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Tiszavasváriban ünnepelt a megye

A megyenap hagyományosan az 1092-es Szabolcsi Zsinat évfordulóján, május 20-án szokott megrendezésre kerülni,
de a koronavírus-járvány miatt akkor ez elmaradt. A szigorítások feloldásával viszont már lehetőség nyílt a megtartására,
így ennek a jeles ünnepnek 2021. szeptember 10-én Tiszavasvári adott otthont. – folytatás a 3. oldalon -

A Támogató Szolgáltató
új gépjárműre cseréli a
régit
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával
a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
által meghirdetett „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 kulcsát 2021. októberében Kornisné
Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Támogató
Szolgáltatója a kézhez is veheti. Az új kisbuszban
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.

Ötödik alkalommal került megrendezésre szeptember 23án, Nyíregyházán a Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár,
ahol Tiszavasvári és a járás többi települése is képviseltette
magát. - bővebben a 3. oldalon -

Tilos az avarégetés
Egy tavaly nyáron elfogadott törvénymódosítás
értelmében 2021. január elsejével már nem az
önkormányzatok döntenek az avarégetés tilalmáról.
Viszont a veszélyhelyzet miatt most mégis helyi
szabályozások vannak, de ezek is rendre tiltják ezt. Akár
a szomszéd is feljelentheti az ingatlantulajdonosokat,
ha vétenek, és jöhet a százezres bírság. Egy Európai
Unió által eldöntött szabályozás szerint Magyarországon
a rossz levegőminőség miatt tilos az avarégetés. Az
ügyben kötelezettségszegési eljárás is indult a magyar
állam ellen, így tavaly január 1. óta mindenhol tilos
lenne a kerti hulladékot tűzbe vetni. Hazánkban széles
körben elterjedt „népbetegség” a kerti hulladékok és
az avar égetése. Kevesen tudják, hogy ez a tevékenység
mennyire káros a környezetre és az emberi egészségre. Az
értékes szerves-anyagból az égetés során hamu keletkezik,
mely csak korlátozottan alkalmas talajerő-utánpótlásra,
nagyobb mennyiségben egyenesen rombolja a talaj
humuszkészletét. Egy átlagos kerti tűz, melyben vegyesen
égetünk avart, fűnyesedéket és gallyakat, légszennyezést
okoz. A nagy szennyezést elsősorban az váltja ki, hogy
alacsony a tűz hőmérséklete, így aminek égni kellene nem
ég el, vagy csak félig. Például a növényi részekben lévő szén
ugyan oxidálódik, de csak részben, és szén-dioxid helyett
mérgező szén-monoxid keletkezik - írja a szabályozás
hátteréről a Hellovidék.hu. A kiróható tűzvédelmi bírság
összege 20 ezertől hárommillió forintig is terjedhet.
Ráadásul bejelentésre - ha a szomszéd jelzi, mondjuk
a tüzet - akkor a tűzoltók is kimehetnek a helyszínre,
amikor a bírság mellett a kiszállási díj megfizetésére
is kötelezhetik az ingatlantulajdonosokat vagy hasznosítókat.
(Napi.hu)

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

Önök kérdeznek – Szőke Zoltán polgármester válaszol
- Talán a közelmúlt legtöbbet felvetett
beszédtémája az a hír, pletyka, kitaláció,
miszerint Dr. Rojkó László háziorvost
letartóztatták, bilincsbe verve vitték
el költségvetési csalás miatt, amiben
a polgármester úr is részt vett, - és
még lehetne sorolni. A legtisztább, és
leghitelesebb, ha maga polgármester úr
ad választ ezekre a kérdésekre!
– Valóban jelentek meg hírek a városban
különböző médiafelületeken, ahol leírták,
hogy egy 71 éves tiszavasvári háziorvost
előállítottak
tanúmeghallgatásra,
és
meggyanúsítottak
valamilyen
tevékenységgel. Később kiderült, hogy
nem gazdasági bűncselekményről, hanem a
védettségi igazolvány körüli gyanúról van
szó. Szeretném megerősíteni, hogy gyanú!
Ennyi információnk van a dologról. Annyit
fontos megjegyezni, hogy még aznap
délután Dr. Rojkó László felkereste az
önkormányzatot, és tájékoztatott bennünket
arról, hogy egy tanúmeghallgatáson vett
részt. Ettől függetlenül dolgozik tovább,
annál is inkább, mert ártatlannak vallja
magát. Az ügy kivizsgálás alatt van, és
természetesen mi is várjuk azt, hogy mi
lesz az eredménye. Én azt gondolom,
hogy az ártatlanság vélelme mindenkit
megillet. Ezt azért fontos kihangsúlyozni
mert látjuk a körülöttünk zajló történéseket
– sajnos a mai világban nagyon sok irigy,
és rosszindulatú ember van. Ez is állhat
a feljelentés, bejelentés mögött! Ha a
rendőrségi vizsgálat végén bebizonyosodik,
hogy az illető ártatlan, attól még az a sok
kellemetlen érzés megmarad. Az már
most kiderült, hogy a facebook álhíreivel
ellentétben az én személyem semmilyen
formában nem kapcsolódik az ügyhöz –
bár vannak, akik ezt szeretnék láttatni – de
ismét csalódást kellett nekik okoznom!
Ilyen a facebook, ahol bárki szinte bármit
büntetlenül leírhat! Persze legtöbb esetben
nem merik felvállalni kilétüket ezek a
„tájékozott” informátorok! Amint látják,
tabuk nélkül tudnak kérdezni tőlem,
ezért inkább erre hagyatkozzanak, mint a
fogadatlan prófétákra!
- Miért szűnt meg a járóbeteg
szolgálatnál és a labornál az Erodium
rendszer, amikor az sokkal kényelmesebb
és jobban elérhetőbb volt a mostani
telefonálgatásoknál?
– Hosszú évekkel ezelőtt egy egészségügyi
kft. keretében, majd később a járóbeteg
szakrendelés kapcsán egy közbeszerzési
eljárás után került a RojkóMed Kft.hez az Erodium rendszer. Több évnyi
együttműködés után, talán egy évvel ezelőtt
a RojkóMed Kft. úgy gondolta, hogy nem
szeretné tovább üzemeltetni ezt a rendszert,
így szerződést bontott, megszüntette azt.
Számukra a telefonos bejelentkezés és
egyeztetés jobbnak bizonyult. Kényelmi
szempontból az lehet, hogy jobb volt a
régi, viszont telefonon a kapcsolattartás
hatékonyabb. A városnak ebbe nincs
beleszólása, teljes mértékben az üzemeltető
dönti el, hogy milyen formában szeretnél
ezt megoldani.
- A Kabay iskolába 3 éve sikertelen
a buszjárat szervezése. Kérdésem: nem
lehetne tenni valamit, mert előfordul,
hogy nem található a gyerek a kijelölt
buszon. Keresni senkit nem lehet. Én
elhiszem, hogy sok a gyerek, de nem mi
akartuk a Kabayba hordani a gyerekeket,
mivel lenne közelebb. Kérem válaszát.
– Én ezt cáfolnám, hogy Tiszavasváriban
sikertelen lenne a buszjárat szervezése.
Főleg ha azt vesszük figyelembe, hogy
más településeken semmilyen iskolai

buszjárat nincs. Olyan kötelezettsége van
egy Tankerületnek – és nem településnek
-, hogy külterületekről, jelen esetben
Dankópusztáról és Józsefházáról beszállítsa
a gyerekeket az általános iskolába. Ez
történhetne úgy, hogy bérleteket vesznek
ezeknek a gyerekeknek a járatos buszokra,
vagy Ő gondoskodik a járműről, amivel
aztán a szállítás történik. Ha megfigyeljük,
akkor a Tankerület ettől jóval többet
vállal már évek óta, hiszen nem csak a
külterületről, hanem városon belülről
is szállítja a gyerekeket. Egyébként,
ha visszagondolnak, akkor volt olyan,
hogy a Városüzemeltetés, majd később
a Tankerület által biztosított buszokra is
bérletet kellett vásárolni. Most ez ingyenes
– holott ez nem lenne kötelezettség!
Ha jók az információim, akkor jelen
pillanatban közel 200 gyerek veszi igénybe
ezt az ingyenes szolgáltatást. Így hóban,
fagyban, esőben nem kell a gyerekeknek
kilométereket gyalogolni. A kérdésre a
válasz, hogy “a gyerek nem található a
buszon” az, hogy: ezzel kapcsolatosan
az iskolát kell keresni, mert, ahogy már
mondtam, ez nem a városhoz, hanem
a Tankerülethez, az iskolához tartozik!
Hozzám eddig olyan jelzés nem jutott el,
hogy gyerek elkallódott volna, nem jutott
volna haza, stb. Egyébként most dolgozunk
azon, hogy Tiszavasvárinak saját 50
fős busza legyen. Erre van is lehetőség
az Egyedi Kormányzati Támogatás
kapcsán. Már folynak az egyeztetések a
minisztériummal.
- Mit lehet tudni a Városháza melletti
úgymond katonalakásokról? Kívülről
egyre lepukkantabb az az épület, s úgy
tűnik, hogy egyre kevesebb lakásban
laknak. Ha van több üres lakás is, és a
honvédség tulajdonában vannak, akkor
nem lehetne esetleg tőlük átvenni, s ha
van rá forrás, akkor önkormányzati
bérlakást csinálni belőlük? Nem egyszerű
Vasváriban albérletet találni, könnyen
lehet, hogy nagy igény lenne rá pl. az
önállósodni vágyó fiatalok körében.
(Amennyiben rosszul tudom, s ezek nem
honvédségi lakások, avagy nem üresek,
akkor kérlek, tekintsétek kérdésemet
tárgytalannak.)
– Régen valóban mind honvédségi
lakások voltak, aztán az idők során
megüresedtek és lakatlanná váltak. Néhány
lakás magántulajdonba került, néhány lakás
az önkormányzat tulajdonában van, de
még mindig több mint 10 lakás az, aminek
a bérlő kijelölési jogával a honvédség
rendelkezik. Ez amolyan faramuci helyzet,
mert az önkormányzat tulajdonában vannak
ezek a lakások, de a bérlő kijelölési jog
miatt nem tudunk mit kezdeni velük. 2018óta küzdünk ezzel a problémával, többször
kerestük ez ügyben a honvédséget, és csak
most, szeptemberben sikerült elérnünk,
hogy októberben talán asztalhoz tudunk
ülni e témában. A mi elképzelésünk az, hogy
a honvédség mondjon le a bérlőkijelölési
jogáról. Ez azért is lenne jó, mert ez több
millió forint megtakarítást jelentene
számunkra. Ennyibe kerül ugyanis a bérlő
kijelölési jog megváltása. Mi ezt nem is
tudjuk, és nem is szeretnénk megfizetni.
Szeretném meggyőzni a minisztériumot
arról – amit a kérdező is jelez – hogy vannak
Tiszavasvári fiatalok, akik szeretnének
lakáshoz jutni. Ezzel maximálisan tudnánk
segíteni a közös életük elkezdését. Akár
úgy is, hogy nyomott áron tudnának
hozzájutni ezekhez a lakásokhoz, amit
aztán Ők felújítanának úgy, hogy méltók
legyenek egy városközponti kinézethez.

Amint
sikerül
megállapodnunk
a
minisztériummal, azonnal tájékoztatom a
Kedves Városlakókat!
- Ha jól emlékszem a tavalyi év
folyamán a közmunkaprogram keretében
megtisztításra került az Egyházerdő
mellett lévő belvízelvezető csatorna egy
része. Azóta azonban ismét igencsak
gondozatlanná vált. A Sopron útnál
konkrétan már nem is látszik, hogy ott
egy csatorna van. Tervben van-e ennek a
csatornának az újbóli rendbetétele, illetve
a folyamatos karbantartása (ami talán
jóval egyszerűbb, mint újból elvadult
állapotról indulni)? Vagy esetleg ez is
része lesz a mostani nagy projektnek,
amelyben vannak a csatornarendszert
érintő fejlesztések is?
– Kezdem a választ a kérdés végével:
Igen, egy nagy projekt része néhány
csatornaszakasz. Ezek a belvíz, csapadékvíz
elvezető rendszerünk felújítása kapcsán
fognak megújulni. A meglévő szakaszokat
pedig, ahogy erőink engedik, ahogy a
közmunkaprogramban lévő embereket
oda tudjuk csoportosítani – a csatornákat
tisztítjuk majd ki. Tavaly valóban egy
nagyobb léptékű csatornatisztításra került
sor. Arra azért volt szükség, mert a József
Attila út környékén lehetett tapasztalni,
hogy a csapadékmentes időjárás ellenére
is állt a víz a benti csatornákban, mert a
külterületeken lévő csatorna nem bírta
elvezetni a vizet. Ezt meg is mutattuk a
televízió nézőknek. Nagy és hosszadalmas
munkával, valamint a hozzáférhetőség
miatt szinte csak kézi erővel történt a
megtisztítás. Az állapotok fenntarthatósága
miatt ezt minden évben meg kellene
ismételni. Annyi emberünk nincs, hogy
folyamatosan dolgozzunk a csatornákon,
de a karbantartásra mindig figyelmet
fordítunk. A jövőben elképzelés pedig az
lenne, hogy a közmunkaprogramban egy
olyan gépet tudjunk beszerezni, amivel a
csatornákat lehetne sokkal gyorsabban és
hatékonyabban tisztítani. Mivel 30 kmen felüli szakaszról van szó, ezért nagy
valószínűséggel csak 2-3 évente tudnánk
egy-egy részhez visszatérni. De még így
is sokkal jobb állapotok uralkodnak most,
mint néhány évvel ezelőtt.
- A volt nagy ABC és a posta közötti
járdaszakasz borzasztó állapotban van.
Nem lehetne ebből a sok pályázatos
pénzből megcsináltatni?
– Visszatérő téma. Már többször
elmondtam, hogy ez a Magyar Közút
tulajdona. Vagyis, nincs jogunk hozzányúlni.
Lefordítva: ha nem tetszik a szomszéd
házfalának a színe, nincs jogunk átmenni és
lefesteni. És ami a legrosszabb, hogy mivel
a Közútkezelőhöz tartozik jogilag, így
pályázni sem tudunk rá. Többször kértük
már, hogy adják át a mi tulajdonunkba, de
eddig sajnos ez nem történt meg. Sokan
feltették már azt a kérdést is, hogy akkor
miért a közmunkások takarítják? Ezt mi is
megkérdeztük az illetékesektől, de ez idáig
nem kaptunk választ rá. Folyamatosan
keressük a megoldást. Remélhetőleg rövid
időn belül sikerül pontot tenni a végére.
Persze ez a rövid idő a tapasztalatok alapján
lehet akár 1-2 év is! - A Vasvári TV-ben lehetett látni, hogy
mostanában különféle rendezvényeken
sok „nagyember” megfordult a városban.
Lesz, vagy lehet ennek bármi féle pozitív
hozadéka?
- A „nagy ember”-re gondolom nem
a magasságot, hanem a pozíciót érti
a kérdésfeltevő! Az elmúlt 2-3 évben
valóban sokan megtisztelték városunkat
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azzal, hogy ellátogattak hozzánk. Itt volt
mindjárt szeptember elején a Megyenap,
ahol számos megyei vezető, település
polgármestere megjelent. Jó véleménnyel
mentek haza, mert érezték azt a szívélyes
fogadtatást, amiben korábban ritkán
volt részük. Szerintem minden ilyen
találkozásnak óriási jelentősége van,
hiszen megismerik a települést, van időnk
kapcsolatot építeni, van lehetőségünk
elmondani gondunkat, bajunkat, vagy
éppen van lehetőségünk dicsekedni is.
Kapcsolatépítés szempontjából minden
beszélgetésnek súlya lehet. Korábban ez egy
elhibázott lépés volt, hogy körbebástyázta
magát a város, és senkinek nem engedte a
közeledést, csak politikai alapon. Három
éve ez a város mindenki számára nyitva áll
– politikai hovatartozástól függetlenül.
Célunk, hogy megismerjék városunkat,
vendégszeretetünket, és érezzék jól
magukat.
– És végül egy utolsó kérdés: a napokban
volt itt Tiszavasváriban a Polgármesteri
Hivatal parkolójában az a kamion, ami
a 2006-os emlékezetes Öszödi beszédet
követő „megmozdulás” eseményeit és
tárgyi eszközeit mutatja be. Miért nem
lehetett ezt a kamiont a Találkozások
Háza előtti térre vinni, hiszen itt foglalta
a parkolót!
A Civil Összefogás Fórum
kezdeményezésére valóban elindult az
országban egy vándorkiállítás. Ez nem
egy politikai alapokon nyugvó szervezet.
Érkezett hozzánk egy hivatalos megkeresés
a település email címére, melyben
kérték a város legforgalmasabb pontjait
részünkről megnevezni, ahol alkalmas
lehet a hely a kamionnak. Mi három
alternatívát javasoltunk: a Találkozások
Háza, a Rossmann előtti parkoló, illetve
a hivatal előtti parkolót. A döntés az Ő
kezükben volt. A hivatal előttit találták a
legmegfelelőbbnek. Megkapták a Közúttól
az engedélyt, megkapták a hivataltól az
engedélyt – de egyébként ettől a kiállítástól
függetlenül is volt már ilyenre példa több
alkalommal, hogy a parkoló lezárásra
került. Ezt az engedélyt nekünk meg kellett
adni, mivel kiállításról van szó. Egyébként
Kúriai döntés is van arról, hogy ezeket
a kezdeményezéseket megakadályozni
nem szabad. De ilyen volt az előválasztás
előtti kampányidőszak is. Jöttek a pártok,
a kis pulpitusukat hol ide, hol oda kirakták
– szívük joga. A rendőrségi engedély
megvolt, nekünk pedig el kell fogadnunk.
Ilyen volt ez a kamionos kiállítás is.
Másnap összepakoltak, és továbbmentek.
Akkor ütközhet nehézségbe egy helyszín
kiadása, ha az adott időpontban az adott
területre már van másnak is engedélye.
– Ez már műsoron kívül, de fontos
beszélni róla. Elindult a „Zöld Város”
projekt. Beszéltünk róla, hogy várhatóan
egy évig ilyen állapotok uralkodnak majd
a piacon. Mi a tapasztalat az azóta eltelt
piaci napokról?
– Árusok és vásárlók részéről egyaránt
pozitív visszajelzéseket kapunk. Már
mindenki megtalálja azt az árust, akihez
járni szokott. Amolyan vásári a hangulat.
Talán az első két hét volt nehezebb, egy
kicsit szokatlan mindenkinek, de néhány
hét alatt visszatért a régi kerékvágásba a
piaci hangulat. – Mentek el emiatt árusok?
– Nem, elmenni tudomásom szerint senki
nem ment el. Sőt, úgy értesültem, hogy
még jöttek is újak az elmúlt hetekben. –
Köszönöm!
Fülöp Attila

Közéleti hírek
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Tiszavasváriban ünnepelt a megye

A megyenap hagyományosan az 1092es Szabolcsi Zsinat évfordulóján, május
20-án szokott megrendezésre kerülni,
de a koronavírus-járvány miatt akkor
ez elmaradt. A szigorítások feloldásával
viszont már lehetőség nyílt a megtartására,
így ennek a jeles ünnepnek 2021.
szeptember 10-én Tiszavasvári adott
otthont. A meghívott vendégeket Szőke
Zoltán polgármester köszöntötte, majd
köszöntőjében elmondta: Tiszavasvárinak
fontos, hogy újra szerves része legyen
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének, volt
ugyanis egy nyolcéves időszak, amikor
a város elzárkózott. Ez visszavetett
minket, de a bölcs helyi embereknek
köszönhetően 2018 óta újra egy nyitott,
barátságos, vendégszerető településsé
válhattunk.
Mostanra
Tiszavasvári
ismét aktív szereplője a megyének. Ezt
követően Seszták Oszkár, a megyei
közgyűlés elnöke méltatta a rendezvény
fontosságát: – A megyenapi ünnepségnek
kiemelkedő szerepe van az identitásunk
ápolásában. Legfontosabb küldetésük
már tíz éve a főként TOP-os fejlesztési
programok támogatása, koordinálása.
Továbbmegyünk azon a pályán, melyre
ráálltunk az utóbbi években, hogy
behozhassuk a hátrányt, amit a történelem,
a trianoni tragédia okozott a megyében.
Az itt élők szorgalma, tenni akarása,
jövőbe vetett hite adott mindehhez. dr.
Vinnai Győző, egyéni országgyűlési
képviselő köszöntőjében kiemelte: – Ez
a megye sokat követel azoktól, akik ide
születtek. Sajnos nekünk, szabolcsiaknak,
szatmáriaknak, beregieknek többet kell
dolgoznunk, sokszor kevesebb pénzért
– de ezek a nehézségek eltörpülnek azon
pozitívumok mellett, amelyek miatt

szeretünk itt élni. Elég csak egy pillantást
vetni az értéktárunkra, hogy kiderüljön,
mi mindenre lehetünk büszkék. Azért
dolgozunk, hogy az ittenieknek könnyebb
legyen, és ugyanolyan lehetőségekkel,
infrastruktúrával
rendelkezzenek,
mint az ország más részein élők. Oláh
Gábor, a Pénzügyminisztérium helyettes
államtitkára ünnepi beszédében elmondta:
– A közösség ereje építi önmagát és a
környezetét, s nem szabad elfelejtenünk az
ünnepnapok és történelmünk üzenetét sem.
Előbbiek keretbe foglalják az életünket,
a múltunk eseményei, s hagyományaink
pedig büszkeséggel töltenek el. Értékeink
megőrzése és megismertetése közös
feladatunk. Azt tapasztaljuk, hogy 2010től, amióta egyre nagyobb teret engedtünk
a megyei önkormányzatoknak az uniós
források felhasználására, a programok,
fejlesztések megtöbbszörözik az értéküket.
Az elmúlt hét évben több mint 150
milliárd forint érkezett Szabolcs-SzatmárBeregbe, és a kormány arról döntött,
hogy a következő ciklusban is legalább
ekkora összeggel segítjük majd a megye
felzárkózását. Az ünnepség zárásaként
kitüntetéseket, díjakat adtak át a megye
kiemelkedő munkát végző szakembereinek,
közéleti személyiségeinek. Tiszavasvári
Önkormányzatának nevében Szőke Zoltán
polgármester úr Vasvári Pál kitüntető
díjat, emléklapot adományozott Vincellér
Tibor úrnak, a Kelet-Magyarországi
Speciális Mentő Egyesület elnökének. Az
elismerést dr. Papp István, az egyesület
alelnöke vette át, valamint Németh Zoltán
tűzoltóparancsnoknak és a Tiszavasvári
Önkormányzati Tűzoltóságnak. Mindkét
szervezet 50 ezer forint értékben pénzbeli
támogatásban is részesült.

„Vasvári Pál” Kitüntető Díj Tűzoltóink részére

A
Tiszavasvári
Önkormányzati
Tűzoltóságnak
illetve
Németh
Zoltánnak, a tűzoltóság parancsnokának
abban a megtiszteltetésben volt része,

hogy ünnepélyes keretek között, a
Tiszavasváriban megtartott megyenapon
vehette át a „Vasvári Pál” Kitüntető
Díjat Szőke Zoltán polgármester Úrtól,
amelyet a 2021. augusztusi vihar
okozta kárelhárítás érdekében kifejtett
munkánkért adományozott tűzoltóságunk
részére. A vihar óriási károkat okozott a
településen, tűzoltóink minden erejükkel
azon dolgoztak,hogy minden veszélyt
a lehető leghamarabb elhárítsanak, a
bajbajutottakon segítsenek.  A vihar
kapcsán több mint 60 alkalommal kellett
beavatkoznunk, legtöbb esetben a kidőlt,
megsérült fák eltávolítását végeztük el, de
a Városi Sportcsarnok tetőszerkezetének
helyreállításában is részt vállaltunk.
Ezúton is köszönjük az elismerést!

„Kötöttségek nélkül szabadon”
2021. október 01-jén a Tiszavasvári
Kábítószerügyi
Egyeztető
Fórum
TOP7.1.1-16-H-029-3
számmal
a
„Helyi
közösségi
programok
megvalósítása” projekt keretében a
Tiszavasvári Polgárőrséggel közösen
közösségi programot szervezett. Ennek
következtében a hagyományokhoz híven
három programelem került megrendezésre:
Tekerj tisztán, Éjszakai akadályverseny,
Retró disco. A projekt célja, hogy mintát
és alternatívát mutassunk a tiszavasvári

fiatalság felé, a szabadidő hasznos
eltöltésére. A kerékpártúra a Nyíregyházi
SZC
Tiszavasvári
Szakközépiskola
Szakiskola és Kollégium udvaráról indult,
és a Csónakázó tóhoz érkezett. Kicsik és
nagyok, szülők és gyermekek, pedagógusok
és szociális szakemberek, Szőke Zoltán
Polgármester Úr vezetésével érkeztek meg
az akadályverseny helyszínére. A csapatok
min. 5, - max 10 fővel vehettek részt a
programokban. Lehetőség volt kerékpáros
akadályversenyre, futóversenyre, logikai

játékra, fejtőrőre, és édesség evésre,
táncolásra is a játék során. A nap végét
egy zenés mulatság zárta. A „Tekerj
Tisztán!”
programunkkal
elsősorban
a fiatalok kerékpáros
közlekedési
ismereteinek javítása és a biztonságosabb
közlekedés elsajátítása a cél. Az „Az
éjszakai akadályverseny és „Retró
disco alternatíva, mellyel a közösségi
együttműködést, az iskolai közösségek
közötti ismeretségek mélyítését, a drogés kábítószer használat megelőzését
segítjük elő. A gyerekek a helyi általános
iskolákból, gimnáziumból, középiskolából
érkeztek. Kimagasló eredményeket értek
el mind, csapatban, mind pedig egyéni
megmérettetésben. Egyéni versenyben
kimagasló teljesítményt nyújtott Ésik
Patrik, mind a futóversenyben, mind pedig
a kerékpáros akadályversenyben kiemelten
szerepelt, ezúton is gratulálunk neki.
Csapatjátékban kimagasló eredményt értek
el a Pindur-Pandurok elnevezésű csapat,
akik a Tiszavasvári Kabay János Általános
Iskola felső tagozatos diákjai voltak és I.

helyezést értek el, gratulálunk nekik. A nap
folyamán a vidámság, öröm, szabálytudat,
csapatjáték, szurkolás, kiabálás, nevetés
járta át a Gólyahír tábor udvarát. Retro
szendviccsel, pogácsával, csokoládéval
kedveskedtünk a résztvevőknek. Senki
nem ment haza üres kézzel, minden
résztvevő értékes jutalomban részesült.
A nyeremények a rendezvény mottóját,
célját tükrözték. Szeretnénk köszönetet
mondani
azon
intézményeknek,
segítőknek, akik nélkül ez a rendezvény
nem sikerült volna ilyen jól: Szőke Zoltán
Polgármester Úr, Makkai Jánosné KEF
elnök, Család- és Gyermekjóléti Központ,
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
Tiszavasvári Polgárőrség, Tiszavasvári
Rendőrkapitányság, Tiszavasvári védőnői
Szolgálat, Gólyahír tábor, Tiszavasvári
Városi Televízió, Tiszavasvári Kabay
János Iskolai Egység, Nyíregyházi SZC
Tiszavasvári Szakközépiskola Szakiskola
és Kollégium, Váci Mihály Gimnázium,
Fazekas Viktor, Póka Nándor, Dojcsák
Gábor.

Nem csak képességre, hanem
képzettségre is szükség van…

Országos Felnőttképzési Tanévnyitó Tiszavasváriban
Harmadik
alkalommal
került
megrendezésre 2021. szeptember 9-én a
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
által az Országos Felnőttképzési Tanévnyitó,
aminek ezúttal Tiszavasvári adott otthont.
A megnyitó kulturális részében a Terne
Cserhaja húzta a talpalávalót, amire a
Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti
Iskola kis növendékei, valamint a
Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola
tánccsoportjában tanuló gyerekek mutatták
be tánctudásukat. Szőke Zoltán, városunk
polgármestere köszöntőjében kitért arra,
hogy a felzárkóztatás és a képzés egy
kiemelten fontos téma, amely nem csak
beszélgetéseket, hanem cselekvést is kíván.
Napjaink munkaalapú társadalmában
lehetőség van felzárkózásra, és akiknek a
legnehezebb a sorsa, azok is képzésekhez
juthatnak, hogy később a munka világában
el tudjanak helyezkedni. Ez egy helyes
irány, amit támogatni kell. A rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő gyerekek száma 2010 és 2020
között a felére csökkent. Langerné Victor
Katalin,
társadalmi
felzárkóztatásért
felelős helyettes államtitkár elmondta,
hogy a támogatásra szoruló családok több
mint 70 százaléka hátrányos helyzetű,
ahol a szülők iskolázottsága alacsony. Ha
a szülők úgy döntenek, hogy változtatni
szeretnének gyermekeik sorsán, akkor
elsősorban arra van szükség, hogy
tanuljanak, méghozzá olyan szakmát,
amivel később el tudnak majd helyezkedni.
Így amikor reggel a gyerekük hátára adják a
hátizsákot, nem fogja többé benne magával
cipelni a hátrányos helyzetét – mondta
a helyettes államtitkár. Az oktatás egy
stratégia ágazat, a társadalmi felemelkedés

legfontosabb tényezője. dr. Vinnai Győző,
a térség egyéni országgyűlési képviselője
beszédében kiemelte, hogy aki a képessége
mellé képzettséget is szerez, annak sikeres
lesz az élete. Seszták Oszkár, a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke
mondandójában rávilágított, hogy a
munka nem csak azért fontos, mert
azzal pénzt keres az ember. Az, hogy
dolgozunk, hozzátartozik az emberi
méltóságunkhoz és önbecsülésünkhöz.
Amikor tanulunk, hogy tudásunkkal
később sikeresen elhelyezkedhessünk
valamely szakmában, közben felkeltjük
a gyermekeinkben a vágyat, hogy saját
életükben még többet érjenek el. Kóka
Anikó, a Társadalmi Esélyteremtési
Főigazgatóság
roma
felzárkóztatási
mentorhálózatának mentora arról beszélt,
hogy a felnőttképzés hogyan változtatja
meg az emberi sorsokat. Elmondta, hogy
a felzárkóztatási programjukban legutóbb
tizenhárman szerezték meg a nyolc
általános iskolai végzettséget, köztük egy
négy gyermekét egyedül nevelő édesanya
is. Gyermekkorában hat osztályt végzett,
felnőttként pedig még azt is vállalta,
hogy hajnalban dolgozzon, csakhogy
napközben beülhessen az iskolapadba,
most pedig stabil munkahelye van az
elsődleges
munkaerőpiacon.
Végül
Sztojka Attila, a Roma Kapcsolatokért
felelős kormánybiztos kiemelte: az elmúlt
két évben tizennégy ezren vehettek részt
felnőttoktatásban, főleg gyakorlatorientált
képzéseken, és bár a tanulási időszak
lemondásokkal járt, a résztvevők tudták,
hogy mindez szükséges az önálló, biztos
élet megteremtéséhez.

Önkormányzati hírek
Külterületi helyi közutak felújítása
pályázat

Minimanó Óvoda

- Teljes felújítás, eszközbeszerzések -

„Közös erővel, összefogással városunkért”

Tiszavasvári Város Önkormányzata
az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési
Programok
Végrehajtásáért
Felelős
Helyettes Államtitkárság által meghirdetett
„Külterületi helyi közutak fejlesztése”
című felhívásra pályázatot nyújtott
be. A pályázat célja a helyi külterületi
utak fejlesztése és felújítása. Évekkel
ezelőtt megfogalmazódott már ez a
cél már a városvezetés és a lakosság
részéről, kidolgozásra és benyújtásra
azonban csak most került a pályázat.
Önkormányzatunk vállalkozói megkeresés
alapján
egyeztetetéseket
folytatott,
elkészíttette a terveket. A benyújtott
támogatási igény szerint a fejlesztés
érinti az Iskoladűlőt, Paula liget utcát,
Kincses lejárót és a Haladás utcát. Ezen
útszakaszok aszfaltburkolatot kapnak. Ez a
fejlesztés a városnak is nagy segítség, ha
visszaemlékszünk az előző években történt
nagy esőzéseknél hatalmas sárfelhordások
voltak a 36-os számú főútra, mely később
a városlakók életét nehezítette meg. A

pályázat 95%-os intenzitású, a fennmaradó
összeget,
azt
Önerőből
szükséges
finanszírozni. Az érintett vállalkozók
és magánszemélyek vállalták az önerő
biztosítását, melyhez a szerződéses
feltételeket biztosította az önkormányzat, a
dokumentumok határidőre elkészültek.
A pályázat kedvező elbírálásában
bízunk, az egyeztetési folyamatban
azonban természetesen számba vettük a
lehetőséget, hogy elutasításra is kerülhet.
Az önerőt biztosító résztvevőkkel ennek
kockázatát is ismertettük, viszont ebben
az esetben a már elkészített terveket és
anyagokat egy következő pályázatban
sikeresen felhasználhatjuk. Ilyen összetett
konstrukcióval még nem dolgoztunk,
a projekt előkészítése sok tényező
összehangolását igényelte, az érintettek
példaértékűen működtek együtt a célok
megfogalmazásában, kompromisszumos
megoldások kialakításában a lehetőségek
tükrében.
Tiszavasvári Város Polgármestere
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A Minimanó óvoda teljes felújításáról
már írtunk. Az épület gyönyörűen
megújult. Egészen biztosak vagyunk
abban, hogy bárki körbejárja az épületet
felemelő érzéssel tölti el az a megvalósult
lehetőség, amivel a felnövekvő generációt
segíthetjük. Ezen támogatás keretében
kerül sor 10 millió forint erejéig tárgyi
eszköz beszerzésre, beépített szekrények
megvásárlására, öltözők, informatikai

eszközök székek, udvari játékok,
készségfejlesztők
megvásárlására.
Nagyszerű az a lehetőség, hogy –
forrásainkhoz mérten ugyan -, de végre
válogathattunk a játszótéri elemek között,
mert van forrás, hogy megvásároljuk
azokat. Így kerül az óvodába egy
többelemes
játszótéri
eszköz.
(„Plútótvár”) 2021. szeptember 21-én
fentiek keretében meglátogattuk és hasznos
ajándékokkal leptük meg a Minimanó
óvoda vezetőjét, dolgozóit és a gyerekeket.
2021. szeptember 21-én a technikai
eszközök kerültek átadásra, - laptopok,
nyomtató, zenelejátszók, mikrofon,
mikrofonállvány, aktív hangfal, hűtőgép
- amellyel könnyebbé válik az intézmény
munkája és jobb lesz a technikai háttér az
óvoda rendezvényeinek lebonyolításához.
Tavaly 35 millió forintból részleges, az idén
pedig 235 millió forintból az óvoda teljes
felújítása valósult meg, így szeptembertől
egy vadonatúj épületben indulhatott el a
gyermekek nevelése, oktatása, felügyelete.
Hamarosan folytatjuk a Varázsceruza
Óvodával a felújításokat.

Csónakázó tó beruházás

Hangsúlyt fektetünk a sportra és a turisztikára
A Csónakázó tó körüli beruházás
továbbra is nagy erőkkel folytatódik.
A kivitelező szépen halad a rekortán
(futópálya) kialakításával. A pálya
körvonala már kirajzolódik, a földmunkák
hamarosan elkészülnek, melyet követően
a burkolásra is sor kerül. Novemberben
előreláthatólag birtokba vehetik a futni

és kocogni vágyók a területet. De, hogy
a gyerekeket is kicsábítsuk a tó köré és
élvezzék a természet varázsát saját erőből
kialakításra került egy játszótér. A játszótér
tanúsítása megtörtént így azt már birtokba
is vehetik a kis lurkók. Várja őket a hinta,
csúszdás vár, rugós játszóeszközök és a
mindenkit megszédítő piruett!

Minden, Ami Fejlesztés

Mert minden területet fejleszteni kell!
Amint arról korábban már beszámoltunk
a város lehetőségeit tekintve több területen
szükséges a fejlesztés, felzárkóztatás.
Ilyen területek a kultúra, sport, turisztika,
oktatás, infrastruktúra, egészségügy és
a komplex felzárkóztatás is. Igyekszünk
ezeket a területeket összefogni, komplexen
kezelni és összhangban fejleszteni,
egymásra gyakorolt hatásukat erősíteni.
Éppen ezért amikor a szálloda beruházást
megálmodtuk, gondoltunk a közvetlen
környezetére is. Ezért szépül a csónakázó
tó, újul meg a piac környezete, készül el
a műfüves focipálya és ehhez illeszkedik
a tanuszoda is. Emellett több százmillió
forintból újulnak meg útjaink (bel-

külterület), mely utakról hamarosan
tájékoztatást adunk, és láthatják majd ez
nemcsak ígéret. Korszerűsítjük, felújítjuk,
hosszú évek, évtizedek alatt teljesen
„elöregedett” épületeinket.
A központi orvosi rendelőt, járóbeteg
szakrendelőt a Kabay úton, Találkozások
házát, és az óvodáinkat is szépen sorban.
Megvizsgáljuk milyen források állnak
rendelkezésre a társasházak felújításához.
Minden terület segítségért kiállt. Tudjuk,
hogy a fejlődés lassan bontakozik ki, a
várakozás nehéz, a türelem kevés. Mi
azonban tudjuk, hogy rövidesen minden
területen láthatóvá válik a változás.

Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat
Tiszavasvári Város Önkormányzata
ismét csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszerhez,
melynek célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló
fiatalok felsőfokú tanulmányainak
támogatása. A program keretében
olyan szociálisan hátrányos helyzetű
felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak
folyósítható az ösztöndíj, akik a települési
önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
tagozatos) képzésben vesznek részt, illetve
akik a 2022/2023. tanévtől kezdődően

felsőoktatási intézményben teljes idejű
(nappali munkarend) képzésben kívánnak
részt venni. A pályázatok benyújtási
határideje 2021. november 5. A
pályázatot az EPER-Bursa rendszerben
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva,
aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes
önkormányzat polgármesteri hivatalánál
kell benyújtani. A részletes pályázati
kiírás megtalálható a www.tiszavasvari.
hu oldalon. Kérdés esetén ügyfélfogadási
időben keressék Erdei Koletta ügyintézőt
a 42/520-500-as telefonszámon vagy
az erdei.koletta@tiszavasvari.hu email
címen.
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Sportcsarnok - Kárelhárítás

2021. augusztus 01-én hatalmas erejű
vihar csapott le a városunkra is, mely a
Városi Sportcsarnokot sem hagyta épen/
egyben. Korábbi lapszámban cikkeztünk
róla, hogy milyen súlyos károkat okozott
az a rövid ideig tartó vihar. Épp hogy
befejeződtek a március óta tartó tető
felújítási munkálatok, és következhetett
volna a műszaki átadás-átvétel, de jött a vihar
és óriási pusztítást végzett. A kárelhárítás a
vihar elvonulását és kárfelmérést követően
azonnal meg is kezdődött a törmelékek
eltakarításával, melyet a helyszínre érkező
Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság és
a Katasztrófavédelemtől érkezett speciális
alpin technikával dolgozó mentőalakulat
végzett napokon keresztül. A tető
ideiglenes fóliaborításának felhelyezését
is alpinista végezte. A törmelékek
eltakarítása után, a tetőszerkezet ideiglenes
javítását a Renova Komplex Kft.-nek
köszönhetjük, akik minden erejükkel
megfeszülve pótolták a törött cserepeket,
építették be a szigetelést, húzták ki a
fóliát, elkészítették a lécezést, kipótolták
a hiányzó cserepeket. A törött bevilágító
ablakok lezárását, javítási munkálatokat
vállalkozói felajánlásban Borbély Péter,
a Vario-PC Kft. felelős műszaki vezetője
térítésmentesen végezte el, melyet ez úton
is még egyszer köszönünk!

Önkormányzati hírek

Vis maior kárigényt adtunk be
Lehetőségeit felmérve önkormányzatunk
vis maior kárigényt jelentett, műszaki
szakértőt bízott meg a károk felmérésére,
költségterv elkészítésére, és elkészítette
a teljes dokumentációt a támogatás
igényléséhez még augusztus hónapban.
Ennek keretében helyreállításra és
védekezésre közel 200 millió forint
támogatást igényeltünk és a biztosítási
jogviszony keretében megtettük a
szükséges intézkedéseket. Amennyiben
a vis maior támogatási igényünk
befogadást nyer és megvan, a támogatói
okirat közbeszerzést kell lefolytatni és
12 hónap áll rendelkezésre a beruházás
lefolytatására.
Az
eredményesség
érdekében mindent megteszünk, bízunk a
támogatásban. Addig mindenki türelmét
kérjük, hiszen egy váratlan helyzetben
kell gyorsan, speciális intézkedéseket
hoznunk a csarnokért. Tekintve, hogy a
cserépsérülések mentén többször beázott a
tető és a belső szigetelés felázott, súlyánál
fogva is nyomja a tetőszerkezetet, a
küzdőtér és a padlózat több helyszínen
sérült, felpúposodott, jelenleg nem üzemel
a csarnok és tervek szerint csak akkor fog,
ha támogatást nyer az önkormányzat és a
beruházást lefolytatja.

Új Utakon Jár Tiszavasvári

Belügyminisztérium által kiírt és elnyert
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása 2020” pályázat
keretén belül a Kálvin és a Báthori utcák
útburkolatai és járdaszakaszai lettek rendbe
téve. Felelős műszaki vezető irányításával
készültek el az új járdaszakaszok, új

vízelvezető csatornák kerültek elhelyezése,
és egyes szakaszokon a járdák újra lettek
aszfaltozva, padkákat rendeztek műszaki
ellenőr folyamatos felügyelete alatt. A
vállalkozó 2021.07.29-én készre jelentette
a kivitelezést, így a műszaki átadás-átvétel
2021. augusztus 09-én megtörtént.

Öko-Labirintus és Klímasátor
a Zúzoslé Főző Fesztiválon

Tiszavasvári Város Önkormányzata a
KEHOP-1.2.1-18-2018-00048 azonosító
számú, „Helyi klímastratégia kidolgozása,
valamint a klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás
megvalósítása
Tiszavasváriban” című pályázaton 19,02
millió forint támogatást nyert. A projekt
a Széchenyi 2020 program keretében
valósul meg. A pályázati támogatásnak
köszönhetően 2021. szeptember 25. napján
(szombaton) ÖKO-labirintus látogatására
nyílt lehetőség a „VIII. Zúzoslé
Főzőverseny, Zúzafesztivál és Pálinka
Mustra - Csipetnyi Büdszentmihály”
elnevezésű városi rendezvényen. Az ÖKOlabirintus a Polgármesteri Hivatallal
szemközti parkban került felállításra.
A játékos útvesztőben a gyerekek és
felnőttek egyaránt örömmel próbálták

ki magukat. A
labirintusban több játéktér (memóriajáték,
párkereső, Magyarország térkép kirakó,
öko-játékok, mozgásfejlesztő játékok,
horgászjáték) került beépítésre, ahol
interaktív
feladatokban
vehettek
részt az érdeklődők. A résztvevők
ügyességükért környezetbarát anyagból
készült ajándékokat vehettek át. Az újszerű
játék nagy népszerűségnek örvendett a
rendezvényen. A rendezvényen ismételten
látogatható volt a KLÍMAváltozás
most és a jövőben- TE is TEHETSZ
ELLENE!” elnevezésű sátor, ahol
az
érdeklődők
megismerkedhetnek
a kérdéskört érintő problémákkal és
azokra nyújtott megoldási javaslatokkal,
melyet mindenki saját otthonában
alkalmazhat bolygónk védelme érdekében.
A sátorban elhelyezett tájékoztató
kiadványok és plakátok elsődleges
célja, hogy informálják a lakosságot
a klímaváltozás jövőben is várható –
helyi – hatásairól, az ezzel kapcsolatos
alkalmazkodási lehetőségekről. A sátorban
korcsoportonként elérhető KLÍMATOTÓval mértük fel és teszteltük a lakosság
tudását a klímaváltozással kapcsolatban.
TV

Kabay-s hírek

40 év múltja és jelene
A Tiszavasvári Kabay János Általános
Iskola 2021. szeptember 1-jén ünnepelte
az Ifjúság úti épület átadásának 40.
évfordulóját. Pontosan 40 évvel ezelőtt,
1981. szeptember 1-jén vehette birtokba az
új épületet az akkori tanulóifjúság, melyben
jelenleg is folyik az oktató- nevelő munka.
Az ezt megelőző években az Ady Endre és
Rózsa úti épületek adtak otthont a Kabayba
járó gyerekeknek. A megnövekedett
tanulólétszám miatt az akkori igazgató, Gál
József, javaslatot tett egy új, 12 tantermes
iskola építésére. Az építési tervek
jóváhagyása után 1978-ban kezdődött el
az építkezés, és 1980 karácsonyán került
sor a műszaki átadásra. A felső tagozatos
diákok már a következő év szeptemberétől
ebben az új épületben tanulhattak. Az
elmúlt 40 évben folyamatosan bővült,
korszerűsödött, fejlődött, modernizálódott,
szépült iskolánk. Sportpályák, futópályák,
kondipark, filagória, belső és külső
díszburkolatok, szaktantermek lettek
kialakítva, megtörtént a fűtés- és
világításkorszerűsítés, a mosdók és az
ebédlő felújítása, a külső burkolat új
színvilágot kapott. Jelenleg is folyik egy
új, modern játszótér kialakítása. A jelenben
azonban nem felejtjük a múltat sem,
ezért a jeles nap méltó megünneplésére
már májusban elindult a szervező
munka. Egy kisfilm elkészítéséhez
kezdtek hozzá iskolánk pedagógusai a
Tiszavasvári Televízió munkatársainak
közreműködésével. Elsőként -még a
tanév végén- zenés- táncos produkcióval
készült intézményünk valamennyi diákja
és kollégája, melynek záró akkordjaként
kirajzolódott egy élő 40-es szám. Mindezt
drónos felvétel örökítette meg. Ezt

követően a régi és a jelenlegi Kabay-s
diákok adtak interjút arra a kérdésre
válaszolva, hogy miért volt és miért jó
Kabay-s diáknak lenni. Megtisztelő volt
számunkra, hogy sok volt diákunk küldte
el az általános iskolai emlékeit felidézve
az általa készített videofilmben. Az idei
tanévnyitó ünnepségünk is a 40 éves
iskolaépület megünneplésének jegyében
zajlott. Itt szintén zenés, táncos, verses
műsorszámok követték egymást. Ennek
középpontjában az az énekkari fellépés állt,
ahol iskolánk lelkes, remek hangú tanárai
álltak össze kórussá, hogy egy általunk
átírt szövegű Nox dalban fejezzük ki azt azt
érzést, hogy ez a csapat hív és vár, s nem
vágyunk innen soha máshová, s itt válhat
minden álmunk valóvá. Ezután iskolánk
igazgatója leleplezte a 40 éves számmal
ellátott iskolai logónkat. Ugyanezen nap
délutánjára nyugdíjas pedagógusainkat
hívtuk emlékezni, beszélgetni. A találkozó
első momentuma volt annak a kisfilmnek a
premierje, amely a Kabay János Általános
Iskola elmúlt 40 évét mutatja be. Ők
látták először ezt a kisfilmet, melyet nagy
örömmel fogadtak, és ami felidézte bennük
is a régi emlékeket, melynek folyama egy
vacsorával egybekötött estig tartó, jó
hangulatú, baráti találkozó lett. A film és
az eseményeken készült fotók mindenki
számára megtekinthetők a tiszavasvariiskola.hu oldalon. Tóth Árpád szavai a mai
napig érvényesek, miszerint:
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Népmese napja és zenei világnap a
Kabayban
Szeptember 30. Benedek Elek székely
mesemondó születésnapja, és a népmese
napja. Ezen jeles alkalomból a Tiszavasvári
Kabay
János
Általános
Iskolában
már hagyománnyá vált programok
igyekeztek a gyerekeket a népmese
szeretetére buzdítani és a mesékben élő
bölcsességeket átadni. Az osztályokban
történő népmeseolvasás, mesefeldolgozás,
mesés feladatok, valamint az iskolánk
pedagógusaiból álló Mesehősök amatőr
színtársulat által előadott mesejáték célja a
magyar, és más népek meséinek olvasására
történő buzdítás és a szórakoztatás. Így
volt ez 2021. szeptember 30-án is, amikor
a Magyar Népmese Napján a reggeli
csengőszó az iskola tornatermébe hívta az
alsó tagozatosokat. Nagy meglepetésükre
a Mesehősök színtársulat előadásában
megtekinthették a Nyúlpásztor című
népmesét. Előadásuk idén is nagy sikert

aratott a gyerekek körében. Gratulálunk
a közreműködő tanító néniknek és
bácsiknak és köszönjük a színvonalas
előadást. Október 1. a Zene Világnapja,
melyet szintén minden évben megünnepel
iskolánk. A tornateremben összegyűlt
közönséget a Furulya és Zenebutik
tehetséggondozó csoport szórakoztatta.
Népszerű gyerekdalok csendültek fel,
melyeket ritmushangszerrel kísértek a
gyerekek. Előadásukat kitörő tapssal
fogadta a közönség. Október 1-jén
reggel pedig „dübörgött a ritmus, zengett
az iskola”! Minden szünetben zenét
hallhattunk, valamint a zene történetéről,
szeretetéről és fontosságáról adtak
rövid műsort 6.a osztályos diákok az
iskolarádión keresztül. A színvonalas
produkciókról készült fotók és videó a
tiszavasvari-iskola.hu oldalon tekinthetők
meg.

„ Jó iskolánk!
Köved közt lüktessen az élet,
Ezer meleg szív, ezer büszke agy,
Nemes tanárok, sok nemes tanítvány
Hírét növeljék e tisztes falak.”

Gólyanap a Kabayban
Idén is nagy szeretettel vártuk a
Tiszavasvári Kabay János Általános
Iskolába a leendő első osztályos
gyerekeket. A pandémia miatt korábbi,
már hagyománnyá vált programjainkon
változtatnunk kellett. Sajnos tavasszal nem
kerülhetett sor sem a gyerekekkel, sem a
szülőkkel való személyes találkozásra.
Ezek helyett mi, első osztályt váró
tanító nénik videó üzeneteken keresztül
mutatkoztunk be és egy- egy online
mesével leptük meg a leendő kisdiákokat.
A vírushelyzet javulása nyár végén végre
lehetővé tette számunkra a személyes
találkozást. 2021. augusztus 30-án hétfőn
még tartott a nyári szünet, de iskolánk már
gyerekzsivajtól volt hangos. Az ismerkedő
Gólyanapi meghívásunkat sok leendő első
osztályos elfogadta és érkezett hozzánk

kíváncsi tekintettel. Mi, tanító nénik és
a gyerekek is nagyon vártuk ezt a napot.
Bár az időjárás kicsit szomorkás volt, ez
mégsem szegte kedvünket. Egy vidám,
élményekben gazdag délelőttöt töltöttünk
együtt. Megismerkedhettünk egymással,
találkozhattak a leendő osztálytársak.
Birtokba
vettük
osztálytermeinket,
meséltünk, játszottunk, közösen fedeztük
fel az iskola épületét. Még a mindig
titokzatos igazgatói irodába és a nevelői
szobába is bekukkantottunk. Az igazán jó
hangulatú délelőtt végén ismerősökként
búcsúztunk el egymástól. Két nap múlva,
2021. szeptember 1-jén az évnyitóra
érkezve már bátran lépték át a gyerekek az
iskola kapuját és izgatottan várták, hogy
elkezdjük a komoly tanulást.
Az elsős tanító nénik

Exatlon a Kabayban
2021. szeptember 14-én és 21-én a
Tiszavasvári Kabay János Általános
Iskolában a televízióból megismert, és
méltán népszerűvé vált Exatlon Hungary
mintájára szerveztünk alsó tagozatos
tanulóink számára versenyt.Asportesemény
első napján az első és második évfolyam
kis diákjai küzdöttek egymással, míg egy
hét múlva a harmadik, negyedik osztályok
küzdötték át magukat az akadálypályán,
s mérték össze az osztályok képviselői
gyorsaságukat, erejüket, ügyességüket. A
szabályok hasonlóak voltak, mint az ismert

televíziós műsorfolyamban. Az iskola
tornatermében változatos akadálypályán
kellett minél gyorsabban végig haladniuk
a gyerekeknek, s utolsó feladatként a
versengést célba dobás zárta. Minden
osztály lelkes szurkolással bíztatta az éppen
pályán lévő társukat, s nagy ováció követte
az utolsó mozzanatot, a célba találást. A
szurkolótábor hangereje, s az Exatlont
követő gyermeki megnyilatkozások azt
igazolták, hogy érdemes volt számukra
megszerveznünk ezt a sportnapot, és
izgatottan várják a tavaszi fordulót.

Közéleti hírek
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A „nemzet tehetségeiért – Bonis Bona„ díjat kapott
a Magiszter Általános Iskola pedagógusa

Bodai Antalné

A Nemzeti Tehetség Program keretében
alapított „Bonis Bona – A nemzet
tehetségeiért” díjjal 2013 óta ismerik el a
tehetséggondozásban kiemelkedő munkát
végző szakembereket. Azok a szakemberek
javasolhatók, akik folyamatos kiemelkedő
tehetséggondozó munkát végeztek, amely
különösen a módszertani kiválóságban
nyilvánult
meg:
a
pedagógiai
módszerek személyközpontú, kreatív
alkalmazásában vagy új módszertani
elemek
kifejlesztésében,
valamint
munkájukat értékteremtő pedagógiai
attitűd jellemzi (pl. hátrányos helyzetű
vagy sajátos nevelési igényű gyermekek és
fiatalok körében végzett tehetségfejlesztés).
Mindezeket a kritériumokat messze
túlteljesíti Bodai Antalné, Erika néni, aki
a Magiszter Általános Iskola megalakulása
óta egy meghatározó egyénisége az
intézménynek. Egy újságcikk keretében
nagyon nehéz felsorolni mindazokat,
amiket egy ilyen pedagógus életpálya
takar. Erika több diplomával rendelkezik.
Óvodapedagógus, rajz– vizuáliskultúra
tanára, szociálpedagógus, az inkluzív
nevelés mestertanára. Korábban a
Vasvári Pál Általános Iskolában napközis
nevelőként és rajztanárként dolgozott.
Már itt is rajongásig szerették tanítványai,
ami folytatódott a Magiszter Általános
Iskolában is. A szülők mindig követték és
teljesen rábízták a gyerekeiket. Táborok,

versenyek sokasága fűződik a nevéhez.
A mai napig emlegetik a gyerekek
azokat a programokat, kirándulásokat,
strandolásokat, és szakköri foglalkozásokat,
amit ő tartott nekik. Neves rajzversenyeken
szinte mindig díjazottak voltak tanítványai.
Pályázatokat ír, és bonyolít le, ezzel
is bővítve a lehetőségeit annak, hogy
minél szélesebb körben és minél több
tehetséges gyereket fejlesszen. Útravalós
mentorként is sokat tett a tehetséges
gyerekek kibontakoztatásáért. A Magiszter
Általános Iskola megalakulásakor nem
volt számára kérdéses, hogy vállalja és
segíti a hátrányos helyzetű, elsősorban
roma gyerekek tanítását, ezen belül is a
tehetségek fejlesztését. Nemcsak a saját
szakján belül, hanem sokkal szélesebb
területen fejlesztette a tanulóit. Elismeri
minden gyerek egyediségét, saját hátterét,
kultúráját és élettapasztalatait. Szakmai
érdeklődésének
és
tevékenységének
középpontjában mindig is a korszerű
tanulásszervezési eljárások, innovatív
módszerek álltak. Ő mindig tiszteletben
tartja és értékeli a gyerekkort, segíti
gyerekként és majdani felnőttként a bennük
rejlő lehetőségek kibontakoztatását, valóra
váltását. A fejlődés kulcsát abban látja,
hogy egy pedagógus nyitott maradjon,
folyamatosan fejlessze saját személyiségét
is. A lifelong learning, az egész életen
át tartó tanulás eszméjét nem csak a
tanulóinak hirdeti, hanem ő maga is
alkalmazza. Sikerének egyik fő alapja, hogy
nagyon jó kapcsolatot ápol a családokkal,
a szülőkkel. Szülői Klubbot vezet, ahol
a szülőknek is gyakran szervez érdekes
programokat, kirándulásokat. Korábban
integrációs szaktanácsadóként is dolgozott.
Tréningeket tartott több nevelőtestületnek,
főleg a megyénkben, éppen azért, hogy
átadja azt a hitvallást, elkötelezettséget és
gyerekszeretetet, ami az ő életpályájának
az alapja. Kitüntetéséhez gratulálunk!
További munkájához sok sikert és jó
egészséget, sok boldogságot kívánunk
családja és unokái körében!
a Magiszter Óvoda és Általános Iskola
tanulói és dolgozói

Verébavató iskolánkban
Az
idei
tanévben
iskolánk
hagyományaihoz
híven
most
is
megrendezésre került a kilencedik osztályos
tanulók VERÉBAVATÓ ünnepsége. Idén
a COVID-ra tekintettel kevesebb testi
kontaktust igénylő feladatokat állítottunk
össze. Most, is mint minden évben a
diákönkormányzat és a DÖK munkáját
segítő tanárok állították össze a feladatsort.
A gyerekek már nagy izgalommal várták
milyen feladatokat találtak ki nekik
nagyobb társaik, amiket persze szívesen
végre is hajtottak. Az első feladat- mintegy
bemelegítésként - az volt, hogy minden
osztálynak körül kellet futnia az iskola
udvarát. A következő feladat osztályokra
volt differenciálva: Az első kör a
divatszabóké volt, ők 30 db fekvőtámasszal
majd utána 30 db felüléssel kezdek. A
második körben a rendész/gépész szak
következett. Az ő feladatuk törpejárásban
fogócskázás volt, ezt követően 50 db
kitörést kellett végrehajtaniuk. A harmadik
körben a hegesztő osztály mutathatta

meg, hogy mit tud. A feladat egy 2 perces
plank támasz volt, amit nagy nehezen,
de sikeresen végrehajtottak. A második
részfeladatuk már kicsit könnyebb,
négyütemű fekvőtámasz volt. A negyedik
kört a szociálisgondozók hajtották végre: a
feladat falnál ülőhelyzetben támaszkodás
volt, ezután következett a 60 db guggolás.
Az ötödik körben a gépiforgácsolók
következtek. Az ő feladatuk nem más volt,
mint a pókjárás és guggolásból felugrás.
A záró esemény az eskü szövegének
elmondása volt, melyhez térdre kellett
ereszkedniük az újdonsült verebeknek, és
együtt skandálva elmondani a fogadalmat.
A verébavató ünnepségünk idén, is
mint mindig nagyon jó hangulatban telt,
felavattuk az újoncokat, kiderült, hogy kik
a Jómadár-cím nyertesei, ezek után pedig
vidáman és élményekben gazdagabban
térhettek haza otthonaikba a tanulóink.
Gulyás Patrik
DÖK-elnök, NYSZC Tiszavasvári
Szakképző Iskola és Kollégium

Vasvári kamionsofőr az országos
verseny különdíjasa

Az „5 tengelyen – biztos kézzel!” Országos
Vezetéstechnikai és Közlekedésbiztonsági
Versenyre több százan jelentkeztek az
országból, az elődöntőbe jutott 40 fő, majd
a döntőbe a legjobb 10 fő. A versenyre
benevezett ismét a tiszavasvári Pethe

Miklós is, aki 2019-ben a harmadik, 2020ban a járványhelyzet miatt online módon
megrendezett versenyen az ötödik helyen
végzett. A verseny elméleti és gyakorlati
részből tevődött össze, vezetéstechnikai
szempontból nagy kihívás, hiszen a
feladatok megfelelő teljesítéséhez nem
volt elegendő a félpótkocsi és a szerelvény
teljes körű ismerete, hanem nagyfokú
precizitásra, odafigyelésre és hozzáértésre
volt szükség a versenyzők részéről. A
döntősök Zsámbékon a Drivingcamp
Hungary Zrt. pályáján mérték össze
tudásukat
2021.szeptember
25én. Miki elszántságának, felkészültségének
köszönhetően egészen a döntőig eljutott
ebben az évben is. Cégünk, az AgromanGép Kft, mint Miki munkáltatója,
támogatásunkról biztosítottuk a versenyen
való részvételhez. A döntő végén
nagyon szoros volt az állás a versenyzők
között. Mikinek idén a dobogóra nem
sikerült felállnia, azonban elnyerte a
verseny „A legkiválóbb elméleti tudással
rendelkező
magyar
kamionsofőr”
különdíját. Elmondása alapján jövőre
újra megméretteti magát a versenyen.
Ezúton is gratulálunk Miki a fantasztikus
eredményhez, és további sikereket
kívánunk!
Agroman-Gép Kft.

Tartozzunk össze! - Kárpát-medencei
program a nemzeti újrakezdés jegyében

Szeptember
24-26-ig
3
napos
programon fogadta a NOE Tiszavasvári
Nagycsaládosok Egyesülete vendégeit,
a Kárpát-medencei Családszervezetek
Szövetsége néhány tagcsaládját. Érkeztek
látogatóink a Felvidékről, Szombathelyről,
Debrecenből és Nyíregyházáról. Péntek
este finom vacsorával vártuk a barátainkat
a Civil Házban, este Csáno Tamás, a
Felvidéki Magyar Ifjúságért Társulás
képviselője tartott számunkra előadást a
nemzeti újrakezdés fontosságáról. 24-én
nagyon jó volt látni már kora reggeltől a
sürgés-forgást: nagycsaládos önkénteseink
gyúrták, szaggatták és sütötték az
eperlevél tésztát, pucolták és darabolták
a zöldségeket, szétvágták a tyúkokat,
főzték a májat, a zúzát, a rizst, pakoltak,
mosogattak, rendezkedtek., átszállították a
Szent Mihály térre a sörpadokat, a sátrakat.
Készültünk a másnapi Zúzoslé-főző
fesztiválra. 25-én reggel ismét a segítő
önkéntesek serege dolgozott szorgalmasan:
reggelit készítettünk a vendégeknek,
kipakoltuk a leves alapanyagait a térre, s
megkezdődött a főzés. Napközben a jó időt
és a változatos programokat kihasználtuk:
régi mesterségeket próbálhatunk ki, népi

játszótéren szórakoztak a gyerekek, erdélyi
mesemondót, népzenét hallgathattunk,
néptáncprodukciókat,
barantásokat,
gólyalábasokat láthattunk, megtekintettük
a kiállítást a múzeumban, volt még
arcfestés is., majd a csapatunk közösen
fogyasztotta el a finom zúzoslevest, az
ügyes gazdasszonyok által készített házi
süteményeket. Ugyan nem értünk el
helyezést, de számunkra mégis ez a leves
volt a legfinomabb. Délután a vendégek
városnézésen vettek részt, Tiszavasvári
nevezetességeit mutattuk be számukra,
kondipark nagyon tetszett nekik, s a Csík
zenekar koncertje is ámulatba ejtette őket
(s persze bennünket is). Este igazi old
school hangulat várta a vendégeket és a nap
folyamán segítő nagycsaládos tagjainkat
a Civil Házban: szalonnasütés, retró
zenés party, nagy közös beszélgetések,
ismét házi sütik, desszertek. Ekkor került
megrendezésre az «Összetartozunk!»
családi csapatverseny különböző játékos
interaktív feladatokkal. Vasárnap reggel
a határon túli vendégek tudtak még egy
kicsit tovább maradni, így velük egy kis
kirándulásra indultunk: Tarcalon a bányató
csillogó vizében gyönyörködtünk és az
Áldó Krisztus szobrot is megtekintettük.
Majd elbúcsúztunk a Dunaszerdahelyiektől
is. Szívből szeretnénk megköszönni
minden önkéntesünk odaadó és áldozatos
segítségét, munkáját, a felajánlásokat,
hiszen nélkületek nem jött volna létre ez a
szuper program! A rendezvény a Kárpátmedencei Családszervezetek Szövetsége
és a NEA-TF-20-O-V-0696 Tartozzunk
össze!-nemzeti összetartozás erősítése,
szakmai-működési pályázat keretei között
valósult meg.
Lévai Andrea

Közéleti hírek
Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár
Ötödik alkalommal került megrendezésre
szeptember 23-án, Nyíregyházán a
Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár, ahol
Tiszavasvári és a járás többi települése is
képviseltette magát. Erről beszélgettünk
most Dr. Elek Tamás, Tiszavasvári Járási
Hivatal, hivatalvezetőjével. - Az egész
megye körülbelül 100 települése jelent
meg a Kossuth téren. Egy nagyon szép
ünnepélyes megnyitó volt 10 órától, 11:00
órától kisütött a nap és talán nem túlzok,
ezrek jelentek meg. A falvakból bejöttek
érdeklődők, a nyíregyházi lakosság
is ott volt, úgyhogy óriási érdeklődés
mellett zajlott maga a rendezvény. A
kiállítás, mint ahogy mondtad, ötödik
alkalommal került megrendezésre és
öt éve Tiszadada és Tiszadob minden
alkalommal részt vett. Második éve volt
jelen Tiszavasvári, és nagy örömünkre ott
volt újoncként Szorgalmatos is. Ha jövőre
lesz – márpedig lesz, akkor ajánlom, hogy
menjenek el, mert ez egy népünnepély.
A megyéből a közfoglalkoztatásban
résztvevő települések elhozzák azt, amivel
Ők foglalkoznak. Most helyi példákat
mondanék: Tiszadobon az állattartás
egyébként a megye szempontjából
is fontos foglalkoztatási program,
Tiszadadán a száraztésztagyártás, a
tyúktartás a jellemző, mert, hogy ez a kettő
egymásra épül. Tiszavasváriban újra öntik
az oszlopokat betonból, folyókát láttam,
térkövet állítottak ki, és mezőgazdasági
termékekkel is megjelentek. Minden
település kap egy standot, egy kis faházat,
ahol bemutathatja termékeit, ezek
készítését – akár ott élőben is, ötleteket
leshetnek el egymástól! - Mennyire látszott
az odalátogató emberek arcán a döbbenet,
hogy bizony közfoglalkoztatásban miket
lehet csinálni? – Igen! Én azt hiszem,
hogy az egésznek az üzenete elsősorban
ez. Az ötletelésen, az együttműködésen
kívül az, hogy az állampolgárok
lássák, hogy minőség teremtődik. A
közfoglalkoztatásra lassan kis lépésekkel
nálunk is úgy kell tekinteni, hogy értéket
fog, értéket tud teremteni. Az emberek
munkája ezen a szinten is elismerendő és
értékelendő. Jó volt látni, ahogy sorban
állnak a kíváncsiskodók a standok előtt.
A kiállítók közül sokan engedéllyel
rendelkeznek, hogy az általuk előállított
termékeket, élelmiszereket árulhassák
is. Lehet vásárolni. - Beszéltünk arról,
hogy milyen fontos szerepe van ennek a
Kiállítás és Vásárnak olyan szempontból,
hogy egyes önkormányzatok látják, hogy
több településeken miket csinálnak, és
esetleg különféle barter üzletek jönnek
létre? – Bevallom, erről nem tudok, de
lehetőség van rá. Viszont együttműködésre
tudnék a járásunkból is mondani egy
példát:
Tiszaeszlár
együttműködik
Tiszadobbal, ötleteket cserélnek. Az
állattartás szempontjából sokat tudnak
segíteni egymásnak. – Akik nem voltak,
vagy nem lehettek ott, azok kedvéért
áruljuk el, hogy milyen termékeket lehetett
látni a standokon? – Kezdjük talán azzal,
amit a magyar ember rettentően szeret:
az a dzsem, a lekvár! Ennél talán csak a
pálinkát szereti jobban. Engem is sokan
megkérdeztek, hogy hol lehet szilvalekvárt
venni. A mi településeink közül Tiszadob
a tejtermékeivel és a szörpökkel rukkolt
elő, Tiszadada a száraztésztájával, míg
Tiszavasvári a megtermelt mezőgazdasági
termékeivel büszkélkedett. De volt
rengeteg savanyított zöldség – ennek

minden válfaja, gyümölcsök, és még
egyszer mondom – nem csak az élelmiszer
területén jelentek meg az áruk, lásd erre
a Tiszavasvári betontermékeket. Nagyon
széles a paletta. A településeknek a
közfoglalkoztatás keretében a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztálya, illetve a
járásokban lévő foglalkoztatási osztályok
biztosítják a forrást. Van egyfajta
keretleosztás. A mi járásunkban mintegy
900 fő vesz részt a közfoglalkoztatási
programokban.
Szinte
folyamatosan
feltöltött állapotban van ez a keretszám. Jó
hír az, hogy a közfoglalkoztatásból egyre
többen mennek el a munka világába. Lehet esetleg kétcélúk egy ilyen Kiállítás
és Vásár? Egyrészt, hogy lehetőséget
biztosítani
az
önkormányzatoknak
bemutatkozni ilyen téren is, másrészt
viszont a nagyközönségnek bemutatni,
hogy nem csak mindig a negatív oldalát
kell nézni a közfoglalkoztatásnak.
Gondolok itt arra, amit a rossznyelvek is
mondanak, hogy ott ülnek a padon egész
nap, nem csinálnak semmit. Pedig itt
látszik, hogy tudnak értéket teremteni. Nagyon jól látod a lényegét. Természetesen
egy településen a köztisztaságnak, a
rendezettségnek kiemelkedő szerepe van.
És pont ez az a tevékenység, amelyben
megjelenhet
a
közfoglalkoztatási
programokhoz kapcsolódó negatív felhang.
Mert tudjuk, hogy van, azt is tudjuk, hogy
nem alaptalanul van. Ellenben amikor
ugyanezek az emberek, vagy részben
ezek az emberek termelő tevékenységet
kezdenek végezni, akkor ők ilyenkor a
termőföldhöz kapcsolódóan végeznek
munkát. A mezőgazdaságnak tavasztól
őszig van egy ritmusa, abban vesznek részt.
Azt az embert elfogadja, hogy hajnalban
kapálok és nem 11:00 órakor, s eltűnik a
negatív vélemény. Visszatérve a kiállításra:
Érdemes lett volna látni azt, hogy milyen
sor volt szinte egész nap a tiszadadai
stand előtt, a házi tészta sikeres termék.
Pénzt tudnak belőle csinálni, értéket
teremtenek. Tehát nem csak előállítják,
hanem teljesen szabályosan árulják – a
szükséges hivatalos engedéllyel! – Még
egy fontos dolog: olyan helyeken, ahol
főleg élelmiszer előállítással foglalkoztak
- gondolok itt a sajtra, dzsemre - akik
jöttek résztvevők városból innen-onnan,
nem volt bennük olyan, hogy most ezt
meg nem kóstolom, mert közmunkások
csinálták? – Ennek nyomát sem lehet
találni! A kérdést fel lehet így tenni, de
amikor ott vagy, akkor nem ezt látod. Az
emberek teljesen szabadon nyúltak hozzá
a kóstolásra kirakott élelmiszerekhez, és
vásárolták ahol árulták azokat. Jöttek,
megkóstolgattak, megbeszélték, hogy az
egyik helyen ilyen volt az íze, a másik
helyen meg olyan volt az íze. Ilyen
fajta hátrányos megkülönböztetésnek
a nyomát nem lehetett felfedezni. – És
végül egy zárszó? - Először is javaslom
az embereknek, hogy menjenek el a jövő
évben, és nézzék meg ezt a kiállítást. A
másik üzenet, hogy a közfoglalkoztatás
a települések szempontjából a magyar
állam finanszírozása mellett egy olyan
programmá kezd válni, amivel érdemes
foglalkozni a településvezetőknek. Új
irányt kell szabni a közfoglalkoztatási
programnak, és nagyon szép eredményeket
lehet elérni.
- VH -
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Méltó emléket kapott Vasvári Pál

Vasvári Pál a Márciusi Ifjak egyik
vezéregyénisége méltó emléket kapott
Budapesten, ahol az egyetemet végezte,
ahol történelem tanár, majd forradalmár
és szabadságharcos lett. Emlékére 1927ben egy bronz domborművet helyeztek
el a Nemzeti Múzeum lépcsőfalánál,
melyet Prohászka Ottokár püspök
szentelt fel. Ez a mementó emlékeztette
az utókort városunk szülöttére. 2009-

ben Vasvári rajongók egy lelkes
csoportja, a 18. kerületi Pestszentimrén,
a református templom udvarán állította
fel azt a Vasvári kopjafát, melyet Körösfő
Község Önkormányzata ajándékozott
Budapestnek. 2021. Szeptember 28-án a
Nemzeti Múzeum dísztermében, telt házas
ünnepség keretében kerültek átadásra
a 2020. és 2021. évi Vasvári Díjak. A
Vasvári Pál Polgári Egyesület által 2014ben alapított díjat ez évben Lezsák Sándor,
Dévai Nagy Kamilla, Prof. Dr. Kásler
Miklós és Dr. Bajkai István vehették át. A
díjátadók és a díjazottak láthatók a fotón,
a koszorúzást követően: Bauer Ferenc,
Tóth Kálmán, Lezsák Sándor, Dr. Kásler
Miklós, Dévai Nagy Kamilla, Péntek
László és a házigazda: L.Simon László.
A díjátadást követően pedig Vasvári Pál
katonai érdemei felsorolását követően
került sor a Múzeumkertben felállított
szobor avatására és koszorúzásra. Legyünk
büszkék Vasvári Pálra és aki elmegy a
Magyar Nemzeti Múzeumba az épületet
megkerülve keresse fel Vasvári szobrát és
helyezzen oda egy szál virágot hősünkre
emlékezve.
Vasvári Pál Társaság nevében
Nácsáné Dr Kalán Eszter Elnök

Élelmiszer felajánlások a Kornisné
Központ részére
„ A Kornisné Liptay Elza Szociális- és
Gyermekjóléti Központ és a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület együttműködése
2021 szeptemberében is folytatódott.
Ezúttal
lakossági
élelmiszerosztásra
nem
volt
lehetőségünk,
azonban
három alkalommal kaptunk felajánlást
intézményi felhasználásra. Szeptember
14-én nagy kiszerelésű búzalisztet,
kétféle rozslisztet, növényi olajat,
valamint kukoricakeményítőt vehettünk
át az Egyesület budapesti raktárában,
427.000 Ft értékben. Ugyanekkor a Tesco
felajánlásának köszönhetően több karton
női cipőt és felsőruházatot is kaptunk,
amely a bentlakásos intézmény lakói
között került kiosztásra. Másnap - szintén
az Élelmiszerbankhoz benyújtott sikeres
pályázatnak köszönhetően - a Pek-Snack
Kft. debreceni telephelyét kerestük fel,
egy újabb adomány átvétele miatt. Itt
1200 darab gyorsfagyasztott gyrosostzaztikis péksüteményt ajánlottak fel
intézményünknek,
1.200.000
Forint

értékben, Ez szintén a bentlakásos
részleg lakói között lett szétosztva. A
Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel
való együttműködésünk teljes mértékben
sikeresnek mondható. 2020 decemberétől
kezdődően, eddig összesen több mint
11.000.000 Forint értékű élelmiszer
adományt
tudtunk
szétosztani
a
rászorulók között. Szeptemberben a
Magyar Élelmiszerbank Egyesület egy
újabb pályázatot hirdetett meg, családés gyermekjóléti szolgálatok számára,
melynek lényege, hogy a tőlük kapott
adományt nem kell azonnal kiosztani,
kríziskészletet lehet belőle kialakítani
a hirtelen nehéz élethelyzetbe került
személyek, családok részére. Ez a pályázat
benyújtásra került, elbírálása jelenleg
folyamatban van. Remélhetőleg jövő
hónapban már ennek sikerességéről is
beszámolhatunk.» Kívánunk mindenkinek
jó
egészséget,
az
elkövetkezendő
időszakban.
A Kornisné Központ vezetői és dolgozói.

Most látható a természetben

Őszi kikerics

Talán az ősz legszebb virága,
amelyet már augusztusban kezdenek
bontogatni és egészen októberig
tart. a virágok egyesével állnak és
ilyenkor nincsenek levelek. Ezek csak
a következő év tavaszán jönnek elő
a nagy toktermésekkel együtt. Mind
a virág, mind pedig a magvak igen
erős mérget, a kolhicint tartalmazza.
Tápanyagokban
gazdag
talajú,
nyirkos réteket kedveli. Nagyon
szép állománya figyelhető meg a
Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetben az
Ökörfűzön.
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Kultúra - szórakozás
„Együtt Könnyebb”

Társadalmi integrációt elősegítő programok megvalósítása
Tiszavasváriban
a Városi Könyvtárban
TOP 7.1.1-16-H-ESZA-2020-01999
Az
Egyesített
Közművelődési
Intézmény és Könyvtár 3 999 600 Ft
vissza nem térítendő támogatást kapott
eszközfejlesztésre, társadalmi integrációt
elősegítő programok megvalósítására.
Intézményünknek a szakmai változásokon
kívül alkalmazkodnia kell a társadalom,
a gazdaság, a technikai környezet
változásaihoz is.
Fontos a közösségi szintű szolidaritás és
elfogadás, megértés. Elengedhetetlen az
összefogás tudatos erősítése.
A most megvalósítandó projekt keretében
kiemelt célcsoportunk:
- a hátrányos helyzetben élő óvodás és
iskolás gyermekek,
- a fogyatékkal élők
- az idős emberek (65 éven) felüli
korosztály.
2021. június 30-ig beszerzésre kerültek
a projekt megvalósításához szükséges
eszközök.
A
projekt
keretében
megvásárlásra került 2 db laptop, 1 db
vetítővászon,1 db VR szemüveg, 1 db
PS4, 30 db tárgyalószék, 1 db fénymásoló/
nyomtató/szkenner mely képes A/3 és
A/4 méretben is nyomtatni. Ezeket az
eszközöket és berendezési tárgyakat a
társadalmi integrációt elősegító programok
infrastrukturális hátterének biztosításához,
a digitális kompetencia fejlesztéshez, az
esélyegyenlőség biztosításhoz tudjuk majd
kiválóan használni.

A pályázatnak köszönhetően berendezésre
került a Városi Könyvtárban egy IFI-sarok,
5 db klubfotel és 2 db dohányzóasztal
beszerzésével. Itt kerültek elhelyezésre
a képregények. A Tini sarok kialakítása
hozzájárul a kulturális tartalmakhoz
történő hozzáférés esélyegyenlőségének
biztosításához.
A megvásárolt eszközök biztosítják
a projekt szakmai megvalósításának
infrastrukturális hátterét. 2021. szeptember
30-ig kutyaterápiás foglalkozáson vehettek
részt a gyerekek és a TELSE tagjai,
melyet a Csodakutya Alapítvány négy –
és kétlábú segítői tartottak. Hajdú Katalin
is ellátogatott hozzánk, Varázslat címmel
tartott könyvbemutatót, meseterápiás
foglalkozást. A Népmese Napjához
kapcsolódóan mesefoglalkozás várta az
Fülemüle Óvoda óvodásait. Digitális
kompetenciafejlesztő
foglalkozások
várták a fiatalokat, s vetélkedő keretében
mérhették össze tudásukat.
Célunk,
elsősorban
a
tanulási
kompetenciák,
kifejezőképesség
és
kulturális tudatosság fejlesztése, a digitális
kompetenciák
fejlesztése,
az
attitűdformálás,
a
tanulás képességének
elsajátítsa, a szociális
kompetenciák
fejlesztése.

„Együtt Egy Másért”

Társadalmi integrációt elősegítő programok
megvalósítása Tiszavasváriban a Találkozások Házában
TOP 7.1.1-16-H-ESZA-2020-02000
Az
Egyesített
Közművelődési
Intézmény és Könyvtár 3 500 100 Ft
vissza nem térítendő támogatást kapott
eszközfejlesztésre, társadalmi integrációt
elősegítő programok megvalósítására.
Az
Egyesített
Közművelődési
Intézmény és Könyvtár nagy hangsúlyt
fektet a kulturális esélyegyenlőség
megteremtésére, a kulturális javakhoz,
információhoz, tartalmakhoz való egyenlő
hozzáférés esélyének biztosításához.
Fontos a közösségi szintű szolidaritás és
elfogadás, megértés. Elengedhetetlen az
összefogás tudatos erősítése.
A 2021. június 30-ig megvásárolt
eszközök,
bútorok,
informatikai
eszközök biztosítják a projekt szakmai

megvalósításának infrastrukturális hátterét.
A Drog nélkül szabadon rajzpályázatra
érkezett pályamunkákból kiállítás készült
a Találkozások Házában, majd 2021.
szeptember 30-án dr. Zacher Gábor
tartott előadást mindennapi függőségeiink
címmel. Játszani jó – címmel tartott
interaktív bábelőadást Herczeg Mária,
majd termésekből készíthettek bábokat
az érdeklődők. A generációk közötti
párbeszéd
elősegítéséhez
járult hozzá a
Nosztalgia est,
melynek vendége
az
Apostol
együttes volt.

Közlemények-Információk
APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan
AUTÓMOSÓ ELADÓ!
Tiszavasváriban a Lakótelepi Autómosó
egészségügyi okok miatt eladó. 110
m2-es műhely teljes felszereltséggel,
bevezetett vendégkörrel, tevékenység
bővítési lehetőséggel. Érdeklődni lehet:
06/30/375-8763
Tiszavasvári szőlőskerti 8 db ingatlan
(össz.: 6099 nm) eladó. Érd.: 06 70/5415339
Tiszavasváriban az Október 6. utca 2. sz.
alatti kertes családi ház 1412 nm telekkel
eladó. Érdeklődni: 06 70/627-8122
Tiszalök központjában a József Attila
úton 1930 nm-es telken, 100 nm-es, 3
szobás, cserépkályhás, tufából épült,
felújításra szoruló családi ház eladó. 7,8
M Ft. Érd: 06 30/ 976-9459.
Tiszavasvári központjában, Honfoglalás
út 7 sz. alatt 80 m2-es családi ház eladó.
Érd.:06 30/402-6732
Tiszavasvári központjában lakás eladó!
Teljeseb felújított! Tiszavasvári, Vasvári
P. út 1/7. DLH II. 5/a
Tiszavasváriban 100 nm-es komfortos
parasztház több gazdasági épülettel
4270 nm-es telken eladó! Érd.: 06
70/541-5339

Szolgáltatás
Egyéni
vállalkozóként
épület-és
szerkezetlakatos munkákat vállalok.
Kiskapuk,
nagykapuk,
előtetők,
fémszerkezetű épületek, trapézlemez
kerítések, fémszerkezetek helyszíni
szerelése, hegesztése, javítása. Telefon:
0670/322-3546
„Kerítések, korlátok, kapuk, előtetők,
egyéb
fémszerkezetek
gyártása,
felújítása kedvező áron! További
lakatos és hegesztési munkák, helyszíni
szereléssel/beépítéssel. Lakás felújítási
támogatáshoz is! Hívjon bizalommal!
Tel.: 06-30/611-60-74”

Szőlőprés és szőlődaráló kitűnő
állapotban együtt eladó! Érd.: 70/5838442
Polgármester fogadónap:
2021. 11.08. (hétfő) 08.00-12.00
Jegyző fogadó napok:
2021.10.20. (szerda) 08.00-12.00
2021.11.03. (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

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:

AKÁC TŰZIFA RENDELHETŐ! 2500
Ft/q! (Méterben) 2800 Ft/q! (Gurigázva)
Szállítás és mérlegelés megoldható!
TEL: 06 30/696-39-61

Járóbeteg Szolgálat:
Rendeléssel és időpontkéréssel
kapcsolatosan kérjük, hívja a 06 42/520080-as telefonszámot!

Ez is - Az is
Végkiárusítás az Ázsia Áruházban! Az
élelmiszerárut kivéve minden termék
30% kedvezménnyel kapható - a készlet
erejéig! (Ázsia Áruház a Pethe Ferenc
Általános iskolával szemben)

250 liter vegyes gyümölcscefre eladó!
Érdeklődni: 06 70/236-4160
Idei kaszálású lucerna eladó! Érdeklődni:
70/273-8168
Kis,- és nagybálás jó minőségű szalma
eladó. Érd.: Juhász Zoltán, Tiszavasvári,
Aradi út 9. 06 30/983-4253
50 liter szilvacefre, 80 liter körtecefre és
230 liter almacefre eladó! Érdeklődni:
06 30/494-9939

Tamás Viktor:

Szabó Zoltán:

Szurkos Szilvia:

Ráduly Zsolt:

+36 30 3265394

+36 70 1980057

+36 30 3058143

+36 30 2198461

Balázsi Csilla:

Volosinóczki Béla:

Bakné Répási Ágnes:

Balogh Sándor:

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik drága halottunk
id. Ládi Mihály
temetésén megjelentek, sírjánál koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak.
Gyászoló család

Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek,
Hiába szállnak, álmok, évek,
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még.
(Juhász Gyula
Németh Csaba
volt tiszavasvári lakos halálának 11.
évfordulójára szerető édesanyja és nővérei

42/520-120
e-mali: csilla@csip.hu
bakne.r.agnes@gmail.hu

+36 30 2132327

+36 70 5466851

Tűzoltóság:
06 42/520-304

Dahua VCT-999 tripod professzionális
fényképezőgép állvány dobozában fél
áron eladó! Érd.: 06 30/636-5681

Középkorú
férfi
biztonsági
őr,
intézményekben portás állást keress. 06
30/436-3211

Képviselői Elérhetőségek

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

Október 15-21
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Október 22-28.
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Október 29-November 04.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
November 05-11.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
November 12-18
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089

Földmérés,
megosztás,
épület
feltüntetés, telekmegosztás, telekhatár
kitűzés, egyéb földmérési munkák! Tel:
30/ 368-9797
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Dr. Kodak István Gyermekgyógyász
rendelési ideje:
Hétfő – Szerda - Péntek: 09:00 - 11:00
Kedd –Csütörtök: 15:00 – 17:00
Tel.: 30/3429-702
Tiszavasvári Járási Hivatallal
kapcsolatos ügyintézés miatt kérjük,
hívja a 06 42/795-125-ös számot,
Kormányablak Osztály: 06 42/795-346

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

Anyakönyvi Hírek

Akiktől búcsút vettünk:

Köszöntjük Tiszavasvári
Legifjabb Lakóit
Lakatos Marcell
Tóth Lilla
Csécs Otília
Szabó Olivér
Balogh János Tamás
Sepsi Lilla Vivien
Lakatos Dávid Brájen
Oláh Marcell
Dudás Zoé Mira
Lakatos Zoé Aliszia
Balogh Fanni
Lakatos Dorka Zselyke
Ábri Marcell

Akik házasságot kötöttek
Fekete Melinda – Molnár Lajos
Girincsi Alexandra Rita – Sotkó Balázs

Nácsa Ferenc / Munka u.
Mezei József / Szorgalmatos
Tóth Gyuláné sz. Szabó Mária / Vasvári
P. u. 87.
Juhász László Mihály / Móricz Zs. u.
Gulyás János Sándor / Gergely Deák u.
Nagy Antal / volt Madách u.
Tóth János / Vásár u.
Demény József / Honvéd u.
Kabai Gáborné sz. Gombás Irma /
József A. u.
Hadzsi Andrásné sz. Hegedüs Margit /
Vasvári P. u. 87.
Nagy László Sándorné sz. Nagy Mária
Margit / Árpád u.
Munkácsi Istvánné sz. Nagy Erzsébet /
Szorgalmatos
Orosz Lajos / Bocskai u.
Danicska József / Kelp I. u.
Solymosi László / Babits Mihály u. /
Molnár Csabáné sz. Kuhár Mária /
Vasvári P. u. 87.

Közéleti hírek
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Foci

Szögi Istvánt, a 90.-ik életévének
betöltése
alkalmából
köszöntötték
gyermekei, unokái, dédunokái és rokonai!
További jó egészséget, és hosszú boldog
életet kívánunk neki és kedves nejének,
Ilonának!

Nagy esemény volt 2021. Szeptember
22-én Tiszavasváriban, a Vörösmarty utcában, ugyanis ekkor ünnepelte családja
körében 100. születésnapját Angel Istvánné Szül: Toma Jolán, akinek 2 lánya, 1
fia, 5 unokája, és 8 dédunokája van, akik
sokat látogatják. Idős kora ellenére egész
jó egészségnek örvend, szellemileg teljesen ép, kisebb segítséggel ellátja magát. A
családnak nagy segítségét ad a Kornisné
Liptai Elza gondozó hálózat ápolói, akik
nagy szeretettel mennek hozzá. Jó egészséget kívánunk!

Elkezdődött a Megyei 2. osztályú
labdarúgó bajnokság! Felnőtt csapatunk
annak ellenére, hogy elég gyengére
sikeredtek a felkészülési mérkőzéseink,
egész jól kezdete a bajnoki rajtot. Öt
mérkőzést követően 7 ponttal az ötödik
helyen állunk. A sorsolás első harmadában
olyan csapatokkal mérkőztünk meg,
amelyek az elmúlt években bebizonyították,
hogy a legjobbak közé tartoznak. Ide
tartoznak a tavalyi bajnok Kállósemjén,
vagy a dobogós Kótaj, vagy pl. az Apagy
csapata is. Öt meccsből két győzelem, két
vereség és egy döntetlen a mérlegünk.

TSE-KÓTAJ
BAKTALÓRÁNTHÁZA - TSE
TSE-APAGY
NYÍRLUGOS
TSE
TSE-KÁLLÓSEMJÉN 0:2

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

Az ifi csapatunk ott folytatja ahol
abbahagyta...
Minden
mérkőzésüket
megnyerték, amihez jár a gratuláció,
csak így tovább!!! Az U16-os és U14-es
csapataink is remekül szerepelnek Szabó
Zoltán és a Szolyka testvérek irányításával!
Hajrá fiúk, Hajrá Vasvári!!! A képen felnőtt
csapatunk és az Apagy felnőtt csapata
látható a mérkőzés előtt!

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület

Kedves Horgásztársak!

Hosszú hónapok és szervezés után végre újra összejött a Czifra-család, szeptember 11én. A harmadik családi napra mindenki szabaddá tette magát. Örömmel találkoztunk, sokat
beszélgettünk, vidámak voltunk. Enni-innivaló volt bőven, a jó hangulatot emelte Czifra
György zenéje, énekhangja (bár csak névleg vagyunk rokonok). Jövőre újra találkozunk,
ha nem jön közbe semmi. „Bármerre vet a sors, hív az ősi föld!”

A VILL-ÁSZ PLUSZ Kft munkatársakat keres az
alábbi szakmákban:
villanyszerelő: 1800 Ft.- nettó órabér
lakatos:            1700 Ft.- nettó órabér
heggesztő:        1700 Ft.- nettó órabér
villamosipari technikus: 2000.- Ft nettó órabér
Jelentkezni lehet a 30/205-2581-es telefonszámon vagy
a villasz@villasz.hu email címen, fényképes
szakmai önéletrajz beküldésével.

EBOLTÁS!

Dr. Magyar Károly
06-70-570-0904

Tiszavasváriban és környékén, háznál és a rendelőben

Állatorvosi rendelő nyitva tartása:
Hétfő: 17:00 -19:00
Kedd: 17:00 -18:00
Szerda:17:00 -19:00
Csütörtök:17:00 -18:00
Péntek: 16:00 -18:00

Az elmaradt kötelező veszettség elleni oltásokat kérjük,
minél előbb pótolják az erről szóló 164/2008 FVM rendelet szerint!
„Az eboltás elmulasztása a rendelet szerinti bírságot vonhat maga után!”

Az
idei
évben
ismét
megrendezésre
került
immáron
6.
alkalommal a horgász
ötpróba verseny, ahol a
horgász egyesületekhez
közelálló
általános
iskolák csaphattak össze 2021. szeptember
24-én Tiszanagyfaluban, a Szabadidő
parkban. A versenyen 3 fős csapatok
indulhattak, csapat összetételt tekintve egy
leány, illetve egy alsó tagozatos horgász
vehetett részt. Az összes versenyszámot
csapatban hajtottak végre a horgászok,
amelyek a következőek voltak:
1. Tesztlap közös kitöltése,
2. Halfelismerés fotó alapján,
3. Célba dobás 4 méteres spiccbottal, egy 4
méterre elhelyezett dézsába,
4. Egy úszós szerelék összeállítása,
horogkötéssel,
5. Horgászat 3-4-5 méteres spiccbotokkal
(a közösen kifogott halak száma döntött).
Egyesületünk egy csapatot indított,
leányzónk Maczkó Panna, második
osztályos tanuló volt, mellette Katona
Ferenc, első osztályos horgász, harmadik
csapattagunk pedig Maczkó Máté,
hatodik osztályos tanuló. Csapatvezetőjük
egyesületünk tagja, Pesti Lajos volt, akinek
nagyon köszönjük kitartó munkáját. A

verseny 8 órakor kezdődött, az időjárás hol
szeles volt, hol pedig a nap is kisütött.
A megmérettetés lényege nem feltétlenül
a helyezés elérése volt, inkább az, hogy
a gyerekek jól érezhessék magukat,
amelyhez a rendezők is teljes mértékben
hozzájárultak. Versenyzőink nagyon
ügyesen helytálltak a versenyen, és
összesítésben harmadik helyen végeztek,
amellyel az emléklap és érem mellett egy
horgász dobozt is nyertek.
Ezúton szeretnék gratulálni a fiatal
horgászoknak, akik nagyon ügyesek voltak
és nagyon büszkék vagyunk rájuk, illetve
szeretnék köszönetet mondani felkészítő
horgásztársuknak a segítségért.
az Elnökség nevében
Szögi Roland elnök
Kacsás-tó októberi nyitva tartása:
MINDEN
SZOMBATON
ÉS
VASÁRNAP 07:00-17:00-IG
Az októberi nyitva tartás az időjárás
függvényében változhat, rossz idő esetén
a tó zárva tart.
A legfrissebb információkért kérjük,
hogy figyeljék az online híradásokat az
Egyesület megújult honlapján (tv-horgasz.
info) és Facebook oldalán: www.facebook.
com/KacsasHorgaszto/, valamint a Városi
Televízió műsorán, képújságján.

Utolsó Oldal
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Tiszvasvári,
lépj előre
digitálisan!

ITT A
GIGAERŐS
OTTHONI NET

Válts a Telekom gigaerős hálózatára!

telekom.hu/gigaeros
A Telekom helyi kábel hálózatáról
érhető el, műszaki felméréstől függően.
IMPRESSZUM VASVÁRI HÍRMONDÓ VÁROSI KÖZÉLETI HAVILAP

ALAPÍTÁS ÉVE: 1989, ALAPÍTÓ: Tiszavasvári Város Önkormányzata FELELŐS KIADÓ: Szőke Zoltán - polgármester, FELELŐS SZERKESZTŐ: Fülöp Attila SZÉKHELY: Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Telefon: 06 42/520-500, fax: 06 42/275-000, SZERKESZTŐSÉG: Tiszavasvári, Városháza tér 4. Telefon: 06 42/520-500, fax: 06 42/275-000, e-mail: vhirmondo@gmail.com
NGA_AW_Alt_ED3_sajto_210x297_2110_Tiszvasvari.indd
1 Pénztárában H.-Cs.: 8.00-15.00; P.: 8.00-12.00 A lakossági apróhirdetés 25 szóig ingyenes. KÉSZÜLT: Gőz Nyomdaipari BT.2021.
09. 24. 10:20
HIRDETÉSFELVÉLTEL: Polgármesteri Hivatal
Tiszavasvári,
Polgári út 2.
Telefon: 06 42/275-520, Tel./fax: 06 42/520-073, FELELŐS VEZETŐ: Dampf László, TERJESZTI: Tiszavasvári Önkormányzata,
LAPZÁRTA: minden hónap utolsó napja, Megjelenés legkésőbb minden hónap 15-éig. 					BPHF 296sza/1989ISSN0865-6711

