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FIGYELEM!
2022. január 1-től a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. végzi a 

korábban Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 
Zrt. (HBVSZ Zrt.) által ellátott víziközműveinek 
üzemeltetését. Ezzel kapcsolatosan minden fontos 

tudnivalót megtalálnak az 5. oldalon

2021. december 22-én átvehettük nyertes pályázatunk eredményeként a nyíregyházi Toyota szalonban új 
gépjárművünket. 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 kézhez vehette a Kornisné Liptay Elza 
Szociális és Gyermekjóléti Központ Támogató Szolgáltatója. Az új gépjármű a 8 ülőhely mellett 4+3 pontos kerekesszék 
rögzítő rendszerrel is biztosított, ezzel megkönnyítve az ellátottak közszolgáltatásokhoz, egészségügyi és szociális, 
valamint kulturális és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférését. Ezúton is balesetmentes közlekedést kívánunk!

Sajnos a 2021-es év sem volt könnyebb, mint az előző. 
A pandémia minden igyekezetünk ellenére velünk maradt, 
de idén már erős fegyverünk van ellene, az oltás. Ennek 
köszönhetően már nem kell teljes lezártságban élnünk, 
nem kell mellőznünk az emberi kapcsolatokat. Az első 
megrázkódtatás után, az élet minden területén tudjuk, hogy 
mit kell tennünk, tudjuk, mit kell tennünk a magánéletben, és 
nagyon jól tudja az állam is. A nagyon gyors és sikeres első 
oltási intézkedéseknek köszönhetően Európában először 
tudtuk újraindítani a gazdaságot. Ennek eredményeként 
számos területen tudjuk támogatni a tavalyi év pandémia 
miatti kárvallottjait, a vállalkozókat, a gyermeket 
nevelőket, a nyugdíjasokat, azokat, akik elvesztették a 
munkájukat. Mindezt nem tehettük volna meg, anélkül, 
hogy nem születik meg a szinte teljes társadalmat érintő 
összefogás és szolidaritás. Közös eredményünk, hogy 
most 2022 elejére itt tartunk. Köszönöm mindannyiuk 
munkáját, kitartását, egymásért felelős gondoskodását. 
Kívánok mindannyiuknak sikerekben gazdag, pandémia 
mentes újévet!

Az idei évet is egy örömteli hírrel, egy nagy bejelentéssel 
kezdhetjük: A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda -  a 
Gyári, azaz a „piros ovi” - felújítására  a TOP-1.4.1-
15-SB1-2016-00032  pályázaton  113.731.780.-Ft 
támogatást nyertünk. A kitartó munkának és a sok 
lobbinak köszönhetően sikerült „megmenteni” egy újabb 
pályázatot, aminek eredményeként tovább épül és tovább 
szépül városunk.  A fenti támogatási összegből, és a 
2021-ben elnyert 47.000.000.-Ft Belügyminisztériumi 

támogatásból a Varázsceruza óvoda szinte teljes 
felújításon, korszerűsítésen esik majd át. Több mint 45 
évvel az átadása után a mára már csak „retro” oviként 
emlegetett intézmény egy új, minden igényt kielégítő 
modern létesítménnyé válhat. Köszönet mindenkinek, 
aki munkájával, kapcsolataival segítette és támogatta, 
hogy ezzel a fejlesztéssel Tiszavasvári és a tiszavasváriak 
továbbra is nyertesek legyenek!

Új gépjárművet kapott a Támogató Szolgáltató

A nyerő széria nem szakadt meg,
2022-ben is nyertes város Tiszavasvári!

Tisztelt Tiszavasváriak!
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2021-ben történt

2 Milliárd Forint Egyedi 
Kormányzati Támogatás

Továbbra is nyerő szériában 
Tiszavasvári
1.265 000.000.-Ft Infrastrukturális 
fejlesztésre
Önkormányzatunk egyedi támogatás 
iránti igényt dolgozott ki és nyújtott be a 
kormány felé,
melynek eredményeként elkezdhetjük az 
alábbi fejlesztéseket: 
- több százmillió forint útkarbantartásra, 
belvíz és csapadékvíz-elvezetés 
karbantartására
-  gyepmesteri telep
- felújítjuk a központi orvosi rendelőt, és 
a Kabay úti volt családok átmeneti
otthona, volt idősek otthona épületének 
külső homlokzatát.
722.500.-Ft TÖBBLETFORRÁS 
KOMPLEX FELZÁRKÓZTATÁSRA
Tanoda, Biztos Kezdet Gyermekházak 
építése, felújítás, Közösségi Ház felújítás

Ismét fiatalokat támogatott az
önkormányzat

 

Önkormányzatunk immár negyedik 
alkalommal hirdette meg  Az Esély 
és Otthon – Mindkettő lehetséges 
című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 
kódszámú pályázatból nyújtható ösztönző 
támogatások elnyerésére pályázati 
eljárását. A meghirdetett pályázati felhívás 
alapján az ösztönző támogatásra a 18 és 
35 év közötti fiataloknak volt lehetőségük 
pályázni. 37 Tiszavasváriban dolgozó 
és hiányszakmával rendelkező fiatal 
fél éven keresztül havi 40.000 Ft és 3 
Tiszavasváriban lakóépületet vásárló/
építő fiatal pedig egyösszegű 700.000 
Ft támogatásban részesül. Még egy 
alkalommal lesz lehetőség pályázni, 
figyeljék önkormányzatunk honlapját és 
közösségi oldalát!

Gratulálunk a pályázóknak!

2021. január 11-én Tiszavasvári Város 
Önkormányzata nevében Szőke Zoltán 
polgármester köszönetét fejezte ki Dr. 
Nyáguly-Csegezy István gyermek 
szakorvosnak, aki 1986-2020 között 
kiemelt szintű szakmaisággal, nagyfokú 
elhivatottsággal látta el a gyermekorvosi 
feladatokat városunkban, valamint 
emlékoklevelet adott át Pere Miklósnénak 
a több évtizedes áldozatos, lelkiismeretes 
munkájának elismeréseképpen. 

Fejlesztések Tiszavasváriban

Minimanó Óvoda
Eddig csak hallhattunk a nyertes 

pályázatokról, de most végre a 
megvalósítás fázisához érkezett a projekt. 
Az első körben 35 millió forintot nyert 
a város egy Belügyminisztériumos 
pályázaton, melyből nyílászárók cseréje, 
villamos energiai korszerűsítés, festés, 
belső átalakítási munkálatok és részben 
fűtéskorszerűsítés valósult meg. A második, 
vagyis a mostani körben egy sokkal 
jelentősebb, 235 millió forintos nyert 
pályázatból szinte teljesen megújul a kor 
követelményeinek megfelelően az óvoda. 
Folytatódik az energetikai korszerűsítés. 
Napelemek kerülnek felhelyezésre, a 
fűtőtestek ki lesznek cserélve, megvalósul 
a hőszigetelt nyílászárók beépítése, 
teljes felújításra kerül a tető, és belső 
átalakítások lesznek még megvalósítva. 
Vagyis: csak a falak maradnak, az épület 
teljes egészében megújul kívül-belül. Ebbe 
beletartozik az óvoda előtti parkoló és a 
járda felújítása is, ezáltal rendezettebb lesz 
a környezet. Amíg gyerekek vannak, addig 
az óvoda hátsó része kerül felújításra, nyári 
szünetben pedig a belsőtér. Várhatóan 
szeptemberre befejeződnek a munkálatok, 
és Tiszavasvárinak lesz egy szép új 
óvodája!    

MEGÚJUL A SPORTCSARNOK
Márciusban megkezdődnek a 

terepmunkák

…ekkor még senki nem 
gondolta…

2021. március 1-től 150 napon keresztül 
tart a kivitelezés melynek keretébe 
megvalósul a tetőszerkezet felújítása/
cseréje, a napelem rendszer kiépítése. 
A felújítás időszerű, mivel az elmúlt 
évben már folyamatosan akadályozta 
a tető beázása az edzések, mérkőzések 
megtartását. Március első két hetében 
megkezdődnek a földmunkák, hogy a 
tetőn kialakítandó napelem rendszerhez 

Az Interneten túl…

címmel indított felhívást Tiszavasvári Város 
Önkormányzata és a Tiszavasvári Televízió 
azokhoz a városban élő fiatalokhoz, akik 
szabadidejükben a billentyűk nyomogatása 
helyett inkább a hobbijuknak élnek. A 
jelentkezők bemutathatják a saját maguk 
által készített festményeket, fafaragásokat, 
fotókat, kézimunkákat, vagy adott esetben 
a kedvenc motorjukat, feltuningolt 
kerékpárjukat. Szőke Zoltán polgármester 
– ötletadó ezzel szeretné felhívni az ifjúság 
figyelmét arra, hogy az Interneten túl is van 
élet, mással is el lehet tölteni, - és ráadásul 
hasznosan - a szabadidőt. 

Fejlesztések Tiszavasváriban
Tanuszoda

Egy lépéssel közelebb került Tiszavasvári 
ahhoz a bizonyos „kapavágáshoz”, mely 
elindítja a mindenki által régen várt 
Tanuszoda munkálatait. A meglehetősen 
hosszas előkészítő tárgyalássorozat 
után elfogadásra került minden olyan 
dokumentum, ami lehetővé teszi a – 
szintén nem kevés időt igénybe vevő - 
közbeszerzési eljárást követő építkezést. 
Köszönhető ez dr. Vinnai Győző, egyéni 
országgyűlési képviselőnknek, a jelenlegi 
városvezetésnek, és nem utolsó sorban 
a Tiszavasvári Közéleti Egyesületnek, 
akik civilszervezetként sokat lobbiztak 
az ügy érdekében. Külön öröm, hogy a 
helyszínen található magas belvíz miatt 
adódó 137 millió forint többletköltséget 
nem a városnak kell kifizetni, hanem 
erre is sikerült a minisztériumokban tett 
többszöri tárgyalás során megoldást találni. 
A Tanuszoda a régi gázcsere teleppel 
szemben lévő – eső esetén - belvizes 
területen kerül megépítésre. 

szükséges áramellátás is kiépülhessen, 
majd a későbbiekben a tetőszerkezet 
felújítása veszi kezdetét. 

Az áramszolgáltatóval az önkormányzat 
megkötötte a hálózatbővítésről szóló 
szerződést, hogy az elektromos munkák 
végeztével használható legyen a tetőre 
felhelyezett napelem. Folyamatban van a 
sportcsarnok elavult hő-, és füstelvezető 
rendszerének kiépítése, javítása is. 

Tűzvédelmi szempontból fontos a 
vészkijárati nyílászárók egy mozdulattal 
történő nyitási lehetősége, melyet a 
pánikzár felszerelésével szükséges 
megoldanunk. A kivitelezővel lefolytatott 
egyeztetések alapján a sporttevékenységek 
úgy, mint az edzések és a bajnokság, 
illetve a szakközépiskola tornaórái 
megtarthatóak lesznek a biztonsági 
intézkedések előzetes egyeztetése mellett. 
Előre láthatóan az elektromos szekrény 
cseréjénél, és a végleges átkötéskor 
néhány napos feszültségmentesítésre lesz 
szükség, melynek időpontjáról előzetesen 
egyeztetünk a kivitelezővel. 

Újra három harang szól
Az utóbbi időben hangosabban és szebben 

szól a Református Templom tornyából 
jövő harangszó. De mi is történt? Erről 
beszél Szvoren Attila református lelkész: a 
régi harangok 1857-ben megsemmisültek 
egy tűzvész következtében. Még ebben 
az évben készítettek Németországban, 
Bochumban a régihez hasonlóan három 
harangot. A legnagyobb 640, a középső 
390, míg a legkisebb 160 kg-ot nyom. 
Elszomorította a gyülekezetünket, 
hogy hosszú idő óta pont a legnagyobb 
harang, aminek leginkább kellett 
volna hallani a hangját, az nem tudott 
megszólalni, ugyanis elővigyázatossági 
okokból lekapcsolták. Sajnos a középső 
harang felfüggesztése és csapágyazása 
tönkrement, így félő volt, hogy használat 
közben leszakadhat, ha megszólal a nagy 
harang. 390 kg-ról beszélünk! Köszönet az 
egyik gyülekezetünkbe járó családnak, és 
a Quick 2000 Kft. szakembereinek - ez a 
probléma megoldódott, így vissza lehetett 
kapcsolni a legnagyobb harangot is, így 
már mind a három szólhat egyszerre! 
A vasárnapi ebéd előtt ha egy kicsit 
odafigyelnek, hallhatják!

Fejlesztések Tiszavasváriban

Út, járda, padka
A jó idő beköszöntével elkezdődtek 

a munkálatok Tiszavasváriban. Erről 
beszélgetünk Szőke Zoltán polgármester 
úrral: – Ahogy azt korábban ígértem, 
amint az időjárás engedi, úgy elindulnak 
városunkban az út,- és járdaépítések, 
útfelújítások, padkák, illetve a 
vízelvezető árkok rendbetétele. A 
városközpontban járók tapasztalhatják, 
hogy a Kálvin úton már javában folynak a 
munkálatok. Előzetesen az önkormányzat 
munkatársaival és a körzet képviselőivel 
történő egyeztetések után dőlt el, hogy 
melyik az a városrész, amit ebből az újabb 
nyertes pályázatból felújíthatunk. Ez 
egy, a Belügyminisztérium által minden 
évben kiírt pályázat, ami például a tavalyi 
évben a bűdi óvodának a fejlesztését 
szolgálta. Akkor egy 35 millió forintos 
felújítás valósult meg. Az idei évben úgy 
döntöttünk, hogy nem épület felújítására 
fordítjuk az elnyert összeget, hanem út, 
járda és csapadékvíz-elvezető rendszert 
teszünk rendbe. Mivel a Kálvin nagy 

forgalmú út, sokan használják és több 
rendezvényt is szervezünk a Szent Mihály 
térre, az állapota pedig leharcolt, így 
gyorsan megszületett a döntés. De nem 
csak a Kálvin, hanem a Báthori út is 
felújításra kerül. Új aszfaltot kapnak az 
imént említett utak, és ezzel egy időben 
megoldjuk a csapadékvíz elvezetését is. 
A tervek szerint szerencsés esetben május 
végére befejeződhetnek a munkálatok 
– ha az időjárás is engedi! - Lehet tudni 
valamit a „hogyan tovább”-ról? – Nagyon 
sok elgondolásunk már a megvalósítás 
fázisában van. Néhány napja voltunk 
Budapesten, ahol a Belügyminisztériumban 
egyeztettünk az Egyedi Kormányzati 
Támogatásunk tárgyában. Ebben a 
támogatásban 765 millió forintnyi út, 
járda, és padkafelújítás megvalósítására 
nyílik lehetőség. Néhány út nevét elárulom 
most, hogy megörvendeztessem az ott 
élőket. Szeretnénk felújítani az Ifjúság út 
második szakaszát, a Hősök út padkáját, 
az Egység utat, Szilágyi utat és a Víg 
út egy részét. A többi felújításra kerülő 
útról, járdáról, padkáról később adok majd 
tájékoztatást. Van mire néznünk! Sajnos 
évtizedes lemaradásban van e-téren (is) 
a város. Először a mart aszfaltos, majd a 
későbbiek folyamán a meleg aszfaltos utak 
kerülnek kialakításra. Ami biztos, hogy 
nagyon sok utunk fog megújulni várhatóan 
már az idén, és folytatódnak a munkák 
jövőre is. 

Támogatás a tűzoltóknak
A megnövekedett költségek miatt (pl.: 

béremelés) több segítség is érkezett 
a tűzoltóságnak kiegészítő támogatás 
formájában. A normatív támogatás mellett 
év elején 2.809.950.-Ft kiegészítést 
kaptunk, melyet az előírt béremelésre 
használhatunk fel. Eszközfejlesztési 
pályázaton 2.200.000.-Ft-ot nyertünk, 
amelyet a Renault gépjárműfecskendő 
felújítására használunk fel. Ezek után május 
6-án jelent meg a 1244/2021. (V. 6.) Korm. 
határozat az önkormányzati tűzoltóságok 
2021. évi működési kiadásainak 
kiegészítéséről. A határozat alapján az 
önkormányzati tűzoltóságunk 13.337.534.-
Ft kiegészítő támogatásban részesül. 
A támogatást a Belügyminisztérium 
az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságon keresztül juttatja el a 
Tűzoltóságnak. Jelen helyzetben nagy 
segítség nekünk ez, mivel a költségek 
emelkedése miatt ez az összeg eddig 
hiányzott a költségvetésünkből. Ezzel az 
ez évi működésünk már biztosítottá válik.
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avagy szemezgetés a Vasvári Hírmondóból

Baráti beszélgetésre lett meginvitálva 
2021. június 11-én Dr. Legány András, 
városunk díszpolgára, nyugalmazott 
főiskolai tanár, amiből aztán egy meglepetés 
születésnapi köszöntés lett. A „mindenki” 
Bandi bácsiját 85. születésnapja alkalmából 
köszöntötte Szőke Zoltán polgármester, 
Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, és Ráduly 
Zsolt alpolgármester. 

Gyászol Tiszavasvári
Megdöbbenve hallhattuk a szomorú 

hírt: 2021. július 19-én reggel váratlanul 
elragadta a halál Dr. Horai Károlyt, 
a mindenki Karcsi bácsiját, városi 
főorvost, háziorvost, volt sportorvost. 
Még kimondani is borzasztó! Sajnos az 
utóbbi időben már kicsit nehézkes volt 
a járása, de szaktudása, az emberekhez 
való hozzáállása rendíthetetlen maradt. 
Reggel – este rótta a városban a köröket, 
mert várták azok, akik a gyógyulást várták, 
remélték Tőle. Nagyon nehéz, de bele 
kell törődnünk: Karcsi bácsi nincs többé! 
Legalább is fizikálisan nincs! Szokták 
mondani, hogy csak az hal meg, akit 
elfelejtenek. 

A „megtépázott” sportcsarnok

Ki ne emlékezne arra a szélviharra, amely 
bádoglemezeket szakított ki, hajlított össze 
és sodort el a tetőről, egyes részeken 
felszedte a szigetelést, letépte a tetőléceket 
és megbontotta a tetőfedést. Egy helyen 
a feltépett lemezborítás a villámhárítóra 
tekeredett, így annak megközelítése több 
szempontból életveszélyes.   

Költözik A Járóbeteg 
Szakrendelő

Szeptember hónapban a költözés kap 
főszerepet a Járóbeteg Szakrendelő 
életében. Új helyén, a Kabay János u. 21-
23 sz.  alatt (gyári lakótelep-volt Idősek 
Átmeneti Otthona épülete) megtalálhatóak, 
elérhetőek az alábbi szakrendelések 
lesznek: kardiológia,belgyógyászat, 
urológia, sebészet, reumatológia, 
szülészet-nőgyógyászat, bőrgyógyászat, 
fül-orr-gégegyógyászat, szemészet. 
Változatlanul, régi helyén a Vasvári Pál 
u. 6. sz. alatt marad: röntgen diagnosztika 
és teljes körű ultrahang diagnosztika 
szakrendelés, valamint a fogászati 
röntgen, mely ellátás fogászati panoráma 
röntgenvizsgálattal bővül a közeljövőben. 
Szakrendeléseink zavartalan működése 
érdekében szeptember egyik hétvégéjére 
tervezzük az átköltözést, így betegeink már 
foglalt időpontjait sem módosítja. 

Korszerű Közvilágítás 
Településünkön

kedvezőbb szolgáltatás, - jobb 
komfortérzett, - csökkenő fogyasztás
Tiszavasvári Város jelenleg meglévő 
közvilágítási hálózata nátrium, valamint 
kompakt fénycső típusú lámpatestekkel 
van felszerelve. Ezen típusú lámpatestek 
energiafelhasználása manapság 
már korszerűtlen, lényegesen jobb 
energiafelhasználási paraméterekkel 
működnek a LED technológiás 
lámpatestek, melyekre az elmúlt évek 
során több környező település is lecserélte 
a meglévő közvilágítási lámpatesteit. 
A tapasztalatok és visszajelzések 
alapján jelentős megtakarítás érhető el 
éves szinten a közvilágításra fordított 
energiadíjak tekintetében a korszerűsítési 
beruházás elvégzésével. Ennek okán 
célszerű volt a jelenleg érvényes, az 
E.ON áramszolgáltatóval fennálló  
közszolgáltatási szerződés lejáratának 
közeledő időpontja miatt felülvizsgálni 
annak lehetőségét, hogy Tiszavasváriban is 
megtörténjen a közvilágítási lámpatestek 
korszerűsítése. A szomszédos települések 
közül Tiszalök, Hajdúnánás, Nagycserkesz 
és Polgár egyaránt elvégezték a 
közvilágítási hálózatuk korszerűsítését, 
és kedvezőek a LED technológiával 
kapcsolatos tapasztalatok. A korszerűsítés 
a meglévő 1734 db lámpatest LED 
technológiájú lámpatestre történő 
cseréjével, valamint legfeljebb 20 db új 
lámpatest már meglévő oszlopokra történő 
kiépítésével valósulna meg. A döntéshez 
szükséges egyeztetéseket lefolytattuk a 
képviselők által körzetükre vonatkozó 
javaslatokat feldolgoztuk. Figyelembe 
vettük a most kieső részeket is, amennyiben 
arra a meglévő adottságok lehetőséget 
teremtenek. Az oszlopok az EON 
tulajdonában vannak, a fejlesztéssel érintett 
lámpatesteket az önkormányzat vásárolná 

Felkerültünk a Turisztikai 
Téerségek Térképére

A legfrissebb kormányrendelet 
szerint, mely a turisztikai térségek 
meghatározásáról szól, immáron 
Tiszavasvári is szerepel a turisztikailag 
fejlesztendő térségek között.

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. 

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.

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.

Fitnesz Világbajnok lett Városunk 
büszkesége:
Pethe Sára

November 26-án az illetékesek 
részvételével megtörtént a területbejárás, 
és az ilyenkor szükséges bürokratikus 
eljárásokat követően számítások szerint 
jövő tavasszal megkezdődhet a már régen 
áhított tanuszoda építése. 

meg. Az EON a fejlesztésben kötelezően 
együttműködő partner, jogszabályi 
garanciák mellett. A következő lépésben 
megalapozó árajánlatokat kérünk be a 
beruházás mértékéről, hogy a hitelfelvétel 
és a kormányengedély folyamatát kedvező 
döntés esetén el tudjuk indítani. Cél 
az energiahatékonyabb működés jobb 
minőségű szolgáltatás mellett, úgy hogy a 
költségek a jelenlegi költségeket ne vagy 
csak indokoltan és minimálisan haladják 
meg. A konstrukció lényege a megtérülés. 
Azaz kezdeti éveket követően további 
költségcsökkenés várható. A fogyasztás 
csökkenése a beruházás megvalósításával 
egyből jelentkezik, amellett hogy 
jelentősen növeli komfortérzetünket a 
minőségi változás. Jelenleg is több millió 
forintot fizetünk havonta közvilágításra. 
Miért ne tegyük ezt hitelfelvétellel együtt 
is közel azonos költségért.

2021. december 17-én hivatalosan 
is átadásra került a Csónakázó-tónál 
épült rekortán futópálya, filagória és 
szalonnasütő hely, melyet birtokba 
vehettek a városlakók, melyről bővebben a 
9. oldalon olvashatnak. 



2 0 2 2  j a n u á r
Önkormányzati hírek

Tiszavasvári Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2021. november 29-ei testületi 
ülésen tárgyalta a helyi szociális rendelet módosítását, mely 2022. január 1-jétől lépett 
hatályba. A rendelet már részlegesen 2021. szeptember 1. napjától is módosításra került. 
A főbb módosítások a következők: 
•	A települési támogatások közül kikerült a közüzemi díjhátralék támogatása, mivel 

azt évek óta szinte senki nem vette igénybe. Ennek kiváltásaképpen lehetőség van 
lakásfenntartási támogatást, vagy rendkívüli települési támogatást igénybe venni. 

Jelenleg a rendeletben a települési támogatás típusok a következők: 
Rendszeres havi települési támogatások (együttesen: települési támogatás):

 a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz nyújtott települési támogatás;
 a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás;
 felsőoktatásban résztvevő diákok települési támogatása;
 ápolási támogatás;
 rendkívüli települési támogatás

Eseti települési támogatások:
 egyszeri támogatás;
 gyógyászati segédeszközre fordított kiadásokhoz nyújtott települési támogatás;
 gyógyfürdő támogatás
 rendkívüli települési támogatás (különösen: elhunyt személy eltemettetésének 

költségeihez való hozzájárulásként megállapítandó eseti rendkívüli települési 
támogatás, elemi kár bekövetkezése miatt nyújtott eseti rendkívüli települési 
támogatás, tüzelőanyag vásárlására nyújtható eseti rendkívüli települési támogatás)

•	A rendkívüli települési támogatások körében szigorúbban kerülnek vizsgálatra 
a rászorultsági feltételek, a rendkívüli élethelyzet megállapítása. A rendeletben 
meghatározásra kerültek az alábbi fogalmak: 

A rendelet 19.§-ában kerülnek meghatározásra az alábbiak: 
„(2) E rendelet alkalmazásában létfenntartási gond az az élethelyzet, melyhez a kérelmező 

személy anyagi segítségre szorul, különösen a következők: 
a) betegség miatti keresőképtelenség 15 napot meghaladóan,
b)  gyógykezelési és gyógyszerköltség, mely a kérelmező és családja létfenntartását 

veszélyeztető mértékű,
c) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,
d) iskoláztatás biztosítása,
e) a gyermek fogadásának előkészítése
f)  a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás,
g) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások,
h) tüzelőanyag vásárlás,
i)  előre nem tervezhető többletkiadás 
j)  létfenntartási kiadások biztosításának elősegítése (élelmiszer, ruházat biztosítása)
(3) E rendelet alkalmazásában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, mely 

súlyosan veszélyezteti a kérelmező mindennapi megélhetését különösen: 
a) elemi kár vagy egyéb káresemény bekövetkezése,
b) közeli hozzátartozó halála
c) a kérelmező vagy családjában élő személy tartós, legalább 20 napot meghaladó 

kórházi kezelése.”

•	A rendkívüli települési támogatás körében a tűzifa támogatás szabályozása változik. 
   Annak egyszeri beadási időszaka lesz háztartásonként október 15.-december 15 közötti 

időszakban. Az ezen időszakon kívül rászorulók rendkívüli települési támogatási 
kérelemmel fordulhatnak az önkormányzathoz. 

•	A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás jogosultsági 
jövedelemhatárai 10 % (2850 Ft) összegben emelésre kerülnek január 1-jétől. 

•	A felsőoktatási támogatás esetén az egyedül állók körére kiszélesítésre kerül a 
magasabb jövedelemhatár. 

2021. december 9-én hivatalosan is 
átadásra került a Vasvári Pál utcai, 
teljesen felújított  Minimanó Óvoda.  A 
felújítás – mondjuk ki őszintén – már 
nagyon időszerű volt, hiszen az épületet 
1986. november 6-án adták át, azóta 
állagmegóvás, felújítás láthatóan a 80-
as évek óta nem történt rajta mindeddig. 
Most viszont a Belügyminisztérium 
által elfogadott TOP-1.4.1-15-
SB1-2016-00077 azonosító számon 
benyújtott „A Tiszavasvári Minimanó 
Óvoda Családbarát infrastrukturális 
fejlesztése” című pályázat keretében a 
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 
Minimanó Óvoda mintegy 270 millió 
forintból újulhatott meg az alaptól 
egészen a tetőszerkezetig. Jelenleg 4 
óvodai csoportban 90 gyermek és nevelőik 
vehették birtokba a kívül-belül megújult 
épületet.

Az átadási ünnepségen Román István 
megyei kormánymegbízott az ünnepi 
köszöntőjében  elmondta: - Amikor 
valaki meglátogat egy óvodát, óhatatlanul 
is előjönnek a gyermekkori emlékek. 
Remélem, a gyerekek rengeteg élménnyel 
gazdagodnak majd az óvoda falai között, 
s később, felnőttként visszaemlékezve 
életük egyik legszebb időszakaként 
tekintenek majd az óvodás évekre. dr. 
Vinnai Győző, a térség országgyűlési 
képviselője, aki sokat tett a pályázat sikeres 
elbírálásának érdekébe, beszédében arra 
hívta fel a figyelmet, hogy az óvoda 1986-
ban épült, azóta felnőtt egy generáció, és 
szükség volt már a felújításra.  A város a 
járás központja, s jó példa lehet a többi 
település számára, hogy Tiszavasvári a 
fejlődés útjára lépett, fontosak a gyerekek, 
a fiatalok. Ez egy jó irány, amit a jövőben 
is folytatni kell. A projekt korábban a 
nem nyertes kategóriában volt, de sikerült 
megmentenünk, és sokan gondolták azt, 
hogy a fejlesztésre szüksége van a városnak 
és az itt élő gyerekeknek. A gyerekek 
ebben az időszakban a legfogékonyabbak 
a óvodapedagógusok szavaira. Meg 
tanulnak kérdezni, közösségben vannak, 
és játékosan tanulnak. Ilyenkor fontos 
személyiségjegyek alakulnak ki. 
Magyarországon a háromévesnél idősebb 

gyerekek 96 százaléka jár óvodába. Ez 
nagyon fontos a járás területén, hiszen a 
hátrányos helyzetű gyerekeknek ez óriási 
lökést adhat. A magyar óvodapedagógusok 
kiváló módszerekkel, elhivatottan 
dolgoznak, elkötelezetten nevelik a 
jövő generációját. Ha ez a generáció 
gyermekkorban megkapja a megfelelő 
impulzusokat és tudást, akkor nemcsak ők 
lesznek sikeresek, hanem az a közösség is, 
ahová tartoznak – hangsúlyozta dr. Vinnai 
Győző.
A járás színfoltja lehet Tiszavasvári
Szőke Zoltán, polgármester úr 

köszöntőjében kitért arra, hogy a gyerekek 
immár egy modern épületbe járhatnak, ami 
teljesen megújult. – Az épület gépészeti 
rendszerét, a csoportszobákat teljesen 
felújítottuk, kicseréltük a vizesblokkokat. 
Vadonatúj bútorokat és egyéb berendezési 
tárgyakat szereztünk be, az óvodai 
eszközök és játékok is a minden elvárásnak 
megfelelnek. Az óvoda informatikai 
és hangtechnikai berendezésekkel is 
gyarapodott, ahogy a környezetvédelmi 
szempontokat is szem előtt tartottuk. Ennek 
megfelelően napelemrendszert építettünk 
ki, korszerűsítettük a fűtést, kicseréltük 
a nyílászárókat, az épület pedig teljes 
szigetelést kapott. Teljesen akadálymentes 
az intézmény, és nem véletlenül mondtam, 
hogy a megújulás az alapoktól a tetőig 
tart, ugyanis a régi tetőszerkezetet is újra 
cseréltük – részletezte a felújítás elemeit 
városunk polgármestere. Szőke Zoltántól 
azt is taglalta, hogy nem állnak meg a 
fejlesztések, hiszen további beruházásokat 
terveznek a jövőben. – Szeretnénk 
elkezdeni az 50 szobás gyógyszálló 
projektet, rendbe tesszük a település 
úthálózatát, a belvíz- és csapadékvíz-
elvezető rendszert, továbbá a hátrányos 
helyzetűeknek is indítottunk egy komplex 
felzárkóztató programot. Az a célunk, 
hogy Tiszavasvári a megye egyik színfoltja 
legyen, és igazi járási központtá válhasson 
– ismertette a jövőbeni terveket Szőke 
Zoltán. Az átadóünnepségen az óvoda 
nyugalmazott intézményvezetőjének 
munkáját is elismerték.  Vasvári Pál 
Kitüntető Díjat és oklevelet vehetett át 
Opre Antal Csabáné.

Tiszavasvári Egyesített Óvodai 
Intézmény, Fülemüle Zöld Óvodája 
nevében ezúton mondok köszönetet Szabó 
Zsolt képviselő úrnak a felajánlásáért, 
melyből az óvoda részére 4 db futóbiciklit, 
2 db szivacs labdát és 1 db meséskönyvet 
vásároltunk meg! Munkájához további sok 
sikert kívánunk!

Lakatosné Bodnár Erika
intézményvezető helyettes

Átadásra került a Minimanó Óvoda Köszönet!

Változott a szociális rendelet, a 
települési támogatások köre
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A kormányrendeletnek megfelelően 
Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 304/2013. (XI.28.) 
határozatában az Élmunkás utca nevét 
Eszterházy (Esterházy) utcára változtatta 
2015. július 1 napjától. Ki, ill. kik voltak 
az Eszterházyak? Ősi nemesi dinasztia. 
Számtalan gróf, herceg, nagybirtokos volt a 
családban, de akadémikus, politikus, kuruc 
tábornagy és altábornagy, író és válogatott 
focista is található. Az Eszterházyak 
egzisztenciájának, a család vagyonának és 
hatalmának megalapozóját gróf Eszterházy 
Miklósnak (1582-1645) tulajdonítják 
a történészek. Korunk legismertebb 
família tag az író Péter (1950-2016) és 
Márton (1956-) volt 29-szeres válogatott 
labdarúgó, aki az 1986-os labdarúgó 
világbajnokságon Mexikóban is szerepelt. 
A sok híres ember közül mégis gróf galántai 
Eszterházy Károlyt (1725-1799) ajánlom 
a kedves olvasó figyelmébe, aki már 
gyerekkorától kezdve papi pályára készült. 

A nagyszombati egyetem elvégzése után 
Rátóton prépost. 1745-ben Rómában a 
Collegium Germanicum et Hungaricum 
növendéke, itt szerzett teológiai 
doktorátust. Pápa, Esztergom és Pozsony 
volt további papi pályájának helyszíne, 
majd 1755-ben Mária Terézia a magyar 
királyi helytartótanács tanácsosának, 
1759-ben váci, később egri püspöknek 
nevezte ki. Vácott megkezdte a bazilika 
építését, papnevelő intézetet szervezett és 
javította a népnevelést. Egerben a líceum 
építtetője, melyet egyetemnek szánt, 
sőt könyvtárat is alapított a városban. 
Szerepe volt a magyarországi orvosképzés 
megindításában. Püspöksége alatt nyílt 
meg Egerben az első orvosi akadémia. 
Művelt, tudós püspök volt, több nyelven 
beszélt. Életvitelében szigorúan betartotta 
a papi fegyelmet és ezt megkövetelte az 
alárendelt papoktól is. Sok nézeteltérése 
volt az esztergomi érsekkel, ezért nem 
léphetett feljebb az egyházi hierarchiában.

Tisztelt Lakossági Felhasználó!
Tájékoztatjuk, hogy 2022. január 

1-től a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal (1054 Budapest, 
BajcsyZsilinszky út 52.,) által - hivatalból 
indított - közérdekű üzemeltető kijelölési 
eljárás keretében a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 
végzi a korábban Hajdúkerületi és Bihari 
Víziközmű Szolgáltató Zrt. (HBVSZ Zrt.) 
által ellátott 

Tiszavasvári, Szorgalmatos, Polgár, 
Hajdúdorog települések

víziközműveinek üzemeltetését.
A Társaság legfontosabb célja, hogy 

az ellátott települések felhasználói 
részére szolgáltatásait jó minőségben, 
hatékonyan, az igényeket figyelembe 
véve teljesítse. Továbbá, mindent megtesz 
annak érdekében, hogy az üzemeltetés 
átvétele zökkenőmentes legyen, s az 
érintett települések ellátása ezután is 
folyamatos maradjon. Az üzemeltetést az 
átvételt követően is az Önök által ismert 
szakemberek végzik, ám ezt 2022. január 
elsejétől a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. kötelékében 
valósítják meg.

Tájékoztatjuk, hogy: 
• megfelelő szakemberekkel a 

továbbiakban is gondoskodunk 
• a folyamatos üzemeltetésről, 

karbantartástól, hibaelhárításról,
• közüzemi szerződéskötésről, 

számlázásról, ügyfélszolgálat 
működtetésről,

• akkreditált laboratóriummal 
ellenőrizzük és biztosítjuk az ivóvíz 
és az elvezetett, tisztított szennyvíz 
minőségét,

A közüzemi ivóvíz és csatorna 
szolgáltatói tevékenységet az általános 
szerződési feltételeket rögzítő hatályos 
Üzletszabályzat szerint végezzük, mely 
elérhető honlapunkon: www.nyirsegviz.
hu oldalon.Az Önnél beépített vízmérőt 
évente egy alkalommal olvassuk le, 
melynek pontos időpontjáról a leolvasást 
megelőző utolsó számlában – 5 napos 
időtartam megjelölésével - tájékoztatjuk. 
Amennyiben a leolvasó munkatársunk 
az előzetesen jelzett időpontban nem 
tudta leolvasni a vízmérőjét, értesítést 
hagy a levélszekrényben, vagy más 
fellelhető módon. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 
2022. január 1-től – a HBVSZ Zrt. által 
átadott mérőállástól – számlázza a víz- 
és csatornadíjat. Mérőállás közlést nem 
kérünk, mert a részszámlákon számlázott 
mennyiséget minden esetben az Ön 
tényleges fogyasztásából állapítjuk meg. 
Ha a tényleges fogyasztása az előző évihez 
képest változik, kérje az átlag módosítását 
az ügyfélszolgálatokon, illetve írásban. A 
számla összegét bankszámláról utalással, 
bankkártyával, illetve a megszokott 
fizetési mód szerint csekken is fizetheti a 
postán. Ha Ön korábban bankszámláról 
fizette számláját, akkor külön levélben 
tájékoztatjuk a módosítandó adatokról, 
melyeket számlavezető bankjánál kell 
megadnia. Figyelmébe ajánljuk a saját 
e-számla szolgáltatásunkat, melyet e-mail 
címének megadásával tud igényelni. A 
víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó 
ügyeit a továbbiakban az alábbi ügyintézési 
helyeken intézheti:

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szolgáltatással, számlázással, fizetéssel 
kapcsolatban esetlegesen felmerülő reklamáció a fenti ügyintézési helyeken, valamint a 
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. alábbi elérhetőségein intézhető:

TISZTELETTEL:
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

az Ön vízszolgáltatója

Új utcanevek „Névadói”

Sajtóközlemény
Vasvári Helyi Közösség – helyi közösségi fejlesztések

2021/12/21

A Vasvári Helyi Közösség 250 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás 
segítségével valósította meg a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájában foglaltakat.

A projekt azonosítója: TOP-7.1.1-16-2016-00029
A projekt címe: Vasvári Helyi Közösség – helyi közösségi fejlesztések

A Vasvári Helyi Közösség 2016. május 25-én alakult meg 13 taggal civil, vállalkozói és 
közszférából. A Közösség célja, hogy olyan fejlesztéseket valósítson meg Tiszavasváriban, 
melyek a helyi közösség fejlesztését, a helyi társadalom kohézióját, és a településen 
felmerülő problémák közösségi alapú megoldását szolgálják. Ennek alapja a Helyi 
Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS), mely azonosítja a fő problémákat, ezekre építve 
kijelöli a célokat, valamint meghatározza a célok eléréséhez szükséges beavatkozásokat. 
TOP CLLD pályázati konstrukció keretében a HKFS végrehajtására 250 millió forintot 
nyert a Közösség. A megvalósítás érdekében 5 db helyi pályázati felhívás került 
meghirdetésre. A CLLD program során kettő infrastrukturális beruházás (Találkozások 
tere, Csónakázó tó mellett rekortán pálya és filagória), valamint közel ötven 
hagyományőrző, kulturális, sport, illetve integrációt elősegítő rendezvény is megvalósult 
2019-2021 közötti időszakban.

A projektről bővebb információt a www.vasvarihacs.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Nácsa Balázs, munkaszervezet-vezető és kommunikációs vezető

Elérhetőség (+36 42 520 049, vasvarihk@tiszater.hu )
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Tiszavasvári Város Önkormányzatának 
a TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077 „A 
Tiszavasvári Minimanó Óvoda családbarát 
infrastrukturális fejlesztése” című pályázata 
európai uniós támogatás segítségével 
235 195 216.- Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. Az Önkormányzat 
a Tiszavasvári Egyesített Óvodai 
Intézmény Vasvári Pál utcai Minimanó 
Óvodájának felújítását, energetikai 
fejlesztését, akadálymentesítését és az 
ehhez kapcsolódó eszközbeszerzést 
valósította meg a pályázat keretein belül 
a fejlesztés eredményeként az alábbiak 
szerint:

•    az Intézmény infrastrukturális 
fejlesztése: a meglévő óvodaépület 
felújítása, beleértve az  épületgépészetet, 
csoportszobák, öltözők, vizesblokkok 
teljes körű felújítása,

•    Bútorok és egyéb berendezési tárgyak, 
eszközök, udvari játékok beszerzése

•    Informatikai eszközök beszerzése.
•    Megújuló energiaforrások alkalmazása: 

napelemes rendszer kiépítése.
•    Hatályos jogszabályokban előírt 

akadálymentesítés
•    Energiahatékonysági intézkedések: 

épület teljes körű hőszigetelése, nyílászárók 
cseréje, fűtési rendszer korszerűsítése.

2021. december 9-én megtartásra került a 
Tiszavasvári Vasvári Pál utcában található 
teljesen felújított óvodaépület átadó 
ünnepsége. Az épületet 1986. november 
6-án adták át, melyben ma a Tiszavasvári 
Egyesített Óvodai Intézmény Minimanó 
óvodája működik. A folyamatos használat 
mellett az épület állapota leromlott, 
állagmegóvás, felújítás láthatóan a 80-
as évek óta nem történt rajta, a felújítás 
nagyon indokolt volt.

„A felújításnak köszönhetően jelenleg 4 
óvodai csoportban 90 gyermek és nevelőik 
vehette birtokba a kívül-belül megújult 
épületet.

További információ kérhető:
Kovács Edina, sajtóreferens
Elérhetőség 06 30/871-8896, e-mail: 

kovacs.edina@tiszavasvari.hu

„A projektről bővebb információt a www.
tiszavasvari.hu oldalon olvashatnak.”

2022 | 01 | 14.

Sajtóközlemény
A Tiszavasvári Minimanó Óvoda teljes körű 

felújítása

2021. december 13-án ünnepélyes 
keretek között a Magiszter Általános 
Iskolában sajtótájékoztatót szerveztek. A 
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 
a Belügyminisztérium támogatásával, 
Útravaló Ösztöndíjprogram című pályázatot 
hirdetett júniusban. Az ösztöndíjprogram 
esélyteremtő alprogramjainak küldetése, 
hogy a hátrányos helyzetű – köztük a 
roma – tanulók a köznevelés rendszerében 
maradjanak, sikeresen befejezzék 
tanulmányaikat, felkészülhessenek az 
érettségire, és érdeklődési körüknek 
megfelelő, piacképes szakmát 
választhassanak mentori, illetve ösztöndíj 
támogatással. A 2021/2022-es tanévre a 
beérkezett pályázatokat már elbírálták, és 
a 3 alprogramhoz: az Út a középiskolába 
– Út az érettségihez – Út a szakmához 
- kapcsolódó információkat osztották 
meg a résztvevőkkel. A következő 
előadók voltak: Sztojka Attila roma 
kapcsolatokért felelős kormánybiztos, 

a TEF főigazgatója, dr. Vinnai Győző 
egyéni országgyűlési képviselő, Ráduly 
Zsolt Tiszavasvári alpolgármestere, 
Tóth Gábor intézményvezető, Magiszter 
Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, 
Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola. A Magiszter Általános Iskolában 
már évek óta támogatják az arra 
érdemes tanulókat az Útravaló Ösztöndíj 
programmal. Aminek eredményeként 
egyre többen tanulnak tovább, hogy 
szakmát szerezzenek. Sztojka Attila roma 
kapcsolatokért felelős kormánybiztos, a 
TEF főigazgatója elmondta: a program 
a társadalmi mobilitást segíti, hiszen 
megfelelő iskolai végzettség kell ahhoz, 
hogy a fiatalok megtegyék az első lépést 
a minőségi élet irányába. Jómagam pedig 
arról beszéltem, hogy érdemes tanulni, 
mert akkor kitörhetünk a hátrányos 
helyzetből, s sikeres felnőttek lehetünk, 
példát mutatva másoknak is.

Tűzoltó leszek
Mi szeretnél lenni, majd ha felnősz?

Sokan kérdezik tőlem.
Bátor, önzetlen tűzoltó. – válaszolom.

Az lesz majd belőlem. Miért pont az szeretnél lenni?
Kérdezi apukám.

Azért, mert a tűzoltó a legbátrabb ember.
Ezt mindenki belátja és tudja már.

Ha bajban ember, állat, ház és erdő.
Ha már fekete lesz a füsttől a felhő,

A tűzoltó akár az életét kockáztatva is, de segít.
Ha az ember beleesik a fagyott vízbe,

Ha az állat a fa tetején reszket kétségbe esve,
A tűzoltó már ott is van és segít.
Ha árvíz van, vagy katasztrófa,

Ha már mindenki sír, mindent feladva,
A tűzoltó nem adja fel, erejét is megfeszítve segít.

Apa! Én is ilyen felnőtt akarok lenni!
Akire mindenki büszke és felnéz,

Mindenkiért és mindenért, mindent megtenni,
Hogy büszke legyen majd a családom,

Azért, amit az apjuk elért.
Apa! Pont te kérdezed tőlem, hogy mi akarok lenni!

Az, ami te vagy, bátor embernek lenni.
Annyira büszke vagyok rád apukám,

Már biztos, hogy ez a hivatás vár rám.
Tűzoltó szeretnék lenni!

Vadász Roland – a Szabolcs - Szatmár – Bereg - Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Alkotói pályázatán 11-14.éves korcsoportban első helyezést ért el.  Felkészítő tanáruk 
Bodai Antalné. Gratulálunk! 

Vácisok a „Jövő Hősei” között 2021. nov. 
30. és dec. 5. között 150 magyar és külföldi 
diákcsoport vehetett részt Budapesten 
megrendezett Fenntarthatósági Expó és 
Világtalálkozón. A részvételt sikeres 
pályázattal lehetett elnyerni, ami az 
ingyenes utazást, szállodai elhelyezést, 
és ellátást is jelentette. A Váci Mihály 
Gimnáziumot húsz 10.A és nyolc 9. 

A osztályos tanuló és 2 kísérő tanár 
képviselte. 

A Heroes of the Future (Jövő Hősei) 
interaktív élményprogram meggyőzte 
tanulóinkat arról, hogy mindenki tehet 
azért, hogy Földünk a jövőben is élhető 
legyen. A színész segítőinkkel együtt 
kitalált mottónk: “Sok kicsi sokra megy! “

Vigné Rőczei Éva és Antal Károly

Országos és megyei elismerés a
Tiszavasvári Magiszter Általános Iskola 

diákjainak
Online találkozó keretében hirdette ki az 

idei alkotói pályázat országos döntőjének 
eredményeit az Országos Tűzmegelőzési 
Bizottság egy héttel ezelőtt. Irodalmi mű 
kategóriában a Tiszavasvári Magiszter 
Általános Iskola diákja Rézműves 
Rikárdó lett kategóriája legjobbja, 
„Tűzoltó leszek” című alkotásával. A 
fiatalembernek az országos, valamint 
a Területi Tűzmegelőzési Bizottság 

elismeréseit Leskovics Zoltán tűzoltó 
alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi 
Tűzmegelőzési Bizottság ügyvezető elnöke 
adta át. Az alezredes arra biztatta Rikárdót, 
hogy alkosson tovább. Úgy fogalmazott: 
legyen büszke teljesítményére, ahogy mi, 
tűzoltók is büszkék vagyunk a legjobbnak 
ítélt versére!

Az Útravaló Ösztöndíjprogram országos pályázati 
eredményeiről tartottunk sajtótájékoztatót a 

Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, 
Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- 

Tiszavasvári Tagintézményében

„Jövő Hősei”
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A NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok 
Egyesülete november 16-án szakmai 
előadást szervezett a Civil Házban. Téma 
a következő volt: minden, amit a 2022. 
februári családi szja-visszatérítésről tudni 
kell. Balázsi Csilla pénzügyi szakértőnk 
érthetően magyarázta el a teendőt és a 
lépéseket. Egyesületünkbe november 
19-én több kiló vetőborsót és vetőbabot 
szállítottunk, amelyből a tagcsaládjaink 
részesültek. November 23-án egyesületünk 
szervezésében tájékoztató előadás 
zajlott a 100%-os vissza nem térítendő 
támogatásról napelem rendszerekre. 
Bízunk benne, hogy sok család él majd 
ezzel a lehetőséggel. Már több éve veszünk 
részt a budapesti Jótékonysági Adventi 
Vásáron, melyekre midig gyönyörű, 
saját készítésű ajándékokat vittünk el 
személyesen, vagy juttatunk el. Idén is 
több egyesületi tagunk készített felajánlást, 
amelyeket szintén nagy örömmel 
szállítottunk el most Lakitelekre, ahol 
már egy előzetes vásár is megrendezésre 
került. A Hungarikum Ligetben található 
Lakiteleki Népfőiskola területén mintegy 
130 nagycsaládos vezetővel együtt 
vettünk részt különböző képzéseken, 
tréningeken november 26-28-ig két fő 
részvételével. Csatlakoztunk az EKIK 
Találkozások Háza kezdeményezéséhez: 
mi is készítettünk a város fenyőfájára 
díszeket, amelyeket együtt el is helyeztünk 
rajta, majd részt vettünk a közös éneklésen 
is. December is folytattuk a nagycsaládos 
kavalkádot: a hónap első szombatján 
megérkezett a nagycsaládos gyerekekhez 
a Mikulás, illetve kézműveskedéssel is 
vártuk a családokat.  11-én délelőtt egy 
vidám, kreatív programot szerveztünk: 
karácsonyi asztaldíszeket, üvegmécseseket 
és dekorgumi angyalkákat alkottunk. Az 
adventi időszak alatt 9 tagcsaládunkat 
tudtuk jelölni az Angyali csomagküldő 
szolgálatra, amely során a családok 
hatalmas és értékes csomagokat kaptak 
ismeretlen „angyaloktól”. Köszönjük a 
DOH- Méh Bt-nek az adventi mézvásár 
elnevezésű programot is, így a helyi 
nagycsaládos egyesületi tagok igen 
nagy kedvezménnyel juthattak hozzá 
az értékes és egészséges mézfajtákhoz. 
Számos karácsonyi adományt, felajánlást 
is kaptunk decemberben ismeretlen és 
ismerős felajánlóktól Érkeztek játékok, 
ruhaneműk és egyéb kiegészítők, 
illetve cipősdoboz felajánlások külsős 
családoktól, a Nagycsaládosok Országos 
Egyesületétől, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal munkatársaitól, 
a Baptista Szeretetszolgálattól és a 
Tiszavasvári Kabay János Általános 
iskola 8. a osztályától. A NOE által, 
újságokat, új játékokat, könyveket, 
Henkel tisztítószereket, s a Magyar 
Nemzeti Bank élelmiszercsomagjait 
is átvehettük. A TIGÁZ Zrt-től 20 
családunk részesült értékes szénmonoxid 
érzékelőkben. Ezekből az adományokból 
állítottunk össze a tagcsaládjaink 

számára szeretetcsomagokat, amelyeket 
a karácsonyi szünet előtt vehettek át a 
családok.  Szívből köszönünk minden 
nagylelkű felajánlást!  December 19-én 
gödöllői buszos nagycsaládos kirándulást 
szerveztünk, úticélunk a Karácsonyház és 
a Grassalkovich-kastély volt. Jó volt egy 
értékes napot együtt tölteni! Sajnos tavaly 
a vírushelyzet miatt továbbra sem tudtunk 
annyi programot megvalósítani, amennyit 
előzetesen beterveztünk, a személyes 
találkozások, a foglalkozások nekünk is 
nagyon hiányoztak. De azért igyekeztünk, 
amit tudtunk, s erőnkből kitelt, azt 
megvalósítottuk. Visszagondolhatunk 
pl a családi napunkra, a nyári 
gyermektáborokra, az úszótanfolyamra, a 
keszthelyi családkongresszusra, a csodás 
őszi találkozóra, s a feledhetetlen decemberi 
gödöllői kirándulásra. Reménykedünk, 
hogy nem tart már soká...Reméljük, hogy 
egy jobb, szerencsésebb, boldogabb új 
év köszöntött ránk. Bizakodjunk, hogy 
idén a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok 
Egyesülete meg tudja valósítani tervezett 
programjait, rendezvényeit, s be tudjuk 
pótolni az elmaradt kirándulásokat, 
kézműves foglalkozásokat, színház- és 
cirkuszlátogatásokat is. Mindezekre 
szeretettel várunk tagcsaládjainkat! 
Közösségi kezdeményezéseket támogató 
rendezvényeinket folyamatosan kívánjuk 
megvalósítani 2022-ben. Nyitottak 
vagyunk mindenki számára, ezért bátran 
keress bennünket! Sok eredményt elértünk 
már, de még nagyon sok tennivalónk 
van.  Tagcsaládjaink nagycsaládos 
tagkártyájukkal egyre több helyen 
vehetnek igénybe kedvezményeket. 
Itt található az elfogadóhelyek listája: 
https://noe.hu/kedvezmenyek/ Szeretettel 
várunk TÉGED is a Tiszavasvári járás 
minden településéről egyesületünkbe, 
akár kiscsaládban, akár nagycsaládban 
élsz. (Pártolótag lehet már az egy vagy 
a kétgyermekes család is). Ha csatlakozol 
hozzánk családoddal együtt, számos 
értékes programon, kiránduláson vehetsz 
részt, a gyermekek úszótanfolyamon 
ügyeskedhetnek, táborokbak 
kapcsolódhatnak ki (Zánka, Tata és 
napközis táborok), segítünk a különböző 
családokat érintő pályázatokban, évente 
több alkalommal adományokban 
is részesülhetsz (élelmiszerek, 
ruhanemű, játék, könyvek, vitaminok 
stb). Elérhetőségeink: Tiszavasvári 
4440 Bethlen Gábor u. 4. Civil Ház 
(hétköznapokon 8.00-17.00-ig) Telefon: 
06 20/449-89-22,  06 70/375-95-00 
E-mail: civilhaz.tv@gmail.com,  facebook 
oldalunk: Civil Ház Nagycsaládosok. 
Kívánunk mindenkinek békét, 
boldogságot, szerencsét, jó egészséget 
a 2022-es esztendőre! Ne feledjétek: a 
sokszínű tagságot összetartó közös érték a 
család.

Lévai Andrea, 
a Tiszavasvári Nagycsaládosok 

Egyesülete elnöke

Örvendetes az, hogy sokan vannak 
a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok 
Egyesületében, akik önkéntes munkájukkal 
idejüket áldozzák a személyes kapcsolatok 
építésére, az önzetlen segítésre. gyakran 
teszik mindezt munka, s kisgyerekek 
mellett is, ami igazi kihívás.

Sokszor úgy érezheti egy–egy önkéntes, 
hogy nem is olyan nagydolog, amit tett. 
De valójában igenis nagy. Ha csak például 
felajánl egy tálca süteményt, vagy segít 
egy-egy kézműves foglalkozáson, pakol, 
csomagol, adományt szállít, vagy valami 
finomat főz, vagy csak felállít egy sátrat 
egy rendezvényen, ami megvéd a tűző 
naptól vagy az esőtől, az is nagydolog. 

Önkéntes munkája elismeréséért kapott 
oklevelet a NOE budapesti országos 
közgyűlésén, szeptember közepén két 
házaspárunk: Baráth Sándor és Baráthné 
Szabó Ilona, illetve Béres Eszter és Nagy 
Szilárd. Ugyancsak elismerésben részesült 
önzetlen munkájáért november 7-én, 
Nádudvaron a NOE Felső-Tisza régió 
önkéntes köszöntőjén 6 önkéntesünk: 
Kakóczné Berkes Zsuzsanna, Tóthné 
Nácsa Irén, Veres Kristóf, Lévai Nikoletta, 
Lévai Imre és Lévai Andrea. Szeretettel 
gratulálunk az elismerésekhez! 

a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok 
Egyesülete

 A Kárpát-medencei Családszervezetek 
Szövetségének küldöttgyűlése 2021. 
november 20-án, Budapesten tanácskozásra 
hívta tagszervezeteit. A 2 napos 
közgyűlésen tisztújítás is történt, melynek 
eredményeképpen a szervezet háromtagú 
elnökségébe újraválasztotta Márton 
Zsuzsanna elnököt, a partiumi Asociata 
Pro Agriensis Egyesület képviseletében 
és Gajda Nóra elnökhelyettest, a 
délvidéki Kolibri a Családokért Egyesület 
képviseletében, valamint bizalmat 
szavazott Lévai Andrea elnökhelyettesnek, 
a Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete 
képviseletében. Mi, tiszavasvári 
nagycsaládosok, büszkék vagyunk arra, 
hogy egyesületi elnökünknek bizalmat 
szavaztak a jelenlevők, így munkájával 
segítheti az anyaországi és a határon túl élő 
magyar családszervezeteket, figyelemmel 
kísérheti a határon innen és túl átívelő, 
családokat érintő jó gyakorlatokat, s új 
kapcsolatokat is kiépíthet. Pataki János 
leköszönő elnökhelyettes, a KCSSZ 
korábbi elnöke sok sikert kívánt az 
elnökség munkájához. Székfoglaló 
beszédében mindhárom tisztségviselő 

köszönetét kifejezte a bizalomért, amivel 
megválasztásra kerültek.  Ismerjük meg 
röviden, mi is az a KCSSZ! A Kárpát-
medencei Családszervezetek Szövetségét 
több mint tíz egyesület alapította 2001-ben, 
Csongrádon. Az alapítók célja a családbarát 
szemlélet Kárpát-medencei és nemzetközi 
terjesztése, valamint a térségben működő 
családszervezetek és az érdekeiket 
képviselő civil kezdeményezések 
együttműködésének megszervezése volt. 

A Szövetség a tevékenységével erősíti 
a Kárpát-medencei magyarság nemzeti 
önazonosságának és összetartozásának 
tudatát, segítséget nyújt a magyar 
nyelv használatának határainkon túli 
fennmaradásában. A célok megvalósulását 
közösségi találkozók, szakmai 
konferenciák, kulturális rendezvények 
megtervezésével és megszervezésével is 
támogatja. November 21-én alapszabály 
módosításra is sor került a közgyűlésen, 
amely során számos pontban sikerült 
megegyezni, s a szervezet működését érintő 
legfontosabb kérdésekben is döntésre jutni.  
Az elnökség eredményes munkájához sok 
sikert kívánunk!

a Tiszavasvári NE

Novemberi és decemberi nagycsaládos 
forgatag

Pályázat, érdekképviselet, vezetőképző, adventi programok

Elismerés önzetlen munkáért

Tiszavasváriból a KCSSZ elnökségébe
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Oktatási hírek

„Szállj költemény, szólj költemény 
Mindenkihez külön-külön,
 Hogy élünk ám és van remény, 
Van idő, csípjük hát fülön.”

József Attila örökérvényű gondolatai 
hűen tükrözik azt, hogy az emberiségnek 
minden korban szüksége van a költészet 
reményt adó erejére. A művészetek 
iránt fogékony ember számára alapvető 
szükséglet a versek olvasása. Egy szép 
vers azonban akkor nyeri el igazi értelmét, 
ha valaki méltó módon képes tolmácsolni 
a költő gondolatait. Az iskolai és térségi 
versmondóversenyek eredményei 
bizonyítják, hogy a Tiszavasvári Kabay 
János Általános Iskolában is szép számmal 
akadnak olyan ifjak, akik tehetséges 
előadók. Zajácz Lorina, iskolánk 6. c 
osztályos tanulója, rendszeres résztvevője 

a különböző vers-és prózamondással 
kapcsolatos megmérettetéseknek. 

Ezeken rendre kiváló eredményeket 
ér el. Az elmúlt évben kivételes előadói 
képességeit egy egész országnak 
megmutathatta, hiszen részt vett az V. 
Nemzeti VERSenyen. A magas szakmai 
színvonalat képviselő eseményen bejutott 
a szuperdöntőbe, ahol nagyon jó értékelést, 
és bronzminősítésű oklevelet kapott a 
zsűritől.  Ennek apropóján készült interjú 
iskolánk tehetséges növendékével.

- Ki bíztatott először arra, hogy 
versmondó versenyen szerepelj?

- Legfőképpen édesanyám bíztatott arra, 
hogy versmondó versenyeken szerepeljek. 
A helyi és területi versenyeken való jó 
szereplés után úgy éreztem, még több ilyen 
megmérettetésen szeretnék részt venni.  
Megkértem anyát, hogy keressen nekem 
versmondó versenyeket. Így találtunk rá a 
Nemzeti VERSeny kiírására.

- Mit mondanál el azok számára, akik 
még nem hallottak erről a versenyről?

- A Nemzeti Színház és a Magyar 
Versmondók Egyesülete hívta életre ezt 
az eseményt, amelyet 2020-ban ötödik 
alkalommal rendeztek meg. A Nemzeti 
VERSeny határokon átívelő, felmenő 
rendszerű versmondó és versklip verseny, 
amelyet valamennyi korosztály nem 
hivatásos magyar versmondói részére 
hirdettek meg az anyaországban, a Kárpát-
medencében, szerte Európában és az 
óceánon túl.

 - Mit lehet tudni a verseny lebonyolítási 
rendszeréről?

- A nevezők három fordulón keresztül 
versenyeztek. Az első két forduló online 
zajlott, ahol a zsűri mellett a közönség 
is továbbjuttathatott versenyzőket. 
A harmadik forduló, vagyis az élő 
szuperdöntő pedig 2021. október 16-án volt 
a Nemzeti Színházban, amely közönség 
előtt zajlott online tévéközvetítéssel.

- Kik voltak a zsűri tagjai?
- A zsűrinek állandó tagjai vannak, akik a 

Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók 
Egyesülete művészei, szakemberei. 
Név szerint Bakos-Kiss Gábor, a Győri 
Nemzeti Színház igazgatója, Jászai 
Mari-díjas színművész, rendező. Lutter 
Imre Radnóti-, Bánffy és Wlassics-díjas 
előadóművész, producer. Szűcs Nelli, 
Jászai Mari-díjas színművész. Szabó 
László, Ki viszi át a Szerelmet-díjas 
kommunikációs szakember és Wiegmann 
Alfréd, Radnóti- és Nívó-díjas rendező. 
A verseny védnöke pedig Vidnyánszky 
Attila, Kossuth-és Jászai Mari-díjas 
rendező, a Nemzeti Színház főigazgatója.

- Biztos rögös volt az út a döntőig. 
Mesélnél nekünk erről?

- Az első fordulóban (elődöntő) Lackfi 
János: Rendkívüli intézkedések című versét 
adtam elő. Innen sikeresen továbbjutottam. 
A második fordulóban (középdöntő) egy 
újabb verset kellett feldolgoznunk versklip 
formájában. A járványügyi helyzetre 
való tekintettel ezt otthoni környezetben 

oldottuk meg. Itt Csukás István: A nagy 
papucstolvaj című versét adtam elő. A 
versválasztásnál az is közre játszott, hogy 
a költő 2020 februárjában hunyt el, és 
szerettünk volna egy kicsit ezzel a klippel 
tisztelegni az emléke előtt. A döntőben 
pedig Vörösmarty Mihály: Petike című 
alkotását szavaltam el.

- Hogy érezted magad a Nemzeti 
Versenyen? Mi volt a legemlékezetesebb 
pillanata az eseménynek?

- Köszönöm a kérdést, nagyon jól éreztem 
magam. Igaz, egy kicsit izgultam, de ettől 
függetlenül nagyon jó volt. Az egész 
verseny emlékezetes marad számomra, de 
a legmaradandóbb élmény az volt, amikor 
a döntőben kellett verset mondanom. Ezen 
felül a Nemzeti Színház épülete is magával 
ragadó látványt nyújtott, erre is szívesen 
emlékszem vissza.

- Ki a kedvenc költőd, és mi a kedvenc 
versed?

- A kedvenc költőim: Petőfi Sándor és 
Arany János. Kedvenc versem pedig Petőfi 
Sándor Reszket a bokor, mert... című 
költeménye.

- Van példaképed?
- Igen, édesanyám a példaképem.
- Mik a terveid a jövőre nézve?
- Egyelőre nincsenek még konkrét 

terveim, de az biztos, hogy a versmondást 
nem fogom abbahagyni.

- Köszönjük a válaszaidat. Sok sikert 
kívánunk a továbbiakhoz.

TKJÁI

2021. december 21. az idei esztendő 
utolsó tanítási napja, rendhagyó módon 
kezdődött a Tiszavasvári Kabay János 
Általános Iskolában. Névadónkra, a híres 
gyógyszerészre, a feltalálóra, Kabay 
Jánosra emlékeztünk a 6. évfolyamos 
diákok emlékműsorával. Ezt követően 
intézményünk vezetősége és az osztályok 
képviselői koszorút helyeztek el iskolánk 
bejáratánál található bronzszobornál. A nap 

a továbbiakban karácsonyi projektnapként 
folyatódott. Az osztályok saját termeikben 
tanítóikkal, osztályfőnökeikkel előbb 
Kabay vetélkedőn vettek részt, majd 
közösen hangolódtak rá a közelgő 
ünnepre. Sikerekben gazdag 2022-es évet 
kívánunk Mindenkinek! 

Az eseményekről készült fotók a 
tiszavasvari-iskola.hu oldalon tekinthetők 
meg.

„Karácsonykor mindenki varázsol,
meglepetés bújik ki a zsákból,

a szekrényeknek titkos rejtekéből,
5.c osztályunk szívéből, lelkéből.”

A karácsony és az ünnepi időszak 
a szeretetről kell, hogy szóljon. Így 
gondolták ezt a Tiszavasvári Kabay 
János Általános iskola 5.c osztály tanulói 
is, akik az őszi „sulikezdő, ráhangoló” 
osztályrendezvényükön befolyt összeget 
az önzetlen szülői felajánlásoknak 
köszönhetően, a tanulók a helyi Kornisné 
Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti 

Központ magányos, otthonban élő idősek 
karácsonyának szebbé tételére szerették 
volna fordítani. Meglepetésükkel a 
közelgő ünnep alkalmából, december 20-
án a gyerekek osztályfőnökükkel Rozman 
Béla tanár úrral és a szülői munkaközösség 
képviselőivel közösen örvendeztették meg, 
s csaltak mosolyt az otthon érintett lakói és 
gondozóik arcára. Dallal, meghitt műsorral, 
ajándékokkal kedveskedtek, s igyekeztek 
szebbé tenni az adventi várakozást az idős 
lakóknak.

az 5.c osztályközössége

A diákok lendülete az év vége közeledtével 
sem lankadt. Mind a tanárok, mind pedig 
a gyerekek hatalmas erőbedobással és 
töretlen jókedvvel készültek a szokásos 
karácsonyi vásárra. Az iskola aulájában 
„nyitotta meg kapuit” az adventi börze 
december 13-án hétfőn és a nagy 
érdeklődésre való tekintettel december 17-
ig tartott, ahol megszámlálhatatlanul sok 
termék várta gazdáját. A nőiruha-készítős 
lányok az idén is szebbnél-szebb kézműves 
remekekkel készültek. Természetesen 
nagy sikere volt az adventi koszorúknak, 
mécseseknek egyaránt, de gyorsan 
fogytak a karácsonyi díszek is. A 12. B 
osztályos tanulók közösen árusították a 
termékeket; a karácsonyi hangulatot az 
ünnephez illő halk zene biztosította. Az 
utolsó napra szinte minden elfogyott, 

köszönhetően annak, hogy a tanulók és 
az iskola dolgozói élénk érdeklődéssel 
válogattak a karácsonyi vásárban. A téli 
szünetet megelőző napon a vásár zárása 
után került sor a karácsonyi ünnepségünk 
megtartására, valamint az osztályterem 
díszítő verseny eredményhirdetésére. 
Az iskola Alapítványa jóvoltából értékes 
ajándékokat kaptak az induló osztályok, 
valamint a díjazottak, melyeket igazgató úr 
adott át és miután „Áldott, békés karácsonyt 
és jó pihenést kívánt a téli szünetre 
mindenkinek”, 2021-re elcsendesedett az 
iskola. Köszönjük a fellépő diákoknak és 
az őket felkészítő tanároknak a meghitt, 
ünnepi pillanatokat! 

NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és 
Kollégium

Kapni jó, de adni még jobb! Ünnepi ráhangolódás

Karácsonyi vásár az iskolában
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Kultúra - szórakozás

Folyamatosan érkeztek a gyerekcsoportok, az iskolai 
osztályok a Városi Könyvtár Gyermek részlegébe 
decemberben is, hiszen két mintaprojekt bemutatására is 
sor került az Én Könyvtáram program keretében, melyen 
a Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola kisdiákjai 
vettek részt. 

December 7-én Borka meséi címmel könyvbemutató 
foglalkozás várta a legkisebbeket a könyvtár Gyermek 
részlegében, ahol Juhász Bori mesekönyveivel 
ismerkedhettek meg a gyerekek. Ezúton is gratulálunk a 
könyvek megjelenéséhez, s várjuk a folytatást! Mindhárom 
könyv megvásárolható a könyvtár nyitva tartási idejében a 
Városi Könyvtárban. 

December 9-én Bajzáth Mária meseterapeuta látogatott 
el hozzánk, s alsós kisdiákoknak tartott foglalkozásokat. 
December 10-én a Hétszínvirág Bábcsoport mutatta be új 
mesejátékát az Lurkó Kuckó és a Fülemüle Óvodai ovisai 
számára. 

A gyerekek és a felnőttek digitális kompetenciafejlesztő 
programokon vehettek részt. Bízunk benne, hogy az 
elsajátított ismereteket a mindennapokban tudják majd 
hasznosítani.

Találkozzunk 2022-ben is a Városi Könyvtárban! 

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 
Tiszavasvári Város Önkormányzatának támogatásával 
sikeresen pályázott, s  támogatásban részesült, s így 
valósulhatott meg  a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00778 
azonosító számú Kulturális és sportcélú infrastruktúra 
fejlesztése Tiszavasváriban című projekt. 

A pályázat keretében megvalósításra került a Csónakázó 
tó körül az 1 méter szélességű rekortán futópálya és 2 
db pihenő épület szalonna sütővel, valamint sor került a 
lámpatestek világításának korszerűsítésére. 

A beruházás befejeződött, a műszaki átadásra 2021. 
november 19-én került sor, melyet 2021. december 17-én 
hivatalosan is birtokba vehettek a látogatók. 

A fejlesztés átfogó célja az volt, hogy  a város üdülőtelepe 
szomszédságában lévő futópálya korszerűsítésével, 
valamint közösségi helyek kialakításával erősítsük  
Tiszavasvári kulturális és szabadidős értékeit, elősegítve 
ezzel a helyi közösségi identitás kialakulását és 

megerősödését. A projekt eredményeként az elavult 
futópálya korszerűsítése megtörtént, amely helyet ad a 
sport és rekreációs tevékenységek végzésének. A futópálya 
mellett kialakított, közösségi pihenőhelyek alkalmas 
helyszínt nyújtanak rendezvények, családi, közösségi 
programok lebonyolítására, valamint a szabadidő tudatos 
és tartalmas eltöltésére. A projekt hozzájárul ahhoz, hogy 
Tiszavasvári a találkozások városa legyen. A Csónakázó 
tó környéke integrációs, rekreációs, egészségmegőrző 
és kulturális programok megvalósítására alkalmas 
helyszínné válik.  Bízunk 
benne, hogy az új  pálya 
hatalmas népszerűségnek 
örvend, a lakosság nagy 
része használja majd napi 
rendszerességgel sportolás 
céljából. 

Rohamtempóban érkeztünk a karácsony kapujába, bár 
az időjárás mást engedett sejtetni heteken keresztül.  A 3. 
adventi vasárnap sem hozta meg azt a telet, amit vártunk 
mindannyian. Ezeken a hétvégeken is megérkeztek  
Pampuch János jóvoltából a  kicsiny bárányok, a pedig 
sátrakat megtöltötte a különleges  portékák sora. Az 
ünnepi program  a Találkozások Házában viszont annál 
inkább szívet – lelket melengetett,  a Varázsceruza óvoda 
kis ovisainak műsora angyali énekként hatott és Dr. Elek 
Tamás járási hivatalvezető  valamint  Földes Gábor plébános 
szavai is a karácsony közelségének jegyében teltek. A Pro 
Musica Leánykar Szabó Dénes karnagy vezetésével -  aki 
2014 – től a Nemzet Művésze –  a  szeretet hangjait, az 
adventi időszak legszebb gondolatait hozta el  nekünk. A  
következő, 4. adventi vasárnap a Találkozások Háza előtti 
téren a Fülemüle Óvoda Sárgarigó csoportja köszöntötte 
az érdeklődőket  kedves műsorukkal, akiket a színpadon 
Szőke Zoltán polgármester követett ünnepi szavaival. 
Hülvely Zoltán parókus és Szvoren Attila református 
lelkész a karácsony üzenetét tolmácsolta felénk, majd a  
szeretet gyertyáját gyújtották meg közösen. 

A Garagulya gólyalábasai, az Europe Saxophone  Trió 
műsora majd a tűzlovagok fellépése  zárta a 2021  -es  
év adventi műsorát.Reményteli szívvel tekinthetünk az 
előttünk álló új esztendő elé, hiszen a karácsony üzenete, 
a családi együttlét öröme és a szeretet átjárja a lelkünk 
egészét. Még halljuk a karácsonyi csengők dallamát, 
érezzük a fenyőfa illatát, és így abban a nyugalmas 
szeretettel a szívünkben léphetünk át az új évbe, ami 
körülvett minket az elmúlt napokban. 

Szőllősi Ágnes

Mozgalmas volt a december hónap a Vasvári Pál 
Múzeumban, folyamatosak voltak az óvodai csoportok 
és az általános iskolai osztályok számára szervezett 
múzeumpedagógiai foglalkozások. Az adventi hétvégéken 
kézműves foglalkozások várták az érdeklődőket. 
Várjuk Kedves Látogatóinkat 2022-ben is!

Kulcsár Lászlóné

Kulturális és sportcélú infrastruktúra fejlesztése 
Tiszavasváriban

Tiszavasvári advent

Ünnepváró Hangulat a 
Vasvári Pál Múzeumban

Együtt Könnyebb
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Köszöntjük Tiszavasvári 
Legifjabb Lakóit
Murvai Dalma Maja        
/2021.11.17./
Makula Benjámin Márk  
/2021.11.26./
Fitus Dorina
Szabó Ferenc
Ábri Fanni
Lakatos Dániel Péter
Vadász Máté Sándor
Makula Ájlin
Nagy Olivér
Lakatos Natália
Balogh Sámson Mihály
Mészáros Zsófia
Rigacs Laura 
Rézműves Erika
Molnár Máté Bence
Balogh Marcell

Akik házasságot kötöttek
Szabó Erika – Kiss Károly    
Mező Éva – Pere Roland 
Ádám Marianna Rita – Kun Ianos
Pente Anett – Holácsik János

APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan

Eladó készpénz+részletfizetésre kertes, 
felújított lakás Dobó Katalin út 12.sz. 
(2 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, 
nyári konyha. Fűtés: fatüzelésű kályha) 
Érd.: 06 30/267-1424
AUTÓMOSÓ ELADÓ!
Tiszavasváriban a Lakótelepi Autómosó 
egészségügyi okok miatt eladó. 110 
m2-es műhely teljes felszereltséggel, 
bevezetett vendégkörrel, tevékenység 
bővítési lehetőséggel. Érdeklődni lehet: 
06/30/375-8763
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
Tiszavasváriban 100 nm-es, komfortos 
parasztház több gazdasági épülettel, 
4270 nm-es telekkel eladó! Érd.: 06 
70/541-5339

Szolgáltatás
Fémszerkezetek, kiskapuk, nagykapuk, 
színes acéllemez kerítéselemek 
szerelése, fémszerkezetek hegesztése, 
javítása. Helyszíni szerelés. Ha igényes 
munkát szeretne, igazodva az Ön 
igényeihez, keressen bizalommal. 
Telefon: 06 70/322-3546
„Kerítések, korlátok, kapuk, előtetők, 
egyéb fémszerkezetek gyártása, 
felújítása kedvező áron! További 
lakatos és hegesztési munkák, helyszíni 
szereléssel/beépítéssel. Lakás felújítási 
támogatáshoz is! Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-30/611-60-74”
Földmérés, megosztás, épület 
feltüntetés, telekmegosztás, telekhatár 
kitűzés, egyéb földmérési munkák! Tel: 
30/ 368-9797
Középkorú férfi biztonsági őr, 
intézményekben portás állást keres. 06 
30/436-3211

Ez is - Az is
Lucerna eladó! Érd: 06 70/273-8168
Dahua VCT-999 tripod professzionális 
fényképezőgép állvány dobozában fél 
áron eladó! Érd.: 06 30/636-5681
AKÁC TŰZIFA RENDELHETŐ! 2500 
Ft/q! (Méterben) 2800 Ft/q! (Gurigázva) 
Szállítás és mérlegelés megoldható!
TEL: 06 30/696-39-61

Állás
A tiszavasvári Pizza Feretti pizza futár 
állás betöltésére vár jelentkezőket. 
B kategóriás jogosítvány, jó 
kommunikációs képesség, számítógépes 
ismeretek, helyismeret. Bejelentett 
munkaviszony, bérezés megegyezés 
szerint, személyesen. Tiszavasvári 
lakosok előnyben. Érdeklődni: 70/631- 
2096 telefonszámon, a nap bármely 
szakában.

Polgármester fogadónap:
2022. 02.07. hétfő 08.00-12.00
Jegyző fogadó napok:
2022.01.12. szerda  08.00-12.00
2022.01.26. szerda  08.00-12.00
Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140

Anyakönyvi Hírek

Akiktől búcsút vettünk:
Varga Lajosné sz. Biró Anna  /2021.11.30./             
Szorgalmatos 
Kenyeres László / Dózsa György u.   
Orosz Istvánné sz. Mikli Mária Anna / Víz u.   
Sárga József  László / Bethlen u. 
Kerékgyártó Ferencné sz. Durkot Piroska / 
Mester u.    
Vargáné Nácsa Katalin / Szorgalmatos 
Petró István / Krúdy Gyula u.  
Lakatos Istvánné sz. Gluchman Juliánna / 
Károli Gáspár u.
Gonda Sándorné sz. Czeglédi Julianna / 
Gombás András u.    
Kovács Istvánné sz. Tóth Ibolya / Kelp Ilona u.
Ábri Károlyné sz. Lakatos Piroska / Széles u.  
Biró István / Szorgalmatos 
Kovács Károly / Nyíregyháza 
Oláh József  / Szorgalmatos 

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

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

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

Tűzoltóság:
06 42/520-304

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

Állatorvosi ügyelet:
Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti 
állatorvosát!

Gyógyszertári Ügyelet:
Január 13-19
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Január 20-26.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Január 27- Február 02.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Február 03-09
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Február 10-16.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Február 17-23.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Járóbeteg Szolgálat:
Rendeléssel és időpontkéréssel 
kapcsolatosan kérjük, hívja a 06 42/520-
080-as telefonszámot!

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

Módosul a gyermekorvosi rendelési idő

2022. januártól a Tiszavasvári I. számú 
házi gyermekorvosi körzetet Dr. Jóna 
Angelika Gizella gyermekorvos látja 
el. A rendelés helye változatlanul a 
Tiszavasvári, Kossuth u. 4. szám alatti 
Központi Orvosi Rendelő emeleten lévő 
rendelőhelyisége. A rendelési idő az 
alábbiak szerint alakul:

Hétfő:   8:30-10:30
Kedd:   13:00-15:00
Szerda:   8:30-10:30
Csütörtök:  13:30-15:30
Péntek: páros hét 8:30-10:30
               páratlan hét: 13:00-15:00
Tanácsadás: kedden 12:00 órától

 EBOLTÁS!
Dr. Magyar Károly 06-70-570-0904

Tiszavasváriban és környékén,
háznál és a rendelőben

Állatorvosi rendelő nyitva tartása:
H: 17:00 -19:00, K: 17:00 -18:00
Sz:17:00 -19:00, Cs:17:00 -18:00

P: 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!”

Megemlékezés
Lekka Ferencné Juhász Mária

halálának 1. évfordulójára
Ha beszéltek rólam, köztetek vagyok,

De fáj, hogy látom bús arcotok.
Ha rólam beszéltek, ne búslakodjatok,

Emlékezve rám, mosolyogjatok,
Mert akkor én is boldog vagyok!

Soha nem feledünk:
szerető férjed, gyermekeink, unokáink

és testvéred

Megemlékezés
Tóth Miklós

halálának 25.évfordulójára
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek,
Ők itt maradnak bennünk csöndesen 

még...
Szerető családod

Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, 

akik feleségem
Csonka Ottóné sz. Bogyó Katalin

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot tettek, fájdalmunkban osztoztak. 

Nyugodjon békében!
Férje, Csonka Ottó

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!

A Tiszalöki fogorvosi 
rendelőbe asszisztenst  keresek. 
Az állás betöltéséhez érettségi 
és Covid oltás szükséges. 
Egészségügyi végzettség 
előny. Jelentkezni a rendelőben 
lehet, rendelési időben. 

Hétfő-kedd-csütörtök:

8.00-12.00-ig

Szerda:

14.00-18.00-ig

Péntek:

8.00-10.00-ig



2 0 2 2  j a n u á r
Közösségi hírek

2021. november 13-án délután 13 óra 
körül a férjem hivatalos útra indult, de 
előtte átment a templomba, hogy a még 
szükséges dolgokat tudja magával vinni. 

Amikor visszajött és bepakolt a kocsi 
csomagtartójába, oldalra nézett és ezt 
mondta: ”Jaj te szegény, mit keresel itt?” 
Én az udvaron belül voltam a kerítésnél, de 
ebből rögtön sejtettem, hogy valószínűleg 
egy kutyáról lehet szó. Kimentem a kapu 
elé, és egy kb. 2 hónapos kölyökkutyát 
láttam, talán foxi-keverék lehetett, a hátán 
a gerincnél egy jól megtermett kullancs 
volt befúródva a bőrébe. A kiskutya nem 
tűnt soványnak, de ami megdöbbentő 
volt számunkra, hogy egy kukászsákba 
félig becsomagolt műanyag edényből 
próbált enni, amiben VÉR! volt. Ez arra 
emlékeztetett, amikor gyerekkoromban 
disznót vágtunk és a véres hurkához 
megszedik a vért egy edénybe. Mellette 
véres zsebkendőfecnik voltak a fűben, 
talán a kiskutya azt akarta megenni, mert 
éhes volt. A mellkasán is kicsit véres lett 
a szőr. Próbáltam a kis jószágról fotót 
csinálni, de mire bementem és előkerestem 
a fényképezőgépet, eltűnt. Mivel nem 
tudni, hogy van-e gazdája vagy valaki 

kitette az út szélére, hívtam az Állatbarát 
Alapítványt, de csak sérült állatot tudnak 
befogadni. Ha küldök róla fotót, próbálnak 
neki gazdit találni. Azonban később, 
amikor újra felbukkant a kiskutya, nem 
sikerült lefotózni, mert elszaladt. Nem 
tudjuk, hogy az edény mikor és hogy került 
a parókia elé és miért éppen oda tették. 

Nem valószínű, hogy valaki „elhagyta”, 
mert akkor kiborult volna. Az arra járók 
megbámulták, de egyéb nem történt. Már 
beesteledett, kb. 18 óra körül gumikesztyűt 
húztam és átvittem a szemben lévő parkba 
a kuka mellé. Ahogy felemeltem, nem 
volt a fűben egy csepp vér sem, tehát azt 
valaki odatette. Hogy mi célból, azóta 
sem értjük. Másnap, vasárnap délelőtt 
9.30 óra körül átmentünk a templomba 
a Szent Liturgiára, akkor az edény még 
ott volt, ám a Liturgia után már nem. 
Talán aki kitette, hazavitte volna? Lassan 
már félünk kimenni a lakásból, hogy az 
egykor rendezett Tiszabüd központjában 
mi fogad? Kidobott, elgázolt állat, szemét 
lassan sajnos már megszokottá válik, de 
egy vért tartalmazó edény azért már sok!

Hülvelyné Riczkó Judit

2014 őszén azért jött létre, hogy a 
magyar kultúra széleskörű örökségét 
alapul véve, a néptáncon, népzenén, népi 
játékon keresztül ismertesse meg mind a 
gyerekekkel, mind a közönséggel, hogy 
mennyire fontos hagyományaink minél 
széleskörűbb elsajátítása és új keretekbe 
foglalása. Az együttes a Kör-Karéj 
Bűdszentmihályi Hagyományőrző Műhely 
fenntartásával működik Tiszavasváriban. 
Tagjait helyi és környékbeli általános 
iskolás gyermekek alkotják, akik heti 
rendszerességgel próbálnak a Találkozások 
Házában. Ezen alkalmakra szeretettel 
várják az érdeklődő új tagokat az együttes 
vezetői, Szűcs Nóra és Leleszi Máté. 
Próbák időpontja: Kedd és csütörtök 
18:00-20:00, Találkozások Háza.

Támogatóink:

h t t p s : / / b g a z r t . h u / w p - c o n t e n t /
uploads/2019/09/NEA_ME_BGA.png

https://emet.gov.hu/csoori-sandor-alap-
letoltheto-logok-arculati-elemek/

Várjuk azon 16-30 év közötti 
fiatalok jelentkezését helyi 
csoportunkba (Tiszavasvári, 
Hajdúnánás környékéről), akiket 
érdekel a madárvédelem és 
önkéntesként szeretnének részt 
venni az MME munkájában, 
képviselni a helyi csoportunkat 
az MME Ifjúsági Tagozatában. 
A facebookon is rendszeresen 
hirdetett helyi programjainkhoz 
való csatlakozás mellett, ha 
érdekel a lehetőség keresd meg az 
MME Ifjúsági Tagozat Facebook 
oldalát is. Érdeklődni, jelentkezni 
a: tiszavasvári@mme.hu email 
címen lehet. 

A 2021-es év utolsó madármegfigyelésén 
12.18-án még a nap is kegyes volt hozzánk. 
Igaz a télnek megfelelő csípős szél sem 
maradhatott el a Fehér-sziki kilátón, 
ahonnan 11 fővel kémleltük az eget. Több 
szakmabeli önkéntessel pásztáztuk a 
terepet, melynek köszönhetően parlagi sast 
is láthattunk, a spektíves megfigyelés révén 
közelről is. Az itt már jobban megszokott 

réti sas mellett például, kékes rétihéja nagy 
őrgébics és kék galamb is látható volt. 

Az MME Tiszavasvári helyi csoportja 
18 madár fajt jegyzett fel, melyek most 
is bekerülnek alkalmi megfigyelésként az 
országos adatbázisba. A Fehér-szík most 
is kiváló kikapcsolódást, közösségépítő 
madármegfigyelő területet jelent.

Szabóné B. Beáta

A MME Tiszavasvári Helyi Csoportja 
2021. 12. 17-én együtt ünnepelt a 
gyerekek és madarak társaságában! A 
Tiszavasvári Kabay János Általános 
Iskola, ökoprogramjának is részét 
képező akcióban, önetetős madáretető 
került felállításra a helyi csoport aktív 
önkéntesei révén az iskola bejárata melletti 
zöld területre. Így közelebb kerülhetnek 

a gyerekek a természet apró csodáihoz 
a hétköznapjaikon is. Ezen a napon, a 
város szélén, az első osztályos tanulók 
egy madárbarát kerttel ismerkedtek meg, 
míg a Nyírerdő Zrt. munkatársa Petrilláné 
B. Enikő jóvoltából madárgyűrűzést 
láthattak a kis diákok. Köszönjük a 
Madárkarácsonyunkon való aktív 
részvételt minden családnak és segítőnek! 

 Szabóné B. Beáta

Érthetetlen…

Madárkarácsony

A Kis Kör-Karéj Táncegyüttes

MME Tiszavasvári hírek

Felhívás
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2021. december 22-én a kora délutáni órákban ért 
Tiszavasváriba a Tumenca-Veletek Szeretetkaraván, 
melynek célja az volt, hogy karácsony előtt néhány nappal 
öt településen 200 családnak adjanak élelmiszercsomagot, 
és 600 gyermeknek ajándékot az ünnep alkalmából! 
Már javában az érkezésük előtt nagy volt a sürgés-
forgás a Civil- Házban. A főként hátrányos helyzetű 
gyerekekből, családokból, rászorulókból álló jelenlévők 
nagy izgalommal várták az ajándékosztást. A „Karaván” 
ígért időben érkezett Tiszavasváriba, a Civil Ház 
udvarába, ahol 52 család kapott élelmet, és 114 gyermek 
játékokat, édességeket. Az akciót Pap Anikó elnök asszony 
irányította, a helyiek közül Kóka Anikó és Kiss Zsolt 
végezték az előkészítő munkálatokat. A várakozókat a 
nagy hidegre való tekintettel teával, üdítővel, pogácsával 
látták vendégül a szervezők. Külön köszönetüket 
fejezték ki Lévai Andrea, NOE Tiszavasvári vezetőjének 
jólelkűségéért, hogy helyet, lehetőséget biztosított a 
program megvalósításához!

Új Év, új fogadalmak: „Többet mozgok, egészségesebben 
élek, stb.! Ugye ismerős? Aztán jön a nagy kérdés: Kivel? 
– mert egyedül olyan unalmas. És valljuk be, a motiváció 
sem olyan. Ehhez nyújt segítséget egy új kezdeményezés, 
aminek a lényegét elmondja Leányvári Attila: - Olyan 
programon gondolkodtam, ami lehetőség biztosít 
minden érdeklődőnek közösségben sportolni, kipróbálni 
különböző mozgásformákat. Úgy voltam vele, ha már 
máshol eredményesen működik, (Mozdulj Nyíregyháza!) 
akkor Tiszavasváriban miért ne? Polgármester Úrral 
többször egyeztettem, de ismerve a sporthoz való 
hozzáállását, nagyon nem kellett győzködni. Ezt követően 
a Tiszavasvári Sport Klub keretében pályáztunk az 
SOSZ terhére, amit az EMMI támogat, - és nyertünk. A 
program lényege, hogy heti 1 alkalommal CrossFit, 
Jóga, Gerinctorna, Zumba foglalkozásokat tartanak 
képzett szakemberek, valamint a csónakázó tó körüli 
futópályán  közösen küzdheti le mindenki a  távolságot 
akár futva, akár sétálva. A rendelkezésre álló szabadtéri 
kondipark eszközeinek szabályos használatát képzett 
szakember segítségével sajátíthatja el bárki. Lehetőség lesz 
egymás közötti teljesítmény versenyek megvívására is. És 
ami fontos: MINDEZ INGYEN! A részletekkel hamarosan 
jelentkezünk.

Megjelent dr. 
Bónis László verses 
„füzete”. Az író-
olvasó találkozóra a 
Városi Könyvtárban 
a járványügyi helyzet 
mérséklődése után 
kerül sor, amiről 
időben tájékoztatjuk 
az érdeklődőket.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
Tiszavasvári Helyi Csoportja egy állványos dúcetetőt 
állított fel a Kabai János Iskola bejáratánál, azzal a nevelési 
céllal, hogy az iskola tanulói – lévén ökoiskola – maguk 
is tevékenyen részt vegyenek ebben a természetvédelmi, 
madárvédelmi tevékenységben. A madáreleséget, a két 
zsák napraforgót a Tiszatáj Közalapítvány biztosította. 
Ugyanis az ínséges, téli időszakban óriási jelentősége van 
annak, hogy a kertjeinket élelemért felkereső madarak 
valóban találjanak is ennivalót. Ezt a tevékenységet 
azonban folyamatosan, megszakítás nélkül kell végezni, 
különben az etetőre szokott madarak elpusztulnak. Ezért 
ennek a tevékenységnek komoly nevelő hatása is van!

Dr Legány András

Madarat etetnek a 
„Kabay-s” diákok

„Mozogjunk Egyet! Együtt! 
Tiszavasváriban!”

Szeretetkaraván járt 
Tiszavasváriban


