megrendezésre a Tiszavasvári Városi 
Piac területén a Kornisné Központ 
szervezésében a pályaorientációs 
rendvédelmi nap. A rendezvény délelőtt 
10.00 órakor a hivatalos megnyitóval 
vette kezdetét.  Nácsáné dr. Kalán Eszter 
Hajnalka intézményvezető köszöntőjét 
követően Szőke Zoltán polgármester úr, 
majd dr. Vinnai Győző egyéni országgyűlési 
képviselő úr megnyitó beszédét követően 
a rendezvényen megjelent 600-700 
gyermek bemutatókat tekinthetett meg a 
rendvédelmi szervek, illetve az Országos 
Mentőszolgálat közreműködésével. A szép 
tavaszi időben a piac területét megtöltötték 
a megkülönböztetett jelzésű autók, katonai 
járművek. Akkor még nem volt sejthető, 
hogy szinte minden járműnek jelentősége 
lesz a nap folyamán. Az izgalmas, 
interaktívvá tett programsorozatot a 
Tiszalöki Büntetés- Végrehajtási Csoport 
Műveleti csoportja kezdte, kutyás 
bemutatóval és bűnöző elfogás taktikai 
bemutatóval. Járművekkel, fegyverekkel és 
az általuk használt eszközökkel illusztrált 
izgalmas, színvonalas bemutatót láthattunk 
Tőlük. Ezt követően a Katasztrófavédelem 
és az Országos Mentőszolgálat közös 
bemutatója következett, melyben 
balesetet szenvedett járműből sérültet 
mentettek, majd a kigyulladt autót a 
tűzoltóság munkatársai eloltották. A 
programon részt vevő gyermekek és 
felnőttek egyaránt érdeklődve figyelték a 
délelőtti programokat, izgatottan várták 
a történéseket. Az ebéd- illetve technikai 
szünetet követően a Magyar Honvédség 

által szervezett katonai akadályversenyen 
vettek részt az iskolások. A versenyre 
előzetesen lehetett nevezni, a nevezési 
keret 15 csapat részvételére adott 
lehetőséget, mely csapatszámot az előzetes 
regisztráció alkalmával 2 óra alatt értünk 
el. Köszönjük!!! A verseny izgalmát 
tovább fokozta a Szabolcs- Szatmár- 
Bereg Megyei Rendőr főkapitányság 
Jonatán Bevetési Alosztályának rendkívül 
látványos és izgalmas bemutatója. A 
gyerekek több intézkedés taktikai és 
elfogási bemutató izgalmát élhették át. 
A rendezvény ideje alatt a gyerekek a 
pályaorientációs sátrakban felvilágosítást, 
tájékoztatást kaphattak az ágazatok 
munkájáról, megtekinthették a fegyvereket, 
szóróanyagokkal ismerkedhettek, 
szimulátorokkal játszhattak. A Nemzeti 
Adó és Vámhivatal segítségével betekintést 
nyerhettek a vámosok munkájába. A 
rendezvény a katonai akadályverseny 
eredményhirdetésével zárult, ahol a 
3 győztes csapat átvehette a Magyar 
Honvédség díjait. Ezúton szeretnénk 
megköszönni a Katasztrófavédelem, 
a Magyar Honvédség, a Rendőrség, a 
Nemzeti Adó-és Vámhivatal, a Tiszalöki 
Büntetés- Végrehajtási Intézet és az 
Országos Mentőszolgálat részvételét és 
közreműködését. Végül, de nem utolsó 
sorban szeretnénk itt is megköszönni a 
Kornisné Központ azon munkatársainak 
a közreműködést, akik a rendezvény 
szervezésében, lebonyolításában részt 
vettek.

Kornisné Központ

Fúvós  majális Interaktívan a rendvédelmi ágazatokról

Nemzeti  Összetartozás  Napja
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Ismét eltelt egy hónap, és ismét felmerült 
néhány kérdés olvasóink részéről. Már 
szinte visszatérő téma: mi a helyzet a 
tanuszodával? Ha lesz, akkor hol és 
mikor? – Tanuszoda lesz! Nagyon bízom 
benne, hogy a beruházás még az idén 
elindul. Annyi friss és új hír van, hogy 
május 4-én személyes egyeztetésen vettem 
részt többedmagammal (dr. Vinnai Győző 
egyéni országgyűlési képviselő úr, Ráduly 
Zsolt alpolgármester úr) Szabó Tünde 
Sportért felelős államtitkárnál,  ahol újra 
megbeszéltük a tanuszodával kapcsolatos 
kérdéseket. Az egyeztetést követően 
hivatalos levélben összegeztem a 
találkozón elhangzottakat, amelyet 
postáztam államtitkár asszony részére 
Bízom abban, hogy Tiszavasvári 
önkormányzatát nem fogja terhelni az a 
plusz költség, ami a terület beruházásra 
alkalmassá tételéhez hiányzik.  Ezért 
lobbyzok, ezért mozgatok meg minden 
követ. – Most ezen a plusz költségen van 
a hangsúly? – Igen! Ugyanis nagyon-
nagyon szeretném, ha az Állam átvállalná 
valamilyen formában azt a plusz kiadást, 
ami a tanuszoda építési területének 
átadásához szükséges. A lényeg: azt kérik 
tőlünk, hogy a területet építésre alkalmas 
állapotban kell átadni. Nálunk sajnos ez 
nem áll fent, mivel a talajvízszintnek a 
süllyesztése szükséges, hogy meg tudják 
kezdeni az építkezést, valamint 
nélkülözhetetlen a közművek kiépítése. 
Ezek közel huszonegynéhány millió forint 
plusz kiadást jelentenek, ami nem áll az 
önkormányzat rendelkezésére. Hitelt 
kellene felvennünk, vagy ha saját 
költségvetésünkből kellene 
megteremtenünk, akkor olyan 
megszorításokat vagy megvonásokat 
kellene eszközölni, amik nem vállalhatóak. 
Azért küzdök most, és az volt a javaslatom 
államtitkár asszony felé, hogy a beruházó 
vagy ilyen állapotban vegye át a területet 
és Ő oldja meg a szükséges dolgokat, vagy 

pedig valamilyen formában biztosítsanak 
kormányzati támogatást, amiből mi 
megvalósítjuk a szükséges feltételeket. – A 
helyszín megvan? – Igen, megvan! Ez 
lenne a vágóhíd melletti terület, ami 
minden szempontból megfelel! – Azt 
hiszem, egy kis türelmet megér az a 
huszonegynéhány millió forint! A 
következő kérdés: Várható-e szakszerű, 
időtálló felújítás a Petőfi úton? – Pont 
most, testületi ülésen tárgyaltuk a 
kátyúzást. Eddig a szárazság miatt 
mindenki esőre áhítozott, most viszont, 
hogy esős időszak volt, nem tudjuk a 
kátyúzást folytatni. Igaz, ez nem időtálló 
felújítás, hanem egy évtizedes elhanyagolt 
lemaradás pótlása. Kérdésre visszatérve: 
az időtálló felújítás az egy hosszabbtávú 
terv. Ehhez keresem folyamatosan a 
pályázati lehetőségeket. A 
Miniszterelnökség felé célzott támogatás 
iránti kérelmet nyújtottam be, amikor 
novemberben itt jártak nálunk mondván, 
hogy Tiszavasvári útjai elég rossz 
állapotban vannak, és ha lehetőség van rá, 
- mint ahogy szokott lenni évente,- hogy a 
Kormány bizonyos településeknek célzott 
támogatást ad. Erre várunk! Célom és 
tervem az, hogy a Petőfi út teljes felújítása 
megvalósuljon. Vagyis: ne egy vékony 
aszfaltréteggel legyen leborítva, mert az 
pár éven belül úgy is tönkremegy, hanem 
itt az útalapot, a padkát és minden mást 
rendbe kell hozni. Ezt időben nem tudom 
meghatározni, de ez is a kiemelt célok közé 
tartozik. Még annyi, hogy a 
közmunkaprogramon belül 1 700 000.-Ft-
ot kértem átcsoportosítani útfelújításra. 
Aszfaltot rendelünk ezért, és nem csak a 
Petőfi utat, hanem a város egyéb útjait, 
útszakaszait is szeretnénk kátyúzni, mert 
nagyon ráfér. – Következő kérdés: Van-e 
valami előrelépés a Tedeji úttal 
kapcsolatosan? Évek óta csak az a 3-4 
kilométeres szakasz felújítása hiányzik 
az autópálya, illetve Debrecen 
eléréséhez! – Igen! Ez egy sajnálatos 
dolog, hogy ez az útszakasz az autópálya 
építése során valahogy kimaradt. Voltak 
néhány évvel ezelőtt kezdeményezések, 
ígérgetések, de az az igazság, hogy ez már 
Hajdú-Bihar megye, így nem 
Tiszavasvárihoz tartozik. Mivel már 
többször jeleztük az illetékeseknek, így 
bízunk benne, hogy a Hajdú-Bihar megyei 
települések illetékes önkormányzatai 
lépnek ez ügyben. – Következő kérdés az 
üdülőövezet fejlődésére, rendbetételére 
irányul. Van-e valami elképzelése ezzel 

kapcsolatosan a városnak? – Tervezzük 
az üdülőövezet vonzóbbá tételét. Az elmúlt 
években komoly fejlődések mentek végbe 
ezen a területen. Mivel fejlődött a strand, 
ezáltal nagyobb lett az érdeklődés az 
üdülőövezeti telkek iránt. Nagyon sok 
vásárlási szándék érkezik be az 
önkormányzathoz. Nekem célom az 
idegenforgalom, a turizmus fellendítése. 
Ez is egy hosszú folyamat. Elkészült a 
sportkoncepciónk. Ezt követően 
belevágtunk egy gazdaságfejlesztési, 
élénkítési koncepció elkészítésébe, de már 
folyamatban van az idegenforgalommal, 
turizmussal kapcsolatos javaslatok, 
gondolatok begyűjtése is. Azt gondolom, 
ha a tanuszoda felépül az üdülőövezet 
szomszédságában, az is növelni fogja a 
terület értékét és színvonalát. A 
tanuszodához kapcsolódóan van pályázati 
lehetőségünk arra, hogy akár egy kis civil 
központot tudjunk építeni, ami szintén a 
fejlődés szempontjából nem 
elhanyagolandó! A csónakázó tóval 
kapcsolatosan: régen nagy tervek voltak, 
hogy oda szabadtéri színpadot, stb. 
csinálnak, ami sajnos akkor elmaradt. 
Jelenleg a karbantartására fordítunk nagy 
hangsúlyt. Igény merült fel, hogy bővítsük 
ki a futókört. Ezt talán az idén nyáron már 
meg tudjuk csinálni a közfoglalkoztatási 
program keretében, és keressük azokat a 
pályázati lehetőségeket, hogy akár egy 
rekortán futópályát alakítsunk ki. 
Területbejáráson voltunk a strandfürdő 
üzemeltetőivel, akik az őszre tervezik a tó 
medrének a kotrását, a töltésnek a 
szélesítését, valamint amiről már 
beszámoltam, hogy még a nyáron 
megépülhet egy 150 négyzetméteres 
szabadtéri kondi-park. Látjuk azt is, hogy 
az üdülőövezetben felújításra szorul az 
úthálózat, amit szintén pályázati pénzből 
tervezünk. Még visszatérve a Keleti-
főcsatorna partjára: ennek gondozása és 
rendbetétele a Vízügyi Igazgatóság 
feladata, mert hozzájuk tartozik. Maximum 
észrevétellel élhetünk feléjük! Ha esetleg 
közfoglalkoztatás keretében lenne rá 
lehetőségünk, akkor természetesen mi is 
besegíthetnénk ennek a partszakasznak a 
rendbetételébe. – Most egy eléggé 
összetett kérdés következik: Van-e 
valami hosszú távú terv a város 
megmentésére? Értve ez alatt az 
elvándorlás megszüntetését, egy élhető 
város kialakítását, minőségi szórakozási, 
egészségügyi ellátás biztosítását, és 
persze normális iskola létrehozását – 

bár ez nem az önkormányzat 
hatáskörébe tartozik! – Igen, van terv 
arra, hogy Tiszavasvárit megmentsük. 
Eleve ez is célom volt, amikor belevágtam 
a „polgármesterségbe”. Valóban egy jó 
helyen fekvő település vagyunk három 
megyével körbevéve. Ne csak aludni és 
pihenni térjenek haza a városlakók, hanem 
itt kell kialakítani munkahelyeket, hogy 
eleve ne menjenek el. Amint már korábban 
említettem, folyamatban van a 
baromfifeldolgozó üzem létrehozása, 
ahova főként – és senkit nem megsértve – 
alacsonyabb képzettségű munkaerőt 
keresnek majd. Természetesen mérnökökre 
és technikusokra is szükség lesz. Valamint 
itt van a röntgengyár szándéka, ami szintén 
lehetőséget ad majd jól képzett 
szakemberek elhelyezkedésére. Az 
alacsony ingatlan árak talán még vonzóbbá 
is teszik a letelepedés lehetőségét. 
Gondoljunk csak a börtön átadására, 
amikor az ott dolgozók miatt számtalan 
ház kel el Tiszalökön, Szorgalmatoson és 
Tiszavasváriban is. Én azt gondolom, hogy 
Tiszavasvári minden tekintetben menthető, 
és koncentrálni kell arra, hogy a Kormány 
részéről a figyelem ne terelődjön el rólunk. 
Én ezen leszek! Csak példaként egy 
gondolat: az elmúlt hónapban a 
Belügyminisztériumban jártunk, ahol dr. 
Dukai Miklós helyettes államtitkár úr 
fogadott bennünket. Részletesen 
átbeszéltük a várossal kapcsolatos 
történéseket, lehetőségeket, pályázati 
forrásokat és költségvetési kérdéseinket. 
Nagy segítséget kaptunk, és a későbbiekkel 
kapcsolatosan is biztosított arról, hogy 
Tiszavasvárit kiemelt figyelemmel fogják 
kísérni és segíteni. – Még egy kérdés, 
amiről eddig nem beszélgettünk. Sokan 
elcsodálkoztak azon, hogy az öhön főző 
versenyre ingyenes volt a belépő? 
Miért?  - Sokan elcsodálkozhatnak azon 
is, hogy Tiszavasváriban több színvonalas 
program, rendezvény fog megvalósulni 
ebben az évben. Pályázati forrást nyertünk. 
Ez történt az öhönforgató fesztivál esetében 
is, ahol az volt a feltétel, hogy nem 
szedhetünk belépőt, és a csapatoknak sem 
kellett nevezési díjat fizetni. Talán ennek is 
volt köszönhető a magas látogatottság. 
Megpróbálunk minden pályázati 
lehetőséget megragadni, és a lakosság akár 
ilyen formában is élvezheti ezeknek a 
sikereknek a hozadékát. - Köszönöm a 
beszélgetést, illetve a válaszokat!

Fülöp Attila

A modern ügykezelés népszerűsítése 
és lakosság általi ismertségének 
növelése érdekében a Magyar 
Államkincstár komplex tájékoztatási 
csomagot dolgozott ki. Tudta, hogy 
az Önkormányzati Hivatali 
Portálon keresztül egyre 
több ügyet elektronikusan is 
intézhet? A portálon keresztül 
bejelentkezett felhasználók 
számos helyi lakossági, ipari, 
kereskedelmi, szociális vagy 
adóügyet indíthatnak, az online 
űrlappal nem rendelkező ügyek 

esetén pedig az e-Papír szolgáltatást 
lehet igénybe venni. Az elektronikus 
ügyintézéssel kapcsolatos általános 
tájékoztató cikkek megtalálhatóak a 
www.tiszavasvari.hu kezdőoldalán.

Polgármesteri Hivatal

Önök kérdeznek – Szőke Zoltán polgármester úr válaszol

Intézze önkormányzati ügyeit 
elektronikusan! 
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A vásárokról és piacokról 
szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatáról

A piac üzemeltetője változtatni kíván a 
piaci helyhasználati díjtételein, ennek 
fő indoka, hogy 5 éve nem volt emelés, 
és azóta a működtetés kiadásai is 
megnőttek. A módosítás következtében 
elfogadásra javasolt díjtételek az 
alábbiak:
1. Napi helyhasználat után fizetendő díj 
(helypénz) mértéke:
1.1. Asztalfoglalás a fedett részen (az 
igénybevett területtel együtt):
300,-Ft/m/nap
1.2. Asztalfoglalás (az igénybevett 
területtel együtt):
250,-Ft/m/nap
1.3. Helyhasználat (az igénybevett terület 
után):
200,- Ft/m2/nap
2. Havi időtartamra szóló helyhasználat 
után fizetendő díj (bérleti díj) mértéke:
2.1. Asztalfoglalás a fedett részen:    
300,- Ft/m/hó
2.2. Asztalfoglalás:     
250,- Ft/m/hó
2.3  Helyhasználat (az igényelt terület 
után):
200,-  Ft/m2/hó
3. Gépjárműről történő árusítás után 
fizetendő díj (helypénz) mértéke: 
3.1. Tehergépjárműből történő értékesítés:  
1.000,-Ft/gépjármű/alkalom
3.2. Személygépkocsiból történő 
értékesítés:
700,-Ft/gépjármű/alkalom
3.3. utánfutóról történő értékesítés:   
500,-Ft/gépjármű/alkalom

4. A piac területére nyíló saját vagy 

bérelt üzlethelyiségek bérleti díja:
2.500,-Ft/hó.

A felsorolt díjtételek az ÁFA-t nem 
tartalmazzák. A rendelet hatálybalépésének 
időpontja 2019. július 1. napja.

Járóbeteg szakellátás szakorvosi 
és nem szakorvosi óraszámainak 
k a p a c i t á s - á t c s o p o r t o s í t á s 

kezdeményezéséről

A járóbeteg szakorvosi és nem szakorvosi 
ellátások üzemeltetője 2018. július 1. 
napjától a Rojkó-MED Kft. A Kft. 
a közbeszerzési ajánlatban vállalta új 
szakmák bevezetését, új szakorvosokkal 
való együttműködést. A Kft-vel közös 
egyeztetések eredményeként jelenleg 
a kardiológia, mint új szakorvosi ellátás 
bevezetésében működik közre az 
önkormányzat. Az egészségügyi ellátás 
fejlesztése alapvető cél, melynek érdekében 
több szálon futnak egyeztetések, melyek 
sikerességében, eredményességében 
bízunk.

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete májusi rendes 
ülésén döntött a tiszavasvári 
járóbeteg szakellátás szakorvosi 
kapacitásainak más szakmába 
történő átcsoportosításáról a meglévő 
kapacitás terhére, az alábbiak szerint: 
sebészet meglévő 8 óraszámból, fül-orr 
gégegyógyászat meglévő 10 óraszámból 
szakrendelésenként 2 óraszámot, 
fogászati röntgen meglévő 17 óraszámból 
szakrendelésenként 4 óraszámot, összesen 
8 óraszámot kardiológia szakmára 
kíván átcsoportosítani. Fenti döntés 
eredményekét megnyílik a lehetőség a 
Kft. számára a kardiológia szakorvosi 
ellátás engedélyeztetésére. Ehhez a 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket 
a Kft-nek kell biztosítania, melyhez helyi 
vállalkozók példaértékű összefogással 
felajánlották segítségüket, anyagi 
támogatás formájában a tárgyi eszköz 
beszerzéshez.

Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések 2019. évi 
támogatására kiírt pályázat 

benyújtása

A tavalyi évben az önkormányzat teljes 
egészében hitel felvételével kívánta 
biztosítani az óvoda felújítását, tekintve 
azonban, hogy a felvenni kívánt összeg 
nem fedezte volna a kiadásokat, ami miatt 
a hitel végül nem került lehívásra. Az 
álláspontunk minden ilyen esetben azonban 
az, hogy valamilyen formában megoldást 
kell találni a feladat elvégzésére. 
Jelen esetben az alábbi pályázat adta 
lehetőséggel élve kívánjuk megvalósítani 
az eredeti célt. Önkormányzatunk az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” című pályázati 

kiírás alcéljára pályázatot nyújt be a 
Tiszavasvári Minimanó Óvoda (4440 
Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 67/a.; 755 
hrsz ) felújítása érdekében.
A tervezett beruházás forrásösszetételét az 
alábbiak szerint alakul:

 A beruházás összköltsége:   
35.294.000 Ft

 Igényelt támogatás (85%):  
29.999.900 Ft

Önkormányzati sajáterő (15%): 
5.294.100 Ft

A beruházás megvalósításához szükséges 
sajáterő fedezetét Tiszavasvári 
Város Önkormányzata aktuális évi 
költségvetésében biztosítja. Fenti 
pályázati lehetőség kihasználásával a 
tavalyi évi közel 6 millió forintnyi hitel 
igény helyett kisebb önerő biztosításával 
valósítható meg a korábbinál jóval 
nagyobb mértékű fejlesztés (közel 
12 milliós fejlesztés helyett 35 milliós 
beruházás).

 A kormány az Eszközkezelőn keresztül hét év alatt 36 ezer családot mentett meg, és a bankok által 
korábban elvett lakások nagyon kedvezményes visszavásárlását teszi lehetővé az Eszközkezelő 
ügyfeleinek.  A lehetőséggel az időarányosan beérkezett és feldolgozott nyilatkozatok alapján közel 20 
ezer család kapja vissza otthonát.

 A kormány célja, hogy minden ember saját otthonban élhessen. Ennek érdekében tette lehetővé, hogy a 
Nemzeti Eszközkezelő programban résztvevők rendkívül kedvező feltételek mellett visszavásárolják 
ingatlanukat.  Az intézkedés 32 500 családot, több mint 150 ezer embert érint. Ők azok, akik a NET 
programnak köszönhetően úgy menekültek meg többmilliós hiteltartozásuktól, hogy továbbra is az 
otthonukban maradhattak. Az állam ugyanis az Otthonvédelmi Akcióterv részeként, 2011-ben elindított 
NET program keretében megvásárolta az akkori hiteladósok, köztük számos gyermekes család ingatlanát 
és évek óta biztosítja számukra a bérlés lehetőségét. A NET Zrt. 2019. február 20-tól március 31-ig küldte 
ki a tájékoztató leveleket az érintett ügyfeleknek, akiknek a kézhezvételtől számított 60 napon belül kellett, 
illetve kell nyilatkozniuk arról, hogy egyösszegben vagy részletfizetéssel vásárolják vissza lakásukat, esetleg 
továbbra is bérlők maradnak. Az utolsó nyilatkozatok beérkezése legkésőbb május végéig várható. A mai 
napig időarányosan közel 20 ezer ügyfél, azaz az érintettek 65 %-a küldte vissza a nyilatkozatot. Ezek 
alapján a rendkívül kedvező visszavásárlás lehetőségével az érintettek 90%-a kíván élni. Kijelenthető, 
hogy a részletfizetés a legkedveltebb konstrukció (71%), de jelentősnek tekinthető (19%) az egyösszegű 
visszavásárlásra vonatkozó nyilatkozatok száma is. Mindez alátámasztja, hogy a gazdasági növekedés 
eredményeként, valamint a kormány által az elmúlt időszakban bevezetett számos, a családok megélhetését 
javító intézkedéseknek köszönhetően a bérlők túlnyomó többségének helyzete az elmúlt években jelentős 
mértékben stabilizálódott, ez pedig lehetővé teszi, hogy újra tulajdonosaivá váljanak a bankok által 
korábban elvett otthonaiknak.  A NET Zrt. a továbbiakban is folyamatosan fogadja a nyilatkozatokat és 
az ügyfélszolgálati pontokon szükség esetén segítséget nyújt az érdeklődők számára. Továbbra is nagyon 
fontos, hogy az érintettek - bármelyik lehetőséget is választják - mindenképpen nyilatkozzanak a tájékoztató 
átvételét követő 60 napon belül. 

NVTNM
Sajtó és Kommunikációs Főosztály

Fontosabb  testületi  döntések

KÖZLEMÉNY
Közel 20 ezer család kapja vissza ottohnát az eddig beérkezett adatok 

szerint
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…címmel május 10-11-én ismét nagy sikerű 
olimpiai napot rendezett az Olimpiai Baráti 
Kör. A cél ezúttal városunk szülöttének, 
Redela József kajakozó relikviáinak 
átadása-átvétele volt. A találkozót Szőke 
Zoltán polgármester, Győr Béla MOA 
főtitkár és Vékássy Bálint MOB főtitkár 
köszöntötte, majd Gazdag József OBK.
elnök mutatta be a vendégeknek az 
Egyesületet. Dezső Lajos TOBKE tag 
verset mondott. E jeles napra a Redela 
család képviseletében nyolc fő jelent 
meg. Redela József 1936-ban született 
Bűdön. 1956-ban hagyta el az országot, 
és az Egyesült Államokban telepedett le. 
Rövid idő alatt számos versenyt nyert, 
közte szövetségi bajnokságot is. Itthon 
csak «Kajak király»-ként emlegették. A 
találkozó vendégei közül Mohácsi Ferenc 
/1929/ olimpiai bronzérmes kajakozó 
mesélt közös, budapesti sportéletükről. 
Életének utolsó szakaszában hazatelepült, 
új családot alapított. Mielőtt rátaláltunk 
volna, sajnálatos módon elhalálozott 
2018 tavaszán. Amerikából a városi 
Sportmúzeumnak felajánlott relikviáit 
Redela Mónika fia hozta haza Amerikából 
(serlegeket, érméket, dokumentumokat, 
fényképeket). Egy a gond. A kis 
ékszerdoboz mára már kinőtte magát, 
nagyobb helyiségre van szüksége a 
Sportmúzeumnak, hogy értékes ereklyéit 
be tudja mutatni a nagyközönségnek. 
Vékássy Bálint a MOB főtitkára /1974/ 
kétszeres ifjúsági kajakozó felelevenítette 
„vasváris” kedvenc időtöltését, örömmel 
látogatott el hozzánk. Az olimpiai eszme 
ápolásának szükségességéről beszélt. 
Révész Ferenc következett. Az Ipolysági 
Szokolyi Alajos Olimpiai Baráti kör 
elnöke. Az Olimpiai Baráti körünkkel 
tavalyi évben megkötött Együttműködési 
megállapodásról adott tájékoztatást. 
Viszonozták tavalyi látogatásunkat, ezúttal 
magával hozta fiát, ifj. Révész Ferencet 
kilencszeres  Szlovák bajnokot, tízpróbás 
olimpikont. Elkísérte őt Pásztor Péter 
újságíró, aki meleg hangú méltatásban 
számolt be a vendéglátásról a Felvidék 
Ma c. újságban. Színvonalas versenytánc 
következett vendégeink tiszteletére. A 
csodás bemutató szólótáncosai: Szakál 
Evelin Noémi és Kerekes Krisztián 

János, akik igazán FIGYELEMRE Méltó 
előadást mutattak be. Szécsi Zoltán 
/1977/  háromszoros olimpiai bajnok 
vízilabdázót Szombati Gábor faggatta ki 
élményeiről. A nap fő produktuma volt a 
nézők tetszésnyilvánítását illetően kettőjük 
párbeszéde. A Debreceni Honvéd SE, és 
az BK. együttműködési megállapodását 
láthattuk, melynek eredményeképpen 
a DHSE berkein belül megalakult a 
Békessy Béla OBK. Gazdag József elnök 
hathatós segítségével. Vezetője Pusztai 
Imre elnök. Gyöngyösi Károly ezredes 
és az új elnök rögtön le is csaptak a 
jelenlévő Császári Attila Fair Play díjas 
sportdiplomata, a Baráti Kör örökös 
tiszteletbeli tagjának támogatására, aki 
nem csak kitűnő vitorlázó, de a maratoni 
futások állandó és sikeres résztvevője is. 
Dr. Nébald György /1956/ olimpiai bajnok 
kardvívó, az Olimpiai Bajnokok Klubjának 
elnöke értékes előadást tartott a „A sport 
szerepe a honvédelmi nevelésben” 
címmel. Dr. Szabó Tünde /1974/ sportért 
felelős államtitkár olimpiai, világ- és 
Európa-bajnok ezüstérmes úszó szívélyes 
köszöntő levele került felolvasásra. A 
délutánt a Nyírség Néptánc két szólósa: 
Bohács Brigitta és Éder Róbert tánca 
frissítette. Videó klipben tiszteleghettünk 
élsportolóink előtt, majd a Himnusz közös 
éneklésével zártuk a napot. Jó ízű vacsorát 
fogyasztottunk a Rizsa prezentálásában.  
Május 11-én vendégeinkkel a tiszadadai 
Tájház meghívására több nevezetességüket 
is meglátogattuk. A Polgármester 
Mizser Zsolt és Kovács Géza vendégei 
voltunk. Megnéztük a Helytörténeti 
Gyűjteményt, majd Bornemissza Barnabás 
emlékszobáját. Az 1936-os Olimpiára 
készülő kiváló sportoló életútjának 
megismerése után elhelyeztük a kegyelet 
koszorúit. Holló László Házában csodás 
festményeiben gyönyörködhettünk.  A 
délelőtti program a tiszadobi Andrássy 
kastély megtekintésével folytatódott, 
majd a tiszadadai Öreg Halász Csárdában 
fejeződött be a két napos program, ebéddel 
és a Tájház fagyis-kávés kedveskedésével.

Gazdag napok voltak!

A Tiszavasvári Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum 2019. 05. 24.-én 
ismételten megrendezte az Éjszakai 
akadályversenyt, melynek célja olyan 
rendezvény biztosítása, mely a szabadidő 
hasznos eltöltésének eszközével a 
drog és kábítószer használatának 
megelőzését hivatott célozni.  A program 
a Tiszavasvári Városi Sportcsarnokban 
került megrendezésre, melyet ezúton is 
külön köszönünk. A város általános és 
középiskoláiból jelentkezett csapatok este 
18.00 órakor kezdték meg a versenyt, 
ahol a 11 állomáson vicces, izgalmas, 
érdekes feladatokat kellett teljesíteniük. A 
csapatok, és a szervezők többsége is emoji 
jelmezben érkezett, amely a versenyzők 
számára plusz pontokat ért, és a hangulatot 
is megalapozta. 
Az akadályversenyt kiegészítő lassúsági 
kerékpárverseny első alkalommal hódított. 
Az elején még ódzkodó versenyzők egyre 
inkább belejöttek, megérezték a lassúsági 
verseny paradox üzenetét. Lelkesedéssel 
„fogták vissza magukat”  J, hogy a 
leglassabban tehessék meg a kijelölt 
távot. Az este elsősorban a humoros 
együttjátszásról, a győzni akarásról szólt, 
internet és azon belül közösségi oldalak 
nélkül, csak úgy személyesen, csak úgy 

a szórakozásért, csak úgy önmagukért, 
önmagunkért! 
A rendezvény szervezésében, 
lebonyolításában részt vett a Tiszavasvári 
Rendőrkapitányság, a Tiszavasvári 
Polgárőrség, a Védőnői Szolgálat, továbbá 
városunk általános és középiskolái. A 
Kornisné Központ, melyen belül a Család- 
és Gyermekjóléti Központ főszervező 
feladatot látott el igyekezett a házigazda 
szerepében is tevékenykedni. A szervezők 
minden csapatot értékeltek, senki nem 
maradt kisebb-nagyobb ajándék nélkül. 
Az akadályversenyen is és a lassúsági 
kerékpárversenyen is három-három díjat 
osztottunk ki, de minden csapat kapott 
kisebb ajándékot is. Minden résztvevőt 
megvendégeltünk a már hagyományként 
visszatérő zsíros kenyér+hagyma+tea 
kombinációval.
Köszönjük minden szervezőnek, akik 
hozzájárultak a program zökkenőmentes 
lebonyolításához!
Köszönjük Nektek bátor, vállalkozó 
szellemű csapatoknak a részvételt, és hogy 
szebbé tettétek a saját és a mi napunkat is!
Jövőre veletek ugyanitt!

Takács Éva
Tiszavasvári KEF társelnök 

A Tiszavasvári Vasvári Pál Társaság 
a megalakulásának 30. évfordulója 
illetve a város nagy szülötte halálának 
170. évfordulója alkalmából 2019. 
május 31-re emléknapot szervezett. Az 
emléknapon megjelentek a nagy hazafi 
sorsának meghatározó településein 
működő szervezetek képviselői is, így a 
Nyírvasvári, a Hajdúböszörményi és a 
Budapest XVIII. kerületi aktivisták. A napi 
program két részből tevődött össze: délelőtt 
10 órától a Gólyahír Ifjúsági Táborban 
a Társaságunk alapító tagjai kötetlen 
beszélgetés során találkoztak a ma is aktív 
tagokkal. Amíg a beszélgetés tartott, a 
régi tiszavasvári „Piros Ingesek” zenéltek, 
és az üstben főtt a babgulyás. Ebéd után 
Katona Ildikó nyugalmazott tanár ünnepi 
beszédében röviden összefoglalta Vasvári 
Pál életét a bűdi születésétől kezdődően a 
gyalui havasokban történt haláláig. Utána 
a Tiszavasvári Váci Mihály gimnázium 
tanulói ősbemutató keretében adták elő 
Sulyok József korábbi polgármester 
művét: Bűdi kocsmai jelenet az 1848-as 
forradalom idejéből. A megemlékezés 
Vasvári Pál egész alakos szobránál 
folytatódott. Munkácsi Lajos, a Társaság 
Titkára ismertette a leleplezésre kerülő 
emléktábla elhelyezésének okait és a 
megvalósítás történetét. Köszönetét fejezte 

ki Kiss Imre vállalkozónak munkájáért és 
önzetlenségéért, majd a Vasvári (Fejér) Pál 
szülőházának helyén létesített emléktáblát 
leleplezték és azon a jelenlévők koszorút 
helyeztek el. A körösfői Korpos Albert: A 
csata! - Vasvári Pál emlékére költött versét 
a Társaság tagja Dezső Lajos adta elő. A 
szobor és az emléktábla megkoszorúzása 
után a Tiszavasvári Városi Fúvószenekar 
eljátszotta a Szózatot és ezzel a helyszínen 
a rendezvény befejeződött. A Gólyahír 
Ifjúsági Táborba visszatérve Munkácsi 
Lajos, titkár emléklapokat adott át az alapító 
tagoknak és a fentebb említett települések 
képviselőinek. Megköszönte a megjelenést 
és az eddigi munkájukat, elismerését 
fejezte ki a Társaság Vezetőségének és 
valamennyi tagjának a szervezésben 
végzett lelkes munkáját. Köszönjük 
továbbá a Közétkeztetési Kft. Vezetőinek 
és dolgozóinak a finom ebédet és vacsorát, 
valamint a zenés estéért a zenekar tagjainak 
játékát. Híres szülöttünk emlékének őrzése 
nagyon fontos településünk hírnevének 
fenntartása miatt is, ezért kérjük, hogy aki 
szeretne ebben közreműködni és elfogadja 
Vasvári Pál szellemiségét, csatlakozzon a 
Társaság tagjaihoz.

Tiszavasvári Vasvári Pál Társaság

„Az olimpiai eszme 
szellemében”

„Vasvári Pál 30. - 170. éve
Történelem hagyományának őrzése Tiszavasváriban”

Ismét KEF-es éjszakai akadályverseny
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A Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 2019. 
május 31-án megtartotta a 2018 évben 
végzett munkájáról a beszámolót. Az 
egyesület elnöke a köszöntő után felkérte 
az egyesület tagságát, hogy egy perces 
néma felállással emlékezzenek KOVÁCS 
SÁNDOR (KOKO) polgárőr társukra, 
aki az egyesületnek 25 éven keresztül 
volt aktív tagja. Az egyesület elnöke a 
beszámolóban elmondta, hogy az egyesület 
tagsága 2018 évben ingyenesen társadalmi 
munkában az 5514,5 órában összesen 
266 napon végezték a feladatainkat. Az 
egyesület tagjai március közepéig a saját 
gépkocsijukkal láttak el szolgálatokat 
1246 km közlekedve. 2018. március 14-
én a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Rendőr Főkapitányságon átvehették a 
Skoda Jety gépkocsit, amellyel jelenleg 
a szolgálatot ellátják. Ezzel a szolgálati 
gépkocsival, a szolgálati gépkocsival 7999 
km-t közlekedtek. 215 alkalommal éltek 
azzal a lehetőséggel, hogy felhívták a 
közlekedők, vagy egyéb szabálytalanságot 
elkövetők figyelmét, vagy csak a 
személyes javak megóvása, védelmébe 
érdekében tájékoztatták a Tiszavasváriban 
élőket, A rendőrség értesítése mellett hat 
alkalommal  döntöttek. Az egyesület tagjai 
a városban, éjszakánként 124 alaklommal 
1622,5 órában teljesítettek szolgálatot. 
214 órában biztosították az általános 
vagy a középiskolákban megtartásra 
kerülő rendezvényeken, esetenként 4-6 
fő részvételével. A sporteseményeket 
alkalmanként 2-5 fő részvételével 136 
órában biztosította az egyesület, minden 

esetben eseménymentesen. A külterület 
ellenőrzését is fontos feladatnak tekinti az 
egyesület, melyet 1170 órában teljesítették 
a polgárőrök. Aktívan jelen voltak az 
éjszakai járőrözés fenntartása mellett. A 
közgyűlés az egyesület tevékenységéről 
szóló beszámolót és a pénzügyi 
beszámolót elfogadta. A közgyűlésen 
megjelent megyei, városi, a társ szervek 
vezetői elismeréssel szóltak az ingyenesen 
elvégzett munkáról és azt megköszönték 
az egyesület vezetőségének tagjainak 
és a tagok hozzátartozóinak, hogy 
hozzájárultak családtagjuk társadalmi 
munkájának zavartalan elvégzéséhez. A 
beszámoló elhangzását követően Balázsi 
Csilla tájékoztatta az egyesület tagságát a 
2018 évi gazdálkodásról.  Kiemelte, hogy 
az egyesület vezetősége jól gazdálkodott 
a támogatásokból, felajánlásokból kapott 
szűkös anyagi lehetőségekkel. Kiemelte, 
hogy a takarékosságot 2019 évben is fenn 
kell tartania az egyesületnek. A beszámolók 
meghallgatása és elfogadását követően, 
2018 évi munkájuk elismeréseként a 
Szabolcs-Szatmár –Bereg Megyei Polgárőr 
Szövetség az egyesület elnökét Ráduly 
Zsolt, Nagy M Gyula és Kovács István 
polgárőröket oklevéllel és tárgyjutalomba 
részesítette. Az egyesület vezetősége 
Bodnár Zsolt, Faggyas György, Kiss 
Károly és Éles Bertalan polgárőrök 2018 
évben végzett munkáját tárgyjutalommal 
köszönte meg. 

Simon István 
Tiszavasvári Polgárőr Egyesület elnöke

Az idős emberek jóhiszeműségük, 
segítőkészségük és esetenként életkorukból 
adódó meggyengült egészségi állapotuk 
miatt kiemelten veszélyeztetettek a 
különféle jogsértésekkel szemben. A 
prevenciós célokat szem előtt tartva 
szükséges a lakosság célirányos 
tájékoztatása e bűncselekmény 
visszaszorítása érdekében. A jogsértések 
elkövetői a család iránt érzett legbensőbb 
érzelmekre alapozva, telefonon felhívnak 
idős személyeket. Unokának, vagy egyéb 
hozzátartozóknak, illetve egyes esetekben 
hivatalos személynek (például: rendőrnek, 
mentősnek, kezelőorvosnak) kiadva 
magukat egy meg nem történt balesetről, 
vagy káreseményről tájékoztatják 
az idős embert, amelyet a családtag 
okozott. A hozzátartozó „ügyének” gyors 
megoldása érdekében készpénzt, és/
vagy ékszert kérnek, amelynek átadásáig 
a telefonkapcsolatot fenntartják. Az ún. 
„unokázós” csalások a korosztályhoz 
tartozók anyagi biztonságát súlyosan 
csorbítják, továbbá a lakosság szubjektív 
biztonságérzetét is érzékenyen érintik. 
Ilyen esetekben azonnal ellenőrizzék a 
hívás valóságtartalmát. Hívják fel azt a 
személyt, akire az ismeretlen telefonáló 
hivatkozik. Ha felmerül a gyanúja, 
hogy valaki önmagát hozzátartozónak 
adja ki, hívja fel és tájékozódjon. 
Figyelem! A csalók a bűncselekmények 
elkövetésére felkészülnek és a sértett 
bizalmának elnyerése végett olyan 

valós információkat is közölhetnek, 
amelyek valóban a hozzátartozóhoz 
kapcsolódnak. -Bűncselekmény gyanúja 
esetén azonnal értesítsék a rendőrséget! - 
Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános 
helyen magánügyeikről, hiszen ezeket 
az információkat a bűnelkövetők 
felhasználhatják. - Soha ne nyissanak 
ajtót idegeneknek, és bármilyen indokra 
is hivatkoznak, ne adjanak nekik pénzt. 
- Gyanús idegenek látogatása esetén 
jegyezzék meg személyleírásukat, a 
gépjármű rendszámát. Amennyiben 
az ismeretlenek valamely szolgáltató 
dolgozójaként mutatkoznak be, minden 
esetben kérjék el igazolványukat, majd 
a szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán 
ellenőrizzék.

A rendőrség az idősek családját, 
közvetlen ismerőseit is összefogásra 
kéri. Ha szükséges, minden nap hívják 
fel rokonuk, ismerősük figyelmét 
a fentiekhez hasonló történetekre, 
bűnelkövetési módszerekre és mondják 
el nekik a rendőrség tanácsait. Ha 
mégis bűncselekmény áldozatává válik, 
azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es 
segélyhívó számon. 

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 
MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
NYÍREGYHÁZA

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság lopás 
vétség elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytat büntetőeljárást 
egy 18 éves tiszavasvári lakos ellen. A 
nyomozás adatai szerint a férfi 2019. május 
2-án betört egy tiszavasvári lakóházba, 
ahonnan dohányárut, készpénzt, két 
zenedobozt és egy kávéfőzőt tulajdonított 
el. A rendőrök a bejelentést követően 
széleskörű adatgyűjtést végeztek, 
melynek eredményeként 24 órán belül 
Tiszavasvári belterületén elfogták a 
feltételezett tettest. Kiderült, hogy a férfit a 
Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-
végrehajtási Csoportja is körözi, mivel 
az aszódi javítóintézetből engedéllyel 
távozott, de oda a meghatározott időre 
nem érkezett vissza. A nyomozók a 
rendőrkapitányságra előállított férfit 
gyanúsítottként hallgatták ki, aki beismerő 
vallomást tett. Vallomásában két korábbi 
betörésről is beszámolt a nyomozóknak, 
melyeket szintén Tiszavasváriban követett 
el. A gyanúsítottat őrizetbe vették és 
előterjesztést tettek letartóztatásának 
indítványozására az illetékes ügyészségnél.

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság lopás 
vétség elkövetésének megalapozott 

gyanúja miatt folytat büntetőeljárást egy 
38 éves tiszavasvári lakos ellen. A férfi 
2019. május 9-én éjszaka egy tiszavasvári 
lakótömb nyitott tárolójából eltulajdonított 
négy lezáratlanul hagyott kerékpárt. 
A rendőrök a bevezetett intézkedések 
eredményeként néhány órán belül 
azonosították és elfogták a feltételezett 
tettest. A rendőrkapitányságra előállított 
férfit gyanúsítottként hallgatták ki, aki 
beismerő vallomást tett. A lopott bicikliket 
az eljárás során a rendőrök megtalálták és 
visszaadták a tulajdonosaiknak.

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság 
kifosztás bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt folytat 
nyomozást egy 15 éves tiszavasvári 
lakos ellen. A nyomozás adati szerint a 
fiú 2019. május 11-én éjszaka bement 
egy tiszavasvári lakóházba, és az ott 
élő alvó férfi zsebeiből eltulajdonította 
a pénztárcáját, a cigarettáját és két 
mobiltelefonját. A bejelentést követően a 
rendőrök széleskörű adatgyűjtést végeztek, 
melynek eredményeként 2019. május 12-
én elfogták, és gyanúsítottként kihallgatták 
a feltételezett elkövetőt. A gyanúsított az 
eljárás alatt szabadlábon védekezhet.

A Polgárőrség 2018 évben végzett 
tevékenységéről.

 „Unokázós” csalók

Rendőrségi hírek
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Iskoláink életéből

A Tiszavasvári Általános Iskola 
GRATULÁL minden tanulójának a helyi, 
térségi, megyei és országos tanulmányi 
versenyeken elért eredményeihez.
 Az idei tanévben ismét sokan álltak 
egyénileg vagy csapatban megyei, országos 
sportversenyek dobogóinak felsőbb fokain 
is, amivel nem csak iskolánkat, hanem 
egyesületük, városunkat is eredményesen 
képviselték. KÖSZÖNJÜK az iskola 

minden tanulójának, pedagógusának, 
dolgozójának, és a szülőknek, hogy a 
tanév során elért sikerek kovácsolásában 
aktívan kivették részüket, ezzel 
támogatva gyermekeinket és erősítve 
iskolánk jó hírnevét. Eredményeinkről 
tájékozódhatnak a www.tiszavasvari-
iskola.hu weboldalon.

Tiszavasvári Általános Iskola

„ Mindenik embernek a lelkében dal van 
és a saját lelkét hallja minden dalban. 

És akinek szép a lelkében az ének, 
az hallja a mások énekét is szépnek. „

Babits Mihály szívet melengető gondolatai 
jegyében telt el a 2019. május 30-a, csütörtök 
esti Furulyagála a Tiszavasvári Általános 
Iskolában. 56 zenélni, énekelni szerető alsó 
tagozatos kisdiák mutatta be szüleinek, 
családtagjainak, mit tanult ebben a 
tanévben ének- és furulya tehetséggondozó 
foglalkozásokon. A produkció többféle 

zenei stílust ölelt fel: gyermek-és 
népdalok, kétszólamú furulyaművek, 
filmslágerek és örök klasszikus dallamok 
csendültek fel. A műsorszámok 
változatosságáról a bájos gyermekhang, 
különböző ritmushangszerek és furulyaszó 
gondoskodott. A gyerekek egész tanévben 
lelkesen tanultak énekelni, furulyázni 
Erdei-Dankó Eszter tanító nénivel, aki 
színpadra állította ezt a produkciót. 
Minden résztvevőnek szívből gratulálunk, 
köszönjük szépen ezt a kellemes esti 
előadást!

 2019. április 23- 27-e között a Tiszavasvári 
Általános Iskola diákjai és pedagógusai az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának 
támogatásával immár hetedik alkalommal 
jutottak el Erdélybe, ahol személyes 
tapasztalatot szereztek annak természeti, 
történelmi, néprajzi sokszínűségéről. 
A „tündérországi” út során iskolánk 62 
hetedikes tanulója és  7 kísérő pedagógusa 
a magyar irodalom, történelem neves 
személyiségeinek-  Petőfi Sándor, Ady 
Endre, Tamási Áron, Hunyadi Mátyás- 
életrajzával és  erdélyi vonatkozásaival 
ismerkedtek meg. Lélekemelő volt 
a résztvevők számára a nevezetes 
emlékhelyeken a koszorúk elhelyezése, 
és a székely himnusz eléneklése is. A 
természeti látnivalókban gazdag táj 
szépségei-  Gyilkos- tó, Békás- szoros, 
Bucsin -tető - helyenként még hóval 
borított csúcsai az alföldi „tengersík 
vidékéhez” szokott kirándulókat 
lenyűgözte. A parajdi sóbarlangban tett 
látogatás olyan élményközeli földrajzi 
ismeretekhez juttatta tanulóinkat, 

melyeket iskolai tanulmányaik során  
kamatoztatni fognak.  A sok száz 
kilométerest út fáradtságát feledtetni 
tudta  Kolozsvár, Segesvár, Csíkszereda 
és a történelmi hangulatú települések 
látványa. A nemzeti összetartozás 
érzését erősítette a Csíkkozmási 
Általános Iskola meglátogatása, ahol 
a jelenlévő diákok számára mutatták 
be tanulóink a Tiszavasvári Általános 
Iskola mindennapjait. Ez a néhány nap 
nemcsak tanulmányi, hanem egyben 
osztálykirándulás is volt, amely az 
osztályközösség erősödését is segítette. 
Meg kell említeni a  Korondon 
eltöltött vidám estéket. A kulturált, 
kényelmes szálláson a jó hangulatú 
együttlétek  maradandó emléket hagynak 
a diákokban. Az út végeztével itthon 
beszámoltak élményeikről, és egyben 
kedvcsináló előadást, bemutatót tartottak 
a hatodikosok számára, akik már alig 
várják, hogy ők is ilyen élmények részesei 
lehessenek.

TÁI

2019. május 10-én, pénteken a Tiszavasvári 
Általános Iskola 46 tanulója utazott 
Budapestre 4 pedagógus kísérővel, és nézte 
meg a Pesti Magyar Színház előadásában a 
Suncity – a Holnap Tali! című előadást. A 
színház közönségszervezőjének felhívására 
örömmel kapcsolódtunk be a Lázár Ervin 
Program Pilot programjába, amelynek célja, 
hogy szociális helyzettől és lakóhelytől 
függetlenül minden 1-8. évfolyamon 
tanuló általános iskolai diák tanévenként 
egyszer térítésmentesen juthasson színházi 
élményhez. A színház ajánlatában szereplő 
Kultúrcsomag elnevezésű programot 
választva, kényelmes körülmények között, 
ingyenesen utaztunk vonattal a fővárosba. 
Megérkezésünk után a Ráth György villába 
vezetett utunk, ahol múzeumpedagógiai 

foglalkozás keretén belül „Boldog 
békeidők”- Társadalom, életmód és kultúra 
a századforduló Budapestjén címmel, 
rendhagyó történelem órát tartottak nekünk 
a szervezők. Innen sétáltunk tovább a 
színházba egy könnyed, formabontó 
musical előadásra, amely annak a 
korosztálynak a nyelvén íródott, akiknek 
szól, vagyis a Z-generáció fiataljainak. 
A színházi előadás mellett élmény volt 
kipróbálni a pesti tömegközlekedést, 
sétálni a belvárosi épületek között, 
érezni a nagyváros pezsgését, lüktetését. 
Köszönet érte a Pesti Magyar Színház 
közönségszervezőinek.

Rozmanné Homoródi Ildikó 
szervező pedagógus

Muzsika hangja

HAT-18-01-0546 - Kincses Erdély hegye-völgye
Barangolás csodás tájakon, ismerkedés történelmünk és 

múltunk értékeivel
Nagy örömünkre 2019. május 25-én ismét 
megrendezésre került a Tiszavasvári 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Éjszakai 
akadályversenye. Lelkesedésünknek 
az sem volt akadálya, hogy idén nem a 
Csónakázó tó körül, hanem távolabbi 
helyszínen, a Sportcsarnokban került 
lebonyolításra. A Tiszavasvári Általános 
Iskola Vasvári Pál út 97/a szám alatti 
Telephelye 5 csapattal képviseltette magát. 
Az érdekes feladatok között volt: rendőrségi 

akadálypálya, jelmezes szelfi, öltöző váltó, 
emoji teszt, gólyaláb, célba lövés vízi 
pisztollyal. Aki úgy gondolta lassúsági 
kerékpárversenyen is megmutathatta 
ügyességét. Megelégedettségünkre a 8. 
osztályosaink egyik csapata 2. helyezést 
ért el a nyolc csapatból. Gratulálunk nekik. 
Akik nem értek elhelyezést, azok is nagyon 
jól érezték magukat, szép élményekkel 
gazdagodtak.

TÁI

KEF Éjszakai akadályverseny

A mai világban iskola nem létezhet a szülői 
támogatás nélkül. Nagyon fontos, hogy a 
közös célok, „a gyerekek” érdekében 
együtt dolgozzanak tanárok és szülők. 
A Tiszavasvári Általános Iskola szülői 
munkaközössége rendkívül támogató, 
nyitottak, pozitívak, szorgosak minden 
olyan feladat megvalósításának érdekében, 
amely az iskolai életet, a mindennapok 
feltételeit hivatott javítani. Tagjai 
hatékonyan mozgósítják az osztályok 

szülőit a különböző rendezvények 
lebonyolítására, szervezésére, részvételére. 
A Tiszavasvári Általános Iskola diákjai és 
tantestülete nevében köszönetet mondunk 
a Szülői Munkaközösség minden tagjának, 
hogy aktív munkájával ennek a tanévnek 
a sikereihez is hozzájárult. Bízunk benne, 
hogy együttműködésünk a jövőben is 
töretlen marad!

Tiszavasvári Általános Iskola
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Zenés mese délelőtt iskolánkban
2019. április 30-án reggel 9 órától iskolánk 
koncerttermében ismét hangszerbemutatót 
tartottunk a város nagycsoportos 
óvodásainak és az alsó tagozatos általános 
iskolásoknak. Tavaly a szegénylegény, 
a bánatos királylány és a fogságba esett 
aranymadár történetének segítségével 
tettük megközelíthetővé a gyerekek 
számára a komolyzenét. Idén Lusti, az 
álmodozó hercegnő köré szőtt zenés-
mesével mutattuk be a zeneiskolánkban 
tanulható hangszereket a különböző 
tanszakokon tanuló növendékeink 
közreműködésével, név szerint: Tóth 
Marcell, Kotroczó Roland, Faggyas 
Enikő, Balogh István, Mászlai Kristóf, 
Fekete Hanna, Kósa Réka, Kovács Ákos, 
Munkácsi Milán, Girincsi Bella. 
Hegedűs Endre Kossuth –díjas zongo-
raművész hangversenye iskolánkban
2019. május 9-én Hegedűs Endre és 
felesége Katalin zongoraestjére iskolánk 
kis hangversenyterme zsúfolásig 
megtelt. A koncerten szóló és négykezes 
zongoraművek hangzottak el a két 
művész előadásában, köztük Bach, 
Mozart, Beethoven, Chopin, Debussy 
művei. A hangverseny után ezt írták 
emlékkönyvünkbe: „Ma volt az első 
látogatásunk Tiszavasváriban, örömmel 
tettünk eleget a koncertmeghívásnak 
feleségemmel. Rendkívül meleg 

fogadtatásban volt részünk, figyelem és 
szeretet vett körül minket. Köszönjük 
szépen, hogy játszhattunk és a 
viszontlátásra-hallásra mielőbb! Sok 
szeretettel: Hegedűs Endre és Katalin”
Kis zongoristáink legújabb sikerei
2019. május 17-én, a kilencedik alkalommal 
Tiszalökön megrendezett Krétakör 
zongoraversenyen iskolánk tehetséges 
növendékei ismét győzelmet arattak. 
A Polgármesteri Hivatal dísztermében 
megrendezett megmérettetésen a közel 
száz zongorista közül Balogh Emese és 
Pethe Cintia arany, Kovács Ákos ezüst 
minősítéssel tértek haza, Kotroczó Roland 
pedig saját korcsoportjának legjobbjaként 
kiérdemelte a kiemelt arany díjat. 
Felkészítő tanáraik Kotroczóné Derecskei 
Andrea, Savina Lyubov és Vasko Szabolcs 
voltak. 
Évzáró hangverseny 
Rohamosan közeleg a 2018/2019-es tanév 
vége, melyet szokásainkhoz híven Ünnepi 
Évzáró Hangversenyünkkel zárunk. A 
hangversenyen közreműködnek iskolánk 
növendékei és tanárai, de nem hiányozhat 
kórusunk és Kinder Band Fúvószenekarunk 
sem. 2019. június 13-án (csütörtök), 
18.00 órai kezdettel a Találkozások Háza 
nagytermébe szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt. Köszöntsük együtt, 
muzsikával a nyári vakációt!

V. Sz.

A 2018 – 2019 –es tanévben az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által kiírt, a Nemzeti 
Tehetség Program végrehajtásának 
2017 – 2018. évi cselekvési programja 
alapján a Magiszter Alapítványi Általános 
Iskola négy tehetséggondozó műhelyt 
működtetett pályázati támogatással. 
NTP – KNI – 18 - 0044 Kobaktörő 
Tehetséggondozó Műhely:
Pályázati cél: a szociális hátránnyal 
rendelkező tehetséges gyermekeknek olyan 
matematikai tevékenységekre ösztönző, 
motiváló környezet és eszközrendszer 
biztosítása, amely megfelel a XXI. századi 
digitális kihívásoknak. A foglalkozásokon 
16 fő első osztályos tanuló vett részt.
NTP – KTK – 18 - A – 0011 ÜgyeskedŐK 
Tehetséggondozó Műhely:
Pályázati cél: komplex 
tehetséggondozással a sajátos nevelési 
igényű tanulók képességfejlesztése, 
értékrendjének magasabb szintre emelése, 
mindezzel társadalmi integrációjuk 
elősegítése. A 60 órás tehetséggondozó 
programban népmeséket, népszokásokat, 
ismeretterjesztő szövegeket dolgoztunk 
fel képzőművészeti és drámapedagógiai 
módszerekkel, sok-sok készség – 
képességfejlesztő játékkal (eszköz nélkül 
és eszközzel). A foglalkozásokat a délutáni 
idősávban szerveztük, mert ekkor a 3-7. 
évfolyamos ép és sérült tanulók együtt 
tevékenykedhettek.
NTP-KTK-18-B-0007 Álomutazás 
Európában:
A projekt közvetlen célcsoportja az 5. 
évfolyamból, 10 fő képzőművészeti és 10 

fő drámapedagógiai 11 éves, tehetségígéret. 
A tanulók tehetség kibontakoztatását, 
egyrészt a képzőművészet, másrészt a 
drámapedagógia eszközeivel végeztük, 
melybe innovatív tanulási technikákat 
építettünk be figyelembe véve a tanulók 
életkori sajátosságait, roma identitásukat, 
hátrányos helyzetüket, szükségleteiket és 
egyéni érdeklődésüket. 
NTP – MTTD – 18 - 0056 „Számlálók és 
nevetők” Matematika Tehetséggondozó 
Műhely:
Programunkban a matematika 
iránt fogékony, de súlyos szociális 
hátránnyal rendelkező negyedik 
évfolyamos tanulók vettek részt. A 
foglalkozásokon a tehetségígéretek 
veleszületett adottságainak fejlesztését, 
megerősítését végeztük játékos formában; 
gyakorlatorientált, aktív munkát igénylő, 
felfedeztető tanulás során. A matematikai 
és logikai kompetenciák fejlesztésén túl 
nagy hangsúlyt fektetünk az inter- és 
intraperszonális készségek, valamint a 
környezeti kompetenciák fejlesztésére is. 
A tehetséggondozó foglalkozásokon 
túl tanulóink múzeumpedagógiai 
foglalkozásokon, Családi napokon, 
interaktív foglalkozásokon, nyíregyházi 
kiránduláson vagy háromnapos 
táborozáson vettek részt Tiszalökön a 
Sportcentrumban.
A Tehetséggondozó Programok szakmai 
megvalósítói:
Baloghné Birgán Anita, Bodai Antalné, 
Magyar Hajnalka, Nagyné Czikó Julianna, 
Román Erika, Rozsnyai Györgyné, Tündik 
Zita

NTP pályázatok sikeres megvalósítása a Magiszter 
Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium, Szakközépiskola, és AMI Tiszavasvári 
Tagintézményében

Az NTP-OTKP-18-0059 kódszámú 
„Nyelv-Palota” pályázatunk 
keretében, 2019.05.14-én  
20 gyermek részvételével lazító programon 
vettünk részt a közeli Pampuch-
lovastanyán. Választásunk azért esett a 
lovastanya látogatására, mert a telepesi 
környezetben egyre kevesebb a ló, de a 
gyermekeknek igényük van a lovaglásra, 
kocsikázásra, lovas túrán való részvételre. 
A tanyán nyugodt, képzett, rendszeresen 
edzett lovakkal vehettek részt gyermekeink 
egy egészen fantasztikus lovas-turisztikai 
élményben. Az időjárás a nap folyamán 
sajnos nem volt kegyes hozzánk, de nem 
törődtünk sem a széllel, sem a szitáló 
esővel, helyette a rengeteg látnivaló, 
érdekesség, változatos tevékenység kötötte 
le figyelmünket. Vendéglátóink vezetésével 

betekintést nyertek a gyermekek a tanya 
életébe. Nagyon tetszett a gyermekeknek 
a szabadon kószáló terelőkutyák látványa, 
az istállóból kikukucskáló lovak, a 
tehenészet a sok-sok kisborjúval, de a 
legnagyobb élményt a bégető májusi 
kisbárány simogatása okozta. A fedett 
lovardában való lovaglás terápiás hatása 
rögtön tükröződött a gyermekek arcán. 
A lovak szépsége, a természet közeliség, 
a közösen megélt csoda gazdagította 
gyermekeink érzelemvilágát. Köszönjük 
Pampuch Jánosnak és dolgozóinak a 
kedves fogadtatást, Pampuchné Piroskának 
pedig a nagyon ízletes, kemencében sütött 
kenyérlángost és a finom, meleg teát.

Fekete Anita, Fekete Éva
a pályázat megvalósítói

A Magiszter Ovisok a Pampuch-lovastanyán 
„lazultak”

Természet közeli élményeket szerettünk 
volna nyújtani óvodásainknak. Felvettük 
a kapcsolatot a Pampuch Tanya 
tulajdonosával, aki nem zárkózott el 
tervünktől. Jancsi és munkatársai az 
előre egyeztetett napon, 2019. május 
09-én, csütörtökön szeretettel fogadta 
óvodásainkat. A gyerekek zöme segítő 
szülők és óvodapedagógusok autójával, 
a „bevállalósabbak” kerékpárral érkeztek 
a tanyára. Rövid egyeztetés után 
csoportonként körforgásban lovagoltunk, 
póni fogaton utaztunk, jártuk be a tanyát. 
A gyerekek érdeklődéssel figyelték Jancsi 
„gyermekléptékű” előadását a fóliasátornál, 
a juhnyáj vonulását a terelő kutyával, 
csodálták a pávakakas gyönyörű tollait, 

fáradhatatlanul simogatták a kisbáránykát 
és kis híján szemtanúi lehettünk egy 
borjú születésének. Az istállóhoz érve 
fedezhettük fel a sok tehén között az 
imbolygó kicsit, akit az anyukája szorgosan 
nyalogatott, terelgetett. Évek óta visszatérő 
vendégei vagyunk a tanyának. Látogatás 
nem múlhat el a szénabálák „legyőzése” 
nélkül, melyet kicsi-nagy örömmel 
újra átélt. A borongós időjárás ellenére 
nagyon jól éreztük magunkat! Köszönjük 
szépen Jancsinak és munkatársainak 
önzetlen felajánlását, az ismeretekben, 
látnivalókban, tevékenységekben gazdag 
élményeket!

  a Varázsceruza Óvoda óvodásai és 
dolgozói

Borongós napon derűsen a Varázsceruzák

Események és sikerek a Hankó László Zeneiskolában
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Még a tanév elején úgy döntött iskolánk 
két 10. évfolyamos osztálya, hogy az idei 
osztálykirándulásuk úticélja Olaszország 
lesz. A hosszú tervezőmunka után végre 
elérkezett május 6-a, és a gimnázium 52 
tanulója három pedagógus (Aranyiné 
Nyitrai Anita, Pataki Zoltán, Papp János) 
kíséretében elindulhatott öt napra az 
Adriai-tenger partján fekvő Bibionéba. 
Utunk hosszú és kimerítő volt, így két 
hosszabb megállót is beiktattunk. A 
szlovéniai Trojane érdekessége a messze 
földön híres fánk, amit a szlovének 
krofinak neveznek. Éhes társaságunk nem 
habozott megkóstolni ezt a finomságot. 
Következő megállónk már Olaszországban 
volt: a trieszti Miramare kastély. Ez 
a XIX. században épült romantikus 
stílusú palota mindenkit lenyűgözött a 
szépségével. A kastélyból csodálatos 
kilátás nyílt a Trieszti-öbölre és azon 
túl az Adriai-tengerre. Az esti óránkban 
érkeztünk meg szállásunkra, a Horizont 
apartmanházba. A szobák elfoglalása után 
első utunk a tengerpartra vezetett, ahol a 
naplementében is gyönyörködhettünk. A 
második nap nagy részét a tengerparton 
töltöttünk. Sajnos csak egy dolgot 
nem tudtunk elintézni a kirándulás 
időtartamára: a szép, napsütéses időt. A 
20°C és az alig 15°C-os tengervíz sem 
tudta eltántorítani a diákokat attól, hogy 
megmártózzanak az „Adria habjaiban”. A 
legbátrabbak még meg is fürödtek benne. 
Harmadik napunkat Velencében töltöttük, 
melyet hajóval közelítettük meg. A várost 
a velünk tartó idegenvezető mutatta be a 
Szent Márk tértől a Sóhajok hídjáig, majd 
szabadprogram következett. Volt, aki a 

szűk sikátorokban bolyongott, mások a 
halpiacon néztek körül, de nem maradhatott 
el a szuvenírok vásárlása és a galambok 
etetése sem. Negyedik napunk ismét a 
tengerpartra vezetett, igaz csak déltől, 
mert délelőtt még esett az eső. Aztán olyan 
szép időnk lett, hogy megismerhettük, 
milyen az, amikor a tengerparti meleg 
szél megégeti az ember bőrét, főleg az 
arcán. A fürdőzés mellett strandfocival 
és strandröplabdával töltötték az időt 
diákjaink. Természetesen megkóstoltuk 
a helyi olasz ételspecialitásokat is: pizza, 
tésztafélék, a tenger gyümölcseiből 
készült ételek és az eredeti olasz fagylalt 
alkották a menüt. Voltak olyanok is, akik 
szakácstudományuk határait feszegették az 
apartmanokban pl. palacsintát készítettek. 
Esténként a BL elődöntők megtekintése 
alatt azt is megtapasztalhattuk, hogy 
az olaszok mennyire kedvelik az 
angol futballt. Az utolsó nap reggelén 
álmosan pakoltuk be poggyászainkat az 
autóbuszba. Délelőtt még beiktattunk egy 
megállót a redipugliai első világháborús 
katonai temetőnél és emlékműnél, 
amely Európában a legnagyobb. Mivel 
több magyar baka is itt alussza örök 
álmát, a tiszteletükre elénekeltük az 
Isonzó völgyében a magyar himnuszt. 
Este kimerülten, de rengeteg élménnyel 
gazdagodva érkeztünk haza. A kirándulás 
remélhetőleg életre szóló élményt nyújtott 
a résztvevőknek, hiszen manapság nem 
minden középiskolásnak adatik meg, 
hogy osztálykirándulásának úti célja egy 
külföldi ország legyen.

                                                                                                          VMG

2019. április 27-én, szombaton különös 
napra ébredtem. Izgatottan indultam 
Budapestre, ahol részt vettem az Országos 
Sziporka Egyenletmegoldó Matematika 
Verseny döntőjén. A három levelezős 
forduló után évfolyamonként a 10 legjobb 
versenyző kapott meghívást. A verseny 
helyszínéül választott Magyar-Kínai Két 
Tanítás Nyelvű Általános Iskolában Kína 
jellegzetességeit fedeztem fel. Az iskola 
belső része nagyon hangulatosan volt 
díszítve.  Megérkezésünk után megtörtént a 
regisztráció, majd egy kicsit szusszantunk, 
reggeliztünk, s felfedeztük az iskolát. Az 
algebrai kifejezésekből álló verseny 10-11 
óra között zajlott, majd 11 óra 30 perctől 
eljött az én időm is, hogy megmérettessem 
magam az egyenletmegoldó versenyen. 
Egy óra elteltével, amikor mindenki 
befejezte a feladatok megoldását, bezártuk 
magunk mögött az iskola kapuját és 

lazításképpen városnéző körútra mentünk. 
Hamar eltelt az idő… Izgatottan vártuk 
a 16 órát. Végre, eredményhirdetés! A 
legügyesebbek külön ajándékot kaptak, 
de igazából mindenki győztes volt! Nagy 
öröm számomra, hogy idáig eljutottam. 
Vadné Halmi Judit tanárnő segítsége 
nélkül nem sikerülhetett volna. Köszönöm 
szépen, Tanárnő.

Nagy Evelin                                                                                                                             
9. A

EREDMÉNYEK :
Sziporka Országos Egyenletmegoldó 
Verseny Döntő
Nagy Evelin 5. hely (9. évfolyam)
Kola László  2. hely (11. évfolyam)

Sziporka Országos „ Barangolás 
az algebrai kifejezések világában”  
Verseny Döntő
Kola László  4. hely (11. évfolyam)

Országos matematika sikerek a Váciban

Napiszinten felmerülő kérdés, hogy 
„Mikor nyit a Kacsás?”. Erre sajnos már 
csak azt a választ tudjuk adni, hogy idén 
már nem fog kinyitni. Ennek oka az, hogy 
a tóban lévő halállomány az üzemeltető 
tulajdona és amíg az a tóban van, nem 
tudjuk birtokba venni a területet. Szekeres 
Sándor nem volt hajlandó tavasszal 
lehalászni a tavat, hanem mindenképpen 
el akarta adni az Egyesületnek a halakat. 
Először 2,8 millió forintot kért érte, 
később lement 2 millió alá. Ez az összeg 
még mindig sokkal nagyobb, mint amit 
tudna- és akarna kifizetni az Egyesület. A 
februári Közgyűlés úgy határozott, hogy 
maximum 300 ezer forintot fizethetünk 
a halakért. Szekeres tervei szerint ősszel 
lehalászást végez, így a jövő évre kerülne 
vissza a birtokjog (nem tulajdonjog!) az 
Egyesülethez. Mivel ebben nem lehetünk 
biztosak, ezért jogi lépéseket tettünk 
a birtokjog visszaszerzésére. Sokan 
nincsenek tisztában a jogi helyzettel, 
ezért megpróbálom itt, most, röviden és 
érthetően elmagyarázni: a tó tulajdonjoga 

az Egyesületé. Birtokjoga a bérleti 
szerződés értelmében Szekeres Sándornak 
van. Az Egyesület bár felmondta fele a 
szerződést, ő ezt a felmondást nem fogadta 
el. Így a szerződés továbbra is élő, a 
birtokjog az övé. A „birtokvédelem” nevű 
törvény a bérlőt védi, nem a tulajdonost 
(sokszor felmerülő kérdés). Mivel Szekeres 
megszegte a szerződésben foglaltakat, a 
jogos felmondásunknak így is csak bírósági 
úton tudunk érvényt szerezni. Hogy egy 
kis örömteli eseményről is be tudjak 
számolni: Egyesületünk ifi csapata ismét 
szépen szerepelt a megyei horgászviadalon 
Nyíregyházán, a Bújtosi tavakon! Polyák 
Andor (képen balról a 3. fiú) II. helyezést 
ért el, Macsuga Dávid (képen balról a 2. 
fiú) pedig a IV. helyen végzett! Kérjük, 
hogy figyeljék az online híradásokat az 
Egyesület honlapján és Facebook oldalán:
www.tv-horgasz.info és www.facebook.
com/KacsasHorgaszto/

az Elnökség nevében:Fejes László Ádám
elnök

2019. március 15-én a Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete és a JUB Kft. 
( www.jub.hu) közös pályázatot írt ki a NOE 
tagszervezetei számára. A pályázat lényege:  
„Az egyesületek saját tulajdonában, vagy 
bérleményében lévő közösségi házban 
festési munkálatok megvalósításának 
lehetősége.” A Tiszavasvári 
Nagycsaládosok Egyesülete pályázott, 
s NYERT. Mivel a nagy előadóterem 
renoválására már a közelmúltban saját 
forrásból sor került, a Civil Ház többi 
helyiségének festése történt meg.  A 
JUPOL50 roadshow keretében zajlott a 
felújítás két nap alatt. Az 1. nap délutánjára 

a JUB Kft lelkes csapata meglepetés családi 
programmal várta a kicsiket és a nagyokat. 
Együtt ünnepeltük  környezetbarát beltéri 
falfestékük 50. születésnapját is tortával, 
sütivel, énekkel, ajándékokkal. A JUB 
Kft SZUPER BRIGÁDJA (így, csupa 
nagy betűvel) remek munkát végzett. 
Köszönjük szépen minden nagycsaládos 
tagunk nevében a lelkiismeretes, pontos és 
precíz munkát s azt, hogy megszépítettetek 
közösségi házunkat. Hálásak vagyunk 
azon  önkénteseinknek, akik a ki- és 
bepakolásban, majd a takarításban és a 
rendrakásban segítettek.

Lévai Andrea, elnök

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület
Kedves Horgásztársak!

Vácisok Olaszországban A NAGY FESTÉS
Volt egyszer egy pályázat...
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Kultúra-Szórakozás-Kikapcsolódás

A gyereknapi  rendezvényen, amely a Találkozások Háza előtti téren került 
megrendezésre, ugrálóvár, édesség, Pancsi bohóc és bábszínház várta a gyerekeket és 
kínált kis kikapcsolódást. Az aranytulipán c. bábjátékot a nagyváradi M.M. Pódium 
társulatának játékában láthatták a gyerekek. Az aszfaltrajzversenyre kicsik és nagyobbak 
egyaránt kedvet kaptak, szívesen mutatták meg régebbi kedves nyári történetüket, melyet  
ajándékokkal jutalmaztunk A kitartóbbak kézműveskedhettek az aulában. 
Nemcsak az élmény miatt érdemes egy játszós gyereknapot csapni, hanem azért is, 
mert annak, ha mindenki együtt játszik - legyen bár kétfős vagy hatfős egy család -, 
összekovácsoló ereje  van. Végre mindenki elengedheti a hétköznapi dolgait, egymásra 
figyelhet, együtt nevethet. Játék közben a szülő ugyanúgy nyerhet, veszíthet, kicsit lehet  
újra gyermeki. Óriási kaland ez gyermekünk számára.

Idán már tizenötödik alkalommal forgatták az öhönt Tiszavasváriban az Öhönforgató 
Versenyen.  A május 18-án megrendezett versenyen  52 csapat vett részt és zsűriztette az 
elkészített ételeiket. A zsűrizésben közreműködött Szőke Zoltán polgármester, dr. Vinnai 
Győző országgyűlési képviselő és elnökként Buday Péter chef.
Remek hangulatban telt a vetélkedés és a versenyzőket körbejáró zsűrit már mosolygós 
arcok fogadták.
A program délelőtti részében néptáncosok vették birtokba a színpadot, leginkább a 
Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola csoportjai, közel 200 táncossal.  
A fővárosból érkező óriásbuborékfújók hatalmas, színes szappanbuborékokkal 
kápráztatták el a gyerekeket, ezután a mulatós zene kedvelői vehették birtokba a 
nézőteret: a Két zsivány koncertjén ismert magyar slágerek csendülten fel. A koncert után 
az eredményhirdetésre gyűlt össze a nagyérdemű, Buday Péter chef részletesen méltatta 
a tucatnyi módon elkészített öhönöket. A zsúri döntése alapján a III. helyezett Fortuna, II. 
Kari és kuktái, és első helyen végzett a Szabolcsi Tirpákok. A Különdíjat a  Zöldfülűek 
érdemelték ki. Az Y2K,  Felly és Tanítványai, Street Dance és a Majorett csoportok 
bemutatója után került sor Vastag Csaba koncertjére, a fiatalok egyik nagy kedvence a 
közönség közzé ugorva a rajongókkal együtt énekelte el több dalát is.    A rendezvény 
kísérőprogramjainak kínálatában szerepelt a Naplövők Hagyományőrző Egyesület 
íjászudvara, Pancsi Bohóc Kölyökudvara, lovagi torna, a vidámpark és a számtalan árus 
is. A rendezvény végén a Groovehouse együttes adott fergeteges, élő nagykoncertet.
Gratulálunk a nyerteseknek és minden résztvevőnek is és kívánjuk, hogy hasonló jó 
hangulatban találkozzunk 2020 májusában is!

Jó hangulatban és jó időben telt a május elseje, amit a Tiszavasvári Fúvószenekar ala-
pozott meg azzal, hogy a Szentmihály térre invitálták városunk lakosait. Akik aztán a 
Göbölyös Néptáncegyüttes tagjaival közösen díszíthettek májusfát.
Akik eljöttek, a programokban sem csalódhattak, hiszen olyan fellépőknek tapsolhattak, 
mint a Girincsi Duó, a Marzipan B, és persze ne feledkezzünk meg a helyi fellépőkről 
sem. Hiszen a Street Dance School, az Y2K, a zumbázók és a mazsorettek is nagyon jó 
előadásokkal örvendeztették meg a rendezvény látogatóit.

A Kalocsai Színház jóvoltából egy fergeteges vígjátékot láthatott a tiszavasvári közönség, 
akik a végén vastapssal jutalmazták Várkonyi András, Sáfár Anikó, Oszter Alexandra és 
Köllő Babett magas színvonalú színészi játékát.

Gyerekek és gyermekkönyvek a középpontban
2019. május 2-31. között gazdag programokat kínált a Városi Könyvtár a 46. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermekkönyvhónap keretében. A rendezvénysorozat 
nyitóprogramján, május 3-án Telegdi Ágnes írónő Barnabás meséivel ismertette meg 
a Fülemüle Óvoda nagycsoportos óvodásait. A kis vidráról szóló történet elvarázsolta 
a kicsiket. Telegdi Ágnes ismert természetfotós, akinek a könyvei, könyvsorozatai 
könyvtárunkban is megtalálhatóak, s nagyon népszerűek a gyerekek körében. 

Május 13-án 11. alkalommal szerveztük meg a Szeretem a könyvtáram! városi szintű 
játékos könyvtárhasználati vetélkedőt a könyvtár Gyermek részlegében 5-6. osztályos 
diákok számára. A jó hangulatú versenyen játékos formában adhattak számot tudásukról 
a gyerekek. A nagyon szoros versenyben a következő végeredmény született: I. helyezést 
értek el: Bozó Panna, Kakócz Alexandra és Nagy Vanessza. A II. helyezett csapat 
tagjai: Balogh Balázs, Kiss Bercel, Szőke István. III. helyezést értek el: Balogh Mátyás, 
Zsoldos Botond, Rácz László. Valamennyi résztvevő diáknak és felkészítő pedagógusnak 
gratulálunk!

Május 16-án került sor a „Legyél Te is diákkönyvtáros!” mintaprojekt 2. moduljának 
bemutató foglalkozására, s teljeskörű monitoring vizsgálatára. Az én könyvtáram 
országos projekt keretében kifejlesztett programot Novák Anna gyermekkönyvtáros 
mutatta be, a foglalkozás résztvevői a Tiszavasvári Általános Iskola 6. d. osztályos 
diákjai voltak. A programfejlesztő szabadszállási könyvtáros kollégánk, Vass Roland. 
A bemutató foglalkozáson részt vett Gosztonyi Enikő megyei szaktanácsadó, Németh 
Szilvia monitoring szakértő, Koglerné Hernádi Ágnes a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
EFOP Programiroda Fejlesztési csoportjának csoportvezetője, valamint Gulyás Krisztina 
pedagógus, iskolai könyvtáros. Köszönjük a Tiszavasvári Általános Iskola igazgatójának 
és munkatársainak támogató segítségét, a gyerekeknek gratulálunk! Megtisztelő, hogy 
könyvtárunk adhatott otthont a mintaprojektbemutatónak, hiszen országos szinten 
összesen 10 projekt teljeskörű monitoringozása valósul meg.

A Gyermekkönyvhónap keretében a Baba-Mama Klub foglalkozásának résztvevőit 
Ringató foglalkozás várta, melyet Ferenczné Endresz Klára tartott.

Május 20-án a dekupázs technika alapjaival ismerkedtek meg a Tiszavasvári Általános 
Iskola 3. osztályos kisdiákjai. A foglalkozást Reznek Béláné Éva, a Kreatív Olvasóink 
Klubjának oszlopos tagja vezette. 

Május 22-én könyvtárunkba érkezett a DJP Hálózat digitális élménylaborja a 
gyerekek és felnőtt látogatók legnagyobb örömére. 3D nyomtató, programozható LEGO 
robotok, távirányítós kisautók várták a könyvtárlátogatókat. Délután Cseke Szabolcs 
zenepedagógus interaktív gyerekfoglalkozásával folytatódott a Gyermekkönyvhónap 
programsorozata, melyen a Tiszavasvári Általános Iskola 2. 3. osztályos kisdiákjai vettek 
részt. Júniusban is Találkozzunk a Könyvtárban! 

Kulcsár Lászlóné

EZERARCÚ TEXTIL 
Nemzetközi paverpol kiállítás nyílt a Városi Könyvtárban 2019. május 21-én. Nagy 
öröm volt számunkra, hogy Budapest, Salgótarján és Baktalórántháza után, negyedik 
helyszínként hozzánk érkezett a több mint 50 alkotás az ország szinte minden részéről, 
sőt Szerbiából, Szlovéniából, Ausztriából, Németországból, Ukrajnából, Máltáról, a 
Vajdaságból és Ukrajnából is. Irodalom és képzőművészet különös találkozása volt ez a 
tárlat, hiszen a különleges technikával készült alkotásokat egy-egy irodalmi mű ihlette.  A 
kiállítást Molnárné Balla Gyöngyi művésztanár nyitotta meg, a műsorban közreműködtek: 
Krusóczki Adelin és Nagy Adrián. Gratulálunk valamennyi alkotónak, Köszönjük Dezső 
Mariannak a kiállítás művészeti vezetőjének, hogy elhozta városunkba ezt a különleges 
kiállítást. A tárlat az óriási érdeklődés miatt csak egy hétig maradhatott városunkban, 
hiszen a kiállítás szervezőinek célja, hogy minél több irodalom- és művészetkedvelőhöz 
jusson el az élmény országszerte. 

A hazáért és a szabadságért előre!
Május 23-án került sor dr. Ágoston Sándor: A hazáért és a szabadságért előre - 

Bűdiek és szentmihályiak a dicsőséges 1848-49-es szabadságharcban című helytörténeti 
vonatkozású kötetének bemutatójára. A 13 órától kezdődő rendhagyó történelemóra 
keretében a középiskolás diákok megismerhették azokat a bűdi és szentmihályi 
honvédeket, akik a Rákóczi szabadcsapatban harcoltak. A diákok a könyvbemutató végén 
totót töltöttek ki, s a legügyesebb 3 diák dedikált kötetet vehetett át a szerzőtől. 
A történelem, a helytörténet iránt érdeklődőket vártuk a 17 órától kezdődő könyvbemutatóra, 
ahol a 2019. márciusában megjelent kötetet mutatta be dr. Ágoston Sándor Dévaványán 
élő nyugalmazott igazgató, középiskolai tanár, történész.  A helytörténeti vonatkozású, 
igényes kivitelű könyv, közel 10 év kutatómunkájának eredményeként születhetett meg. 
Aktualitását az adja, hogy 170. éve halt hősi halált Vasvári Pál, a Rákóczi szabadcsapat 
őrnagya. Gratulálunk a kötet megjelenéséhez! 
Könyvtári programjainkról készült fotók megtekinthetők honlapunkon 
www.kulturatvasvari.hu, és facebook oldalunkon. 

Kulcsár Lászlóné

EKIK Városi Könyvtár programjai
Június 19.     10.00

BABA-MAMA KLUB – NYÁR A BABÁVAL
vendég: FERENCZNÉ TAKÁCS VIKTÓRIA védőnő

Június 26.   10.00
MESÉS NYÁR – VÁR A VÁROSI KÖNYVTÁR!  

KREATÍV KÖNYVTÁRI  FOGLALKOZÁS
Június 29  10.00 – 16.00

KREATÍV WORKSHOP 
ÓRA ÉS KALAPDOBOZ KÉSZÍTÉSE

A foglalkozást tartja: BISTEI VIKTÓRIA 
Július 3. 10.00

MESÉS NYÁR – VÁR A VÁROSI KÖNYVTÁR!  
KREATÍV KÖNYVTÁRI  FOGLALKOZÁS

Bővebb információ: 06-42/372-441, www.kulturatvasvari.hu

Vidám szombat

Jól megforgattuk

Majális a Szentmihály téren

Hippolyt, a lakáj a Találkozások Háza színpadán
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Anyakönyvi Hírek

Köszöntjük Tiszavasvári 
Legifjabb Lakóit
Sarudi László /2019.04.30./
Makula Dalma 
Gulyás Balázs
Balogh Benett 
Győre István 
Balogh Csenge 
Lakatos István 
Kék Marcell 
Makula Kristóf
Lakatos Aranka Natasa
Sepsi Luca
Rézműves Eszter
Krasznai Karola Janka
Banga Natasa Kloé
Fazekas Mira 

Akiktől búcsút vettünk:
Kovács Sándorné sz. Borbély Irma -
Szoc.otthon 
Czókó Józsefné sz. Juhász Erzsébet -
Szoc.otthon
Zékány Sándor - Május 1. u.
File Gáborné sz. Dobos Margit  - Fehértói u.   
Rákó Ferencné sz. Nácsa Juliánna -
Szoc.otthon
Vadász Sándorné sz. Balogh Margit Viola - 
Széles u.               
Nagy József - Gábor Áron u.
Kacsó Sándorné sz. Kasnyóczki Irén - 
Madách u.       
Halczman Gézáné sz. Gombás Irén - 
Szoc.otthon
Szabó György - Temető u. 
Oláh Józsefné sz. Kabai Piroska - 
Szorgalmatos  
Demjén Gáborné sz. Szabó Zsófia - 
Kisfástanya  
Takács István - Bethlen u.            
Széki István - Táncsics Mihály u.
Sós István - Tiszalök
Molnár András - Molnár tanya
Csikós Miklósné sz. Pajzs Mária volt  - 
Dózsa György u. 
Kovács Sándor  - Petőfi u. 
Kónya József Lászlóné sz. Nagy Piroska - 
Szoc.otthon
Bosák Károly - Kinizsi u.
Fazekas István Sándor - Szögi Lajos u.  

Akik házasságot kötöttek
Redela Anett  -  Reznek Gergő
Balogh Karola – Ábri Róbert 
Balázsi Henrietta  -  Gáll Zoltán 
Hamerszki Ivett  -  Fige Milán
Mező Anita  -  Balogh Sándor
Nagykovácsi Nikolett  - Hegedüs Gergő
Kovács Anett  -  Kóti  Gábor

Közlemények-Információk
Polgármesteri Hivatal általános 
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:   08:00 - 12:00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda:   08:00 - 12:00 óráig és
  13:00 - 17:00 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:   08:00 - 12:00 óráig
Tel.: 06 42/520-500
Polgármesteri fogadónap:
2019.07.01. hétfő 08:00 - 12:00
Jegyzői fogadónap:
2019.06.12. szerda 08:00 - 12:00
2019.06.26. szerda 08:00 - 12:00
2019.07.10. szerda 08:00 - 12:00
Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140
Posta Nyitva tartás:
Hétfő:  08:00 - 16:00
Kedd:  08:00 - 16:00
Szerda:  08:00 - 16:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek:  08:00 - 15:00
Szombat:  08:00 - 11:00
Vasárnap  Zárva
Kéményseprőipari Kft. központja:
cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.
e-mail: kemenyseproipari@gmail.com
telefon: 06-42/411-515;  06-42/411-516
Tiszavasvári Polgárőr Egyesület:
4440 Tiszavasvári Báthory utca 6. 
Bejárat az Attila tér felől.
Bármikor hívható! 
Tel: 06 20/919-1793
Orvosi Ügyelet:
Szükség esetén hívják a 112-es segélyhívó 
számot, ahonnan a diszpécser továbbítja 
a hívást az orvosi ügyeletre, illetve a 
mentőszolgálathoz!
Tűzoltóság:
06 42/520-304
Rendőrség:
06 42/372-311  
Ez csak 8.00-16.00-ig hívható. 
16-után hívják a 112-es segélyhívó számot
Tiszavasvári Kormányablak 

ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:  07:00 - 17:00
Kedd:  08:00 - 16:00
Szerda:  08:00 - 17:00
Csütörtök: 08:00 - 18:00
Péntek:  08:00 - 15:00
Állatorvosi ügyelet:
Június 15-16:
Dr. Bodnár József 0630/324-3023
Június 22-23:
Dr. Magyar Károly 0670/570-0904
Június 29-30:
Dr. Erdélyi Béla 0630/324-2750
Július 6-7:
Dr. Bónis László 0630/978-0410
Július 13-14:
Dr. Bodnár József 0630/324-3023

Gyógyszertári Ügyelet:
Június 14-20:
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Június 21-27:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Június 28-Július 4:
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Július 5-11:
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Július 12-18:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal
Tiszavasvári Járási Hivatala
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:  08:00 - 12:00
  13:00 - 15:30
Kedd:  08:00 - 12:00
Szerda:  08:00 - 12:00
  13:00 - 15:30

Csütörtök: 08:00 - 12:00
Péntek:  08:00 - 12:00
4440 Tiszavasvári, Báthori u. 2-4.  
Telefon: (42)520-510, Fax: (42)520-511
E-mail: tiszavasvari@szabolcs.gov.hu  
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Tiszavasvári Járóbeteg Szakrendelő
Rendelési idő:
Belgyógyászat:
Kedd:  10:00 - 14:00
Szerda:  16:30 - 20:30
Csütörtök:  08:00 - 14:00
Péntek:   08:00 - 12:00
Sebészet:
Kedd:   14:30 - 09:30
Csütörtök:  15:00 - 18:00
Szülészet-Nőgyógyászat:
Kedd:   13:00 - 20:00
Csütörtök:  13:00 - 20:00
Fül-Orr-Gégészet:
Hétfő:   16:00 - 21:00
Csütörtök:  15:00 - 20:00
Szemészet:
Péntek:  08:00 - 16:00
Bőrgyógyászat:
Kedd:   12:30 - 17:30
Urológia:
Hétfő:  08:00 - 14:00
Reumatológia:
Hétfő:   16:00 - 21:00
Szerda:   12:00 - 17:00
Röntgendiagnosztika, Teljes körű 
ultrahang diagnosztika:
szerda:   16:00 - 20:00
csütörtök:  16:00 - 20:00
Fogászati röntgen:
Hétfő:   13:00 - 16:00
Kedd:   08:00 - 12:00
Szerda:   08:00 - 11:00
Csütörtök:  08:00 - 12:00
Péntek:   10:00 - 13:00
Vérvételi helyiség:
Vérvétel:   07:00 - 09:00
Leletkiadás:  11:30 - 13:00 
Labor:   07:00 - 13:00
06 30/819-1994

APRÓHIRDETÉS
Eladó Bocskai u. 68-70. közötti 817m2-
es építési telek. Áram, ivóvíz, gáz – és 
csatornacsonk, 12m2-es melléképület. Ár: 
megegyezés szerint. 
Érd: 42/275-170, 06 30/470-8881

Tiszavasvári Vasvári  Pál 152 sz. alatti 
1 hektáros ingatlan, 90m2 (18m x 5m) 
gazdasági  épülettel, amelyben állattartás  nem 
engedélyezett, de lakó épületnek átalakítható. 
Ipari  árammal, szennyvízzel, vízzel. Irányár 
3 200 000.-Ft. Érdeklődni:  06 30/983-2461

Csecsemő és gyermeknevelő gondozó 
végzettséggel gyermekfelügyeletet vállalok! 
Érd: 06 30/276-7887

Eladó családi ház Tiszavasváriban, 
Kinizsi utca 37/a szám alatt.  
Érdeklődni:06-30-585-3669

Krúdy lakótelepen kívül-belül 
felújított, 18nm-es garázs eladó! 
Érd.: 06 30/369-9101

Tiszavasvári Kinizsi u. 25 sz. alatti 
700m2-es építési telek eladó!  
Tel.30/213-1712

Azonnal beköltözhetően eladó Tiszavasváriban 
egy 120 m2-es, tetőteres családi ház 800 m2-
es parkosított telekkel. 2008-ban lett felújítva 
(hőszigetelés, fa nyílászárók). Kamerával, 
riasztóval és klímával fel van szerelve. 
Érdeklődni: +36 30/249-4862

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

Egyedülálló nyugdíjas nő földszintes, - vagy 
kertes albérletet keres. Más megoldás is érdekel. 
30/963-5787

Hízók vannak eladók! 
Tiszavasvári, Csokonai utca 24/b. 
Érd: 06-30 /812-7686, 06 30/277-3430,

Tiszavasvári központjában szoba, konyha, 
fürdőszobás ház 300m2 telken eladó! 
Tel: 30/746-0294

Tiszavasvári Kinizsi u.28/a alatti 4 
szobás családi ház 500 nm-es telken, 
gondozott kerttel kedvező áron eladó. 
Tel:06-20-564-1641

Eladó, kiadó a Kinizsi út végén 
külterületi lovas tanya  0.5 ha lucernával. 
Tel.: 30/213-1712

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

Eladó! Új indukciós főzőlap, 3 db 
vaságy, hűtőszekrény, napozóágy, 
székek, konyhai eszközök, stb. 
Érd: 06 20/219-5348

APRÓHIRDETÉS
Eladó az Árpád út 33. sz. alatti lakóház. 
3+2 félszoba, ebédlő, konyha, 2 
fürdőszoba, spájz, kazánház, 2 garázs, 
melléképületek. Vegyes-gáz tüzelés! 
Érd: 06 70/943-1659

Leander virágok különböző 
nagyságban es színben eladók. 
Telefon: 30/ 214 7473

Tiszavasváriban a Kabay J utcában, 
68 négyzetméteres, szépen felújított 
lakás albérletbe kiadó,hosszabb távra is. 
Érdeklődni:0630 2343 643

Tiszavasvári Kinizsi út 28/a szám alatti 
4 szobás családi ház 500 m-2 telken 
gondozott kerttel kedvező áron eladó. 
Tel: 06-20-5641-641

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

Tiszavasváriban a Kabay J. utcában 68 
négyzetméteres, szépen felújított lakás 
albérletbe kiadó, - hosszabb távra is. 
Érdeklődni: 06 30/2343-643

Földszintes, kertes házat keresek megvételre 
a központ közelében kis telekkel! 
Tel.: 20/4041-590

Eladó Dobó Katalin út 15. 
szám alatti családi lakás. 
Érd.30/436-9165

Tiszavasvári Kinizsi u.28/a alatt költözés 
miatt 2 db heverő, 2 db fotel,étkező asztal 4 
db párnázott székel,régi típusú nagy képernyős 
TV  eladó.

„Már 25 éve, hogy itt hagytál minket,
de szívünkben őrzünk, mint egy drága 

kincset.
Múlik az idő, de a fájdalom maradt,

Betöltetlen az űr, mely szívünkben maradt.
Örök mosolyod még most is látjuk, 

Hogy belépsz az ajtón, még most is várjuk.
Abban bízunk, hogy boldog vagy ahová 

mentél, 
Mert Te a jónál is jobbat érdemeltél.”

ZSOLDOS LÁSZLÓ /MISI/
      1953-1994

Tragikus halálának 25. évfordulójára.
Soha el nem múló fájdalommal: Felesége 

és gyermekei
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Hírek - Információk

Befejeződött a megyei I. osztályban a 
labdarúgó bajnokság. Sajnos amint arra 
számítani lehetett, a szerzett pontok 
kevésnek bizonyultak a bent maradáshoz. 
A lelkesedés és az akarat kevés volt. 
Bővebben a következő havi számban.
Tiszavasvári-Tiszakanyár 1-1 (0-0)

Nagy István: – Jó körülmények között 
igazságos döntetlen. A bajnokság záró 
fordulójában nem hoztunk szégyent az 
egyesületre, mindent megtettünk, hogy 
szépen búcsúzzunk. A mérkőzés alakulását 
tekintve, közelebb álltunk a győzelemhez, 
de ez már történelem.
Korábbi eredmények:
Tiszavasvári – Balkány 2:4
Nagyecsed – Tiszavasvári 4:0
Tiszavasvári – Fehérgyarmat 5:3
Baktalórántháza – Tiszavasvári 8:2

(Varga Tímea Hajnalka esete, Tóth Lajival 
hajnalba, avagy békacombok ozsonnára)

Szóval, gondolatainak, - és napi teendőinek 
rendezése érdekében vetette be agyát, mint 
ágyút. Tudjátok, mint harcászati eszközt. 
Akkor ötlött fel benne, megvilágosodás 
gyanánt, ugye mondtam, hogy hajnalban 
kelt. A kelőnap előtt, kellett kelnie. Ettől 
megmámorosodott, de nem úgy, mint azt 
Ti hiszitek. Hanem másképpen, amit Ti 
sosem fogtok megtudni. Ti sohasem fogtok 
megérezni. Én érzem. Nem a mámort, 
hanem azt, hogy be kellene már valahogy 
fejezni, ezt az okfejtést. Valami megfejtést 
adni, részetekre, hogy a mámor szótól ne 
gondoljatok a részegekre. Ő, se gondolt 
arra. Kora reggel, még nem iszik az ember. 
Pedig hát nyugodtan lehetne, megtehette 
volna, hiszen délután is annyi lesz a 
kora, mint reggel. A felismerés az agyába 
fészkelte magát. Beveti az udvart fűmaggal. 
Szintén nem ábrándos gondolatok okán, 
hogy heverne Ő pázsiton. Nem bizony 
barátim. Sokkal prózaibb okai voltak 
annak. Azok a kurva tyúkok kiszöktek, és 
kikaparták a füvet. Mert tudjátok meg. A 
hajnalban kelő dolgos asszony, a felkelő 
nap aranylósugaraiban. A párák glóriájával 
a fején, a természet csodái között is, 
elvégzi sivár, és hétköznapi munkáját. 
Kiteljesedve, boldog mosollyal orcáján a 
munkaörömének fényességével. De, nem 
nyugodhatott. Eszébe jutott, hogy a címben 
békacombok vannak, és még nem fogott 
egy darabot sem. Szapora egyébként, mert 

egy békával, két legyet ütsz egy csapásra. 
Két combja van, mint ahogyan Neki is. 
Megint nem az erotika végett gondolt erre. 
A béka megeszi a legyet, és akkor nem 
kell vele legyet ütni. Aztán eszébe jutott, 
hogy a combokat rántani akarta. Neki a 
térde rándult meg, egy kiránduláson, de 
ez most itt mellékvágány. Csak félreviszi 
a cselekményt. Meg félve is viszi. Aztán 
rájött, esze ágában sincs félni a békától, - 
mert mire való az? Hát enni. Arra, is rájött, 
hogy védett a békák minden faja. Ezért lehet 
akkor, hogy a gólyák is inkább gyíkásznak. 
Úgy gondolta megveszi a fagyasztott 
békacombokat, és mégse rántottat 
vesz. Csak olyan naturt, és megcsinálja 
ozsonnára bazsalikomosan, rákmártással. 
Lajinak kényes a gyomra. A rántott olajos, 
(meg macerás is készíteni) oszt nehogy mán 
elcsapja a hasát. Hasábburgonyával, mert 
az is olajos. A hordó is olajos, de ez megint 
mellékszál. El is varrta gyorsan, azzal, 
hogy nem korszerű, tüzelési mód. Menő 
most a megújuló energia. Ezek a köztes 
gondolatok, keringtek benne. Érezte, hogy 
felforrósodik a teste. Valami hihetetlen 
kielégedettséget, már-már kielégülést 
érzett. Hogy, ki elégedett? Értsétek úgy, 
hogy Ő maga volt elégedett. Mennyi 
mindenre haladt. Hiába. A szorgos munka 
meghozza, az ő gyümölcsét. Fülében, vad 
ritmusok zajongtak. Keze önkéntelenül 
elindult, hogy szundi üzemmódra állítsa, 
azt a qtya telefont. 

                                                                                            -appa-

2019.05.24.-én  a Fülemüle Zöld Óvoda 
Évzáró és Ballagási ünnepségén a ballagó 
gyerekekkel együtt elballagott  egy  
óvónéni is , Olajosné Agócs Margit 
- Margó néni, aki  40 év óvodában, 
gyerekek között eltöltött időt hagy  
maga mögött. 1979 júniusában szerzett 
óvónői diplomát a Hajdúböszörményi 
Óvónőképző Intézetben majd elkezdett 
dolgozni az akkori Leninvárosi óvodában. 
1985-ben felvételt nyert a Tiszavasvári 
Önálló Vezetésű Napközi Otthonos Óvoda 
II. körzetének 8. sz. óvodájába, ahol 1992-
től 1999-ig megbízást kapott az óvoda 
vezetői feladatainak ellátására. Az 1992-
ben megalakult „Játékkal a gyermekekért” 
óvodai alapítvány kuratóriumának elnöki 
tisztségét tölti be a mai napig. 1997-től 
évente (az idén már 22. alkalommal) 
rendszeresen megszervezi a város és 
a környező települések óvodásainak 
nagyszabású rendezvényét, a Haj, tánc, 
tánc… gyermektánc-találkozót. 1998-ban 
részt vett az Egyesített Óvodai Intézmény 
helyi pedagógiai programjának (Érzelmi 
Kötődésen Alapuló óvodai pedagógiai 
program) kidolgozásában, megírásában. 
1999-ben az intézmény átszervezése miatt 
áthelyezték a Fülemüle Természetvédő 
Óvodába. 2000 augusztusában 
Gyermektánc oktató - óvodapedagógus 
szakirányú szakképzettséget szerzett. 
2000-ben megalakult a Langaléta óvodai 
szakmai munkaközösség, melynek alapító 
tagja volt, az óvodai  Langaméta szakmai 
napok egyik szervezője, lebonyolítója 16 
éve. Több kiadvány társszerzőjeként is 

munkálkodott: 
- a „Langaméta” népi játékok 
Tiszavasváriban és környékén 
- a  Bűdszentmihályi népi ételek, és a 
Csipetnyi Bűdszentmihály című kiadvány. 
Ezzel párhuzamosan a munkaközösség 
tagjaként aktív résztvevője volt egy 
4.000 darabos játékeszköz gyűjtemény 
összeállításának, melyekből évente 
két-három alkalommal rendeznek 
kiállítást különböző témában a Vasvári 
Pál Múzeumban. Folyamatosan részt 
vett továbbképzéseken, melyeken 
gazdagította szakmai tudását. 2007-ben 
Gyermektánc az óvodában - pedagógus 
szakvizsgát szerzett. Több alkalommal 
mentorált főiskolai hallgatókat. 2015-
ben mesterpedagógus minősítést szerzett. 
Munkájára minden esetben a lelkesedés, 
a tudatosság, a következetesség és a 
minőségre való törekvés volt jellemző. 40 
év pedagógus munkakörben eltöltött idővel 
2019-ben nyugdíjba vonul. Folyamatos és 
magas színvonalú munkája, példamutató 
örökségmegőrző és örökségátadó 
tevékenysége elismeréseként Tiszavasvári 
Város Önkormányzata Képviselő Testülete 
az Év Pedagógusa Díjat adományozza 
számára, melyet az ünnepség zárásaként 
Szőke Zoltán Polgármester Úr adott át. 
A Szülői Közösség nevében Kerezsi Zita 
köszöntötte. Szeretettel gratulálok, nagyon 
jó egészséget és hosszú, boldog nyugdíjas 
éveket kívánok!

Moravszki Zsoltné
intézményvezető

Az 1979-ben alakult HIT együttes egy 
olyan korszakban kezdte pályafutását, 
mikor mindenki annyira őszinte és 
kőkemény volt, hogy a carrarai márvány 
hozzájuk képest lágy, selymes margarinnak 
tűnt. A kezdeti évek próbálkozásaira 
rányomta súlyos bélyegét az a tény, hogy 
a hazai kultúrpolitika felismerve a magyar 
piac korlátait, igyekezett az esetleges zeni 
túltermelést kordában tartani, ami még 
mai szemmel is érthető lenne, viszont míg 
a nyugati bandák esetében a piac volt a 
szabályzó tényező, nálunk a a lehetőséget 
a hanglemez gyári urak (akkoriban 
elvtársak) kegyétől függtek. A zenekar 
a nyolcvanas évek végére elegánsan fel 
is adta a folyamatos próbálkozást, ami 
arra utal, hogy nem kerültek a szerencsés 
kiválasztottak közé. Történt mindez annak 
ellenére, hogy 1984-ben kiadtak egy 
elég sikeres albumot, amii széles körben 
sikeres lett, nem csupán a rock rajongók 
között. Ez azonban kevésnek bizonyult 
a boldoguláshoz. A rendszerváltás 
után újraalakult bandának sem igazán 
kedveztek a feltételek, mivel a rendszerrel 
együtt a zenei ízlés is megváltozott 
annak a giccsözönnek köszönhetően, ami 
elárasztotta a zenei piacot. A tagok azonban 
az újrakezdők lelkesedésével építkeztek 
immár többedszerre. Közeledve a banda 
alapításának negyvenedik évfordulójához, 
minden jel szerint beérett a kitartó munka 
gyümölcse egy album formájában.
Ne az én világomban élsz - Mivel nem 
vagyok fanatikus rock rajongó, nálam 
egy lemez sorsát az dönti el, hogy vagy 
újraindítom a lejátszást, vagy megy a 
feledésbe. Jelen esetben az első történt. 
Olyan zenét hallgattam, ami az utolsó 
három évtizedben, talán ha két-három 
esetben született. Szálkásan kemény, 
mégis kimunkált, kellemes harmóniák, és 

minden a helyén van. Ennyivel el is lehetne 
intézni, de egy kicsit azért részletezem. 
Az első komoly erőssége az albumnak, 
hogy a nosztalgiának és önsajnálatnak a 
nyomait nem lehet felfedezni benne, még 
a szövegekben sem. Ehelyett vibrálóan 
változatos, egy vagy két dal kivételével 
teljesen új anyag csendült fel.
Intro - A nyitó dal Hamond orgona uralta 
hangzása különleges hangulatot adott az 
induláshoz. Még el tudtam volna merülni 
benne.
Nincs helye a rossznak - Feszes hard 
rock, hangzásában kissé a nyolcvanas évek 
végi Bon Jovi, Europe hangzását idézi. A 
dallam alapján minden esélye megvan, 
hogy slágeré váljon, feltéve, ha a média 
fura urai kegyeikbe fogadják.
Mi lesz? - Ismét egy darab nyolcvanas 
évek Szintén slágergyanús szerzemény.
Halott madár - Ez az a dal, amelyik 
bármelyik világsztár lemezén elférne.
Hitted-e rég? - Egyfajta számvetés 
dinamikus rock tempóban.
Csillag - Igazi hard rock, metalhangzással 
nyakon öntve.
Ázsia - Könnyed meditatív pihenő a hang 
kavalkád feloldására.
A mi nemzedékünk - Tempós ballada. 
Talán itt hallatszik ki legjobban a rock 
nemzedékének számvetése önmagával és 
a világgal.
Nem az én világomban élsz - Csattanós 
lezárása az albumnak. Az a fajta dal, ami 
összehozza a közönséget, a zenészeket és 
mindenkit, aki részese az élménynek.
Összegzésként még annyit mondhatok, 
hogy igazi ütős album került ki érett 
muzsikusok kezéből, a kezdő fiatalok 
lelkesedésével átitatva. Valahol arra a 
jófajta borra emlékeztet, mely az idők 
folyamán csak nemesebbé válik, s friss 
zamatát megőrizve melenget teste lelket

Kocsma történetek
második epizód

„Az Év Pedagógusa”

HitRock 40
Történelem saját nézetből

Aratás
Egy napon a forró nyárban 

Kiballagtam a határba 
Az út mellett búzatábla 

Minden kalász aranysárga 
Megérett az aratásra 

Le is vágják nemsokára

Itt a búza, mint a tenger 
A kalászok telve szemmel 

S ameddig ellátok szememmel 
Hullámzik a búzatenger 
Csodájára jár az ember

A kombájnok sorba állva
 

Indulnak az aratásba, 
S míg sétálok a határba 
Egyre fogy a búzatábla 
Holnapután délutánra 

Már csak a sok szalmabála 
Emlékeztet aratásra.

Dr. Bónis László

Vége a megye I. 
osztálynak!
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2019. április 25-én ünnepelte 60. házassági évfordulóját 
Nagy Sándor és Szombati Julianna. Ez alkalomból 
köszöntötte őket fia, lánya, veje, 2 unokájuk és 4 
dédunokájuk. Kívánunk Nekik még sok-sok boldog évet 
egészségben, szeretetben!

2019. június 4-én ünnepelte 90. születésnapját Bagdi 
Lajos, akit ez alkalomból köszöntött Szőke Zoltán 
polgármester úr, Ostorháziné Kórik Zsuzsanna jegyző 
asszony, és Szabó Zoltánné anyakönyvvezető. Lajos bácsi 
az iskola elvégzése után a sorkatonai szolgálatig szüleinek 
segített a mezőgazdaságban. Leszerelése után 1953. január 
17-én feleségül vette Bódor Juliannát. Házasságukból 
három gyermek született. 1969-ig a Miskolci Vízügynél 
dolgozott, majd nyugdíjazásáig az Alkaloida Vegyészeti 
Gyárban. A közös boldog nyugdíjas éveknek 2016. április 
6-án ért véget, amikor is sajnálatos módon elvesztette 
feleségét. Azóta a gyermekeken kívül 6 unokája és 10 
dédunokája próbálja bearanyozni mindennapjait!


