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Újabb Vasvári siker a
művészet palettáján
Minden évben tíz olyan 30 év alatti magyar fiatal részére kerül kiosztásra a Príma Junior díj, akik saját területükön folyamatosan kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.
2022-ben a Magyar Népművészet és Közművelődés kategóriában ezt a díjat Patócs-Aranyos Norina kapta, mint
Táncművész és Táncpedagógus. Bár a munkája – Magyar
Állami Népi Együttes – a fővároshoz köti, de szíve még
mindig hazahúz Tiszavasváriba, ahol szülei, rokonai, barátai élnek. Pályafutása is itt indult, amikor a Kabay Kör-karéj tánccsoportjában Antal István megszerettette vele ezt
a műfajt. A Művészeti Szakközépiskolából egyenesen a
Magyar Állami Népi Együttesbe vezetett az útja, ahova
2012-ben elsőre felvételt nyert! Jelenleg is ott dolgozik
hivatásos táncművészként, ahol szó szerint megnyílt előtte
a Világ, miközben elvégezte a Táncművészeti Egyetemet.
Legszívesebben az Észak-amerikai turnéra és a dubaji
Világkiállításon való fellépésre emlékszik vissza. A Népi
Együttesben több főszerepet is kapott, ami bizonyítja tehetségét, elismertségét, tudását. Ezúton kívánunk további
sok sikert, és bízunk a jövőben néhány „hazai” fellépésben
itthon, Tiszavasváriban!

A kép a Kivirágzott keresztfája c. előadáson készült a
Magyar Állami Népi Együttes archívumából

www.tiszavasvari.hu
Újra van szolgálati
autója a Polgárőr
Egyesületnek
Annak idején a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület
kapott egy szolgálati gépkocsit, amit már a rendőrség
állományából „lenyugdíjaztak”, de sajnos motorhiba miatt
használhatatlanná vált. A javítást az egyesület nem tudta
finanszírozni, így visszaadtuk a megyei kapitányságnak,
ezáltal problémássá vált a szolgálat folyamatos ellátása.
Ekkor jött a mentőöv a városvezetés részéről, ugyanis
felismerve a problémánkat rövid időn belül döntöttek
arról, hogy kölcsönbe kapjuk a hivatali szintén nem új, de
használható VW Passat-ot. Aztán most a jó sorsunk úgy
hozta, hogy 2022. október közepén az ORFK és a Demecseri
Polgárőr Egyesület jóvoltából ismét van szolgálati autónk.
Ezzel remélhetőleg újra tudjuk maradéktalanul folytatni a
munkánkat a tőlünk megszokott módon. A kölcsönautót
nagy tisztelettel visszaadtuk a Polgármesteri Hivatalnak,
a segítségért pedig még egyszer szeretnénk köszönetet
mondani!

Amiről beszélni kell...
Hogyan érinti Tiszavasvárit a rezsicsökkentés?
Mindenekelőtt: Polgármester úr! Hogy
áll most Tiszavasvári anyagilag?
– Tiszavasvári anyagi helyzete most még
stabil. Július közepétől az önkormányzat
munkatársaival,
intézményvezetőkkel
megtakarítási intézkedésekről kezdtünk
el gondolkodni, hiszen láttuk azt, hogy
az energia árak óriási terhet rónak ránk
az idei esztendőben, és ha nem teszünk
lépéseket, nem készítünk terveket, akkor
az önkormányzat költségvetése bajba
kerülhet. Szeptember 29-ig volt a kivárás
ideje, addig figyeltük a fejleményeket
hogyan alakulnak az energiaárak, milyen
kormányintézkedések születnek, és ehhez
alkalmazkodva előkészítettünk egy testületi
anyagot, mégpedig az energiaválság
költségvetési hatásainak kezeléséről szóló
intézkedési tervet. Ebben az anyagban olyan
intézkedések, olyan jövőbeni elképzelések
voltak, amiket meg kell valósítanunk. Az
alapelképzelés az volt, és most is az, hogy
a munkahelyeket megőrizzük bármilyen
költségvetési helyzete is adódik a városnak,
valamint a bérekhez nem nyúlunk hozzá,
azaz semmilyen formában nem csökkentjük
azokat. A fentiek alapján átszervezések,
szüneteltetések kerültek szóba. Ami a
legnagyobb változás a város életében, hogy
a Találkozások Háza szinte teljes egészében
bezárásra került. Viszont a könyvtár
továbbra is működni fog, lesznek városi
rendezvények – bár sokkal szerényebbek,
mint azt az év elején terveztünk. Azonban
munkavállalói szempontból mindenki a
helyén marad, és tartalmas munkát fognak
végezni az EKIK dolgozói közül.
– Ezekben a döntésekben mennyire
volt összhang a képviselő-testület tagjait
figyelembe véve?
Őrült politikai csata, és nagyon
eltérő vélemények nem voltak. Az eltelt
időszakban minden képviselő láthatta a
történéseket. Azt is láthatta mindenki, hogy
most nem széthúzásra, hanem összefogásra
van szükség. Persze vannak különböző
vélemények, de úgy néz ki, hogy most
egy irányba húzta a testület a szekeret,
és a megoldásokat kereste. Mindenkinek
látnia kellett a jó szándékot a megoldások
keresésénél. Van jövőkép a város
üzemeltetésére!
– Felmerülhet-e a városlakókban, hogy
az átcsoportosítások miatt sokan ingyen,
valódi munka nélkül kapják a fizetésüket?
- Aki nem lát dolgok mélyébe, az gondolhat
vagy képzelhet ilyet, de ez nem így van.
Például a Találkozások Háza dolgozói is
folyamatos munkavégzés mellett most
nem a nagyteremben vagy a Találkozások
Háza épületében, hanem a házasságkötő
teremben, vagy iskolákban, óvodákban
szervezik a programokat. Magyarán: házhoz
mennek! De folytatom az intézkedési
tervvel, melyben több épület is érintett. A
Találkozások Házáról már beszéltem, hogy
bezárásra került, de a könyvtár az üzemel
meghatározott nyitva tartással. A Vasvári Pál
Múzeum Kálvin úti épületében is változások
történtek, ahol egy temperáló fűtés üzemel
az ott kiállított tárgyak érdekében. Az Ady
út 8. szám alatti volt Kabay iskola épülete
teljesen bezárásra került, a Bethlen út 4.
sz. alatti civilház épülete szintén bezárásra
került, valamint a sportcsarnok bezárásáról
is döntött a testület. Ez volt a szeptember
29-i állapot. Mivel rugalmasak, megértőek
és sefgítőkészek vagyunk, ezért így is
kezeljük az intézkedési tervet, mely akár a
történések, akár az egyéni igények alapján
módosulhat is. Ez már október elején meg is
történt. Sokan szerették volna igénybe venni
a házasságkötő termet különféle mozgásos
célokra, de erre a kérésre sajnos nemet kellett

mondanunk, mert a házasságkötő termet meg
akarjuk tartani házasságkötések, és egyéb
kulturális rendezvények céljára. Viszont
javaslatot tettünk arra, hogy amennyiben
a civilszervezetek, vagy mozgáscsoportok
vállalják, úgy december 22-ig a Találkozások
Házában a Kamaratermet igénybe vehetik
így, fűtetlenül. A Vasvári Pál Múzeum
tekintetében olyan döntés született, hogy
eseti jelleggel, előre egyeztetett időpontban
igénybe vehető a múzeum látogatása,
valamint
ugyan
ilyen
feltételekkel
látogatható az Ady Endre úti időszaki
kiállítás. A sportcsarnokkal kapcsolatosan
született egy olyan megállapodás, hogy a
Tiszavasvári Sportegyesület, az utánpótlás,
valamint a Nyíregyházi Szakképzési
Centrum, vagyis a szakközépiskola szintén
igénybe veheti a melegvíz szolgáltatást,
fűtést, valamint a legszükségesebb világítás
használat mellett. Mivel ott személyzet nincs,
ezért a takarítást és minden mást nekik kell
megoldani. Jó hír az, hogy a hőszivattyús
rendszerünk lassan beüzemelésre kerül. Ha
beindul a próbaüzem, az megmutatja, hogy
mennyi elektromos áram szükséglete van a
rendszernek, és milyen hőmérsékletet tud
biztosítani. Ezek alapján születik majd egy
számítás, ami megmutatja, hogy tudja-e
az önkormányzat a sportcsarnokot esetleg
magasabb
hőmérsékleten
üzemeltetni
kedvezményesebb áron, és meg tudja-e
nyitni a nagyközönség előtt.
– Ha már sportcsarnok: a kézilabda
mérkőzésekre is vonatkozik a csarnok
használatának lehetősége? Vagyis: a fiúk le
tudják játszani itthon a mérkőzéseket?
- Természetesen a mérkőzésekre is az
előbb felsorolt szabályok érvényesek. Azt el
szeretném mondani, hogy ezek az állapotok
nem csak Tiszavasvárira jellemzőek. Mivel
figyelemmel kísérjük más települések
döntéseit is, ezért sajnos megállapításra
került, hogy máshol sem rózsásabb a helyzet.
A megtakarítási intézkedések egyébként nem
csak a sportcsarnokra, hanem a focipályára
és az ott található létesítményekre is
érvényesek.. A bajnokságot le kell játszani,
viszont ott is takarékoskodni kell, ahol csak
lehet. A TSE ebben is partner volt!
– Bár nem volt beküldve a kérdés,
de többen megállítottak, hogy mi lesz
a november végére beígért új városi
közvilágítási rendszer kiépítésével, ami
jelentős megtakarítást eredményezne?
– A hitelfelvételre megkaptuk a
kormányzati
engedélyt,
a
bankkal
megköttetett a szerződés, a nyertes kivitelező
pedig a terveket, engedélyeztetést elindította.
Sportnyelven szólva: már az E-ON térfelén
pattog a labda. Én úgy tudom, hogy néhány
hiánypótlás után minden leehetőség adott
lesz ahhoz, hogy megkezdődhessenek a
munkálatok. Volt már többféle időpont, de
ami biztos, hogy tolódik kicsit a kivitelezés
a novemberi időponthoz képest, de amint
az engedélyeztetés megtörténik, úgy több
csapattal állnak neki a világítási rendszer
kiépítéséhez. A számításaink szerint továbbra
is közel 50 millió forint megtakarítás lesz az
új közvilágítási rendszernek köszönhetően,
amiből úgy 25 millió forint marad meg
az önkormányzatnak. Sokan aggódtak
korábban, hogy a hitelfelvételbe bele fog
bukni a város, nem tudjuk majd fizetni, stb.,
de a jelenlegi energiaárakat figyelembe véve
még nagyobb lesz a megtakarítás, így a
döntésünk a LED-es korszerűsítés kapcsán
megalapotott és jó döntés volt.
– Még mindig van olyan városlakó, aki
meg van győződve, hogy az új közvilágítás
csak pislákolni fog a mostanihoz képest,
nem fog látszani a zebra, szinte sötétségbe
borul majd a város!

- Minden szerződésben van rögzítve!
Gondolok itt a gyalogátkelőhelyek kellő
megvilágítására, az úttestekre vetülő
fényerőre, és még sorolhatnám. Ezt műszaki
ellenőr, - vagyis szakember fogja átvenni,
már amennyiben megfelel a rendszer
az előírásoknak. Ami biztos, hogy a
jelenleginél sötétebb nem lehet Tiszavasvári
közterületein! De többször javasoltam már,
hogy meg kell nézni Tedejen, Hajdúnánáson,
Balmazújvárosban, és még sorolhatnám,
hogy hány településen, hogy ahol a
felszerelés megtörtént azóta kifogástalanul
és jól működnek a LED lámpatestek..
Való igaz, hogy korábban voltak olyan
kivitelezések az országban, amelyek
hagytak kívánnivalót maguk után, de azóta
rengeteget fejlődött a technológia, valamint
az ellenőrzési rendszerek is amin keresztül
mennek. Egyébként nagyon egyszerű:
amennyiben nem olyan a közvilágítás, amit
megrendeltünk, nem vesszük át!
– Megragadt bennem a beszélgetésünk
kezdetekor tett kijelentés, miszerint jelenleg
Tiszavasvárinak nincsenek anyagi gondjai!
De lehetnek? És ha igen, akkor milyen
formában fog jelentkezni?
– Az, hogy nincsenek anyagi gondjaink,
az azt jelenti, hogy megvan a fedezet a
kifizetendő számlákra, az intézményeink
stabilan működnek, viszont folyamatosan
figyelemmel kell kísérni a költségvetés
alakulását,
helyzetét,
és
minden
egyes pénzügyi döntést sokkal-sokkal
körültekintőbben kell meghozni! Ha esetleg
nem tudnánk kezelni az energiaválságot,
akkor az azt eredményezheti – és
természetesen ez nem csak Tiszavasvárira
vonatkozik, - hogy nem tud bizonyos
számlákat kifizetni. Ekkor jön a csődbiztos,
- ami nálunk nem következhet be.
Állandó egyeztetésben vagyunk különféle
minisztériumokkal
a
támogatások
és
különféle
pénzügyi
forrásokkal
kapcsolatban.
Sokszor
kérdésekkel
fordulunk hozzájuk a ”hogyan tovább”
miatt, és ami pozitívum, hogy tartják is
velünk a kapcsolatot. Vannak a jövőre
nézve további terveink, elképzeléseink
a megtakarításokkal kapcsolatban, amit
szükséges is lesz megvalósítani az energia
válságtól függetlenül. A Kormány részéről
ki lett nevezve egy kormánybiztos az
energiaválsággal kapcsolatosan, akivel
november 23-án találkozunk, és egyeztetünk
a ránk nehezedő terhek témájában. Ezt azt
jelenti, hogy nem lett elengedve a kezünk,
hanem megpróbálunk közösen gondolkodni,
cselekedni! Viszont vannak feladatok,
amit nekünk kell megoldani. De ezt már
elmondtam korábban többször, hogy akár
magánemberként, akár polgármesterként
nem csak a külső segítségekre kell
hagyatkoznunk, és tartani a markunkat,
várni, hogy más megsegítsen, hanem
nekünk is tennünk
kell
a
magunk
érdekében.
Ha
alaposan szétnézünk
a környezetünkben,
az elmúlt években
azért történtek olyan
dolgok, hogy a
kényelemből, a jobb
komfortból adódóan
kevésbé figyeltünk
a megtakarításokra.
Most érdekes módon,
ha mindenki magába
néz, és figyelembe
veszi a környezetét,
talál
olyan
lehetőségeket, ami
megtakarításokhoz
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vezet. Pl.: felesleges használt világítás,
magasabb fűtési hőmérséklet, nyitva felejtett
ablakok, ajtók stb.
– Polgármester úr! Van-e még olyan
dolog, amit feltétlenül szeretnél az
olvasókkal megosztani!
– Amiről még beszélni szeretnék az a
háziorvosi ellátást érinti : a háziorvosi
rendelőkben is megtettük az energia
felhasználási intézkedéseket. Volt egy
javaslatunk,
miszerint
lehetőséget
szerettünk volna biztosítani Dr. Kádár
István háziorvosnak, hogy a Hősök útról
beköltözzön a Központ Rendelőbe, hogy
ne fűtsük feleslegesen és drágán a Hősök
úti épületet. Ezt a javaslatot doktor úr nem
fogadott el, úgy döntött, hogy szeretne ott
maradni. Ez a döntés az önkormányzatnak
úgy 200.000.-Ft többletköltséget jelent,
mert a vízvételi rendszert át kell alakítani,
hogy a rendelő vízellátása megfelelő
legyen. A betegek, és doktor úr érdekében
az önkormányzat ezt a többletterhet még
ha nehéz is, de felvállalta! Ez az állapot
ideig-óráig megoldás, de amint felépül az új
Központi Orvosi Rendelő, ott mindenképpen
helyet kell, hogy kapjon doktor úr! Egyébként
a Hősök úti épületből a családsegítő szolgálat
a Kabay útra költözik ki hamarosan, ami a
gyári lakótelepen felújított volt családok
átmeneti otthona épülete lesz. Azt még
mindenképp szeretném elmondani, hogy
saját költségvetésből több épületünkben a
Tiva-Szolg. is, és a polgármesteri hivatal
is korszerűsítést végzett. LED-es izzókat
szereltünk fel a megtakarítások miatt. És ami
nem Tiszavasvárit érinti, de energiaválság
szempontjából rendkívül fontos: nézem,
nyomon követem Magyarország településeit.
Senki nincs jobb helyzetben, mint mi.
A döntéseink meghozatala nem egyedi.
Vannak eltérő vélemények, álláspontok
de az emberek egyformán gondolkodnak.
Vagyis: feltétlenül változtatni kell az
eddig megszokottakon ahhoz, hogy talpon
tudjanak a települések maradni. Mi túl
fogjuk élni ezt a nehéz helyzetet, és bízok
abban, hogy tavasztól újra indulhat a
településen az „ÉLET”!
– Polgármester úr! Mennyire látod
kilátástalannak a jelenlegi állapotot, vagy
úgy gondolod, hogy minden megoldható?
Nem látok kilátástalanságot!
Bizonytalanság van, ez tagadhatatlan,
viszont mindig vannak ötleteink, mindig
vannak megoldások, és hiszem azt, hogy lesz
külső segítség is! Sokat remélek a november
23-i találkozótól! El fogjuk mondani azt is,
hogy mit tett Tiszavasvári azért, hogy ebben
a nehéz időszakban segítsen magán, segítsen
az országon, ezzel példát mutatva másoknak
is!
– Köszönöm a tájékoztatást!
Fülöp Attila
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Közéleti hírek
Esély, egyenlőség, könyvtár

1956 Hősei

A Városháza dísztermében ünnepi
műsorral emlékeztek a Tiszavasvári
Kabay János Általános Iskola tanulói az
1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulójára. Zenés-verses előadásban
elevenítették fel az 56-os történéseket
Róka Csilla pedagógus felkészítésével.
Az 56–os hősök emlékéhez méltó
megemlékezés szereplői: Girincsi Bella,
Nagy Dorka, Nagy Janka, Sándor Hanna
Barbara, Tóth Marcell, Varga Benedek,
Varga Zsolt.
Emlékeztünk az akkori hősökre,
akik életüket áldozták a kommunista
diktatúra megdöntéséért és a magyar
nemzet szabadságáért.
Műsorukban

felelevenítették a korszak mindennapjait,
az akkor élt emberek nehézségeit,
küzdelmeit, hősies helytállásukat egy
szebb jövő reményében. 1956 a fiatalok
forradalma volt, akik a következmények
latolgatása helyett forró fejjel, meleg
szívvel cselekedtek. Az emlékező program
végén a résztvevők az ’56 – os kopjafánál
és Pongrátz Gergely mellszobránál
koszorúzással tették tiszteletüket. Az
emlékezés kötelesség. Az örökösök örök
felelőssége. Mert a történelem természete
ilyen: örökséget hagy, felelősséget rak a
késői nemzedékek vállára.
Szőllősi Ágnes

Gonda Attila

Tán Ferenc Gergő

Feketéllik, ül a barnás kávé, az alján
cukorral válik eggyé.
A kávés időm a napkeleté, hogy
álomképem legyen az övé.
„Hullámzó hajadat fogtam éppen, és
elvesztem mosolyod képében.”
Ez a kép maradt hátra a fejben, és hogy ép
nem neveztelek néven.
Kínlódás számomra ez az emlék, mert
tudom, hogy rád hiába várnék.
A fekete által felejtenék, hogy a képeid
legyenek szürkék.
A csésze végén arcod mégis él, és a
hangod a fejemben zenél.
De mivel a felejtés a végcél, „Még egy új
csésze fekete elkél!”

Mennyi ember egy helyen,
És milyen rendben, csendesen,
Fekszenek csupán, és hallgatnak,
Figyelnek, hogy Értük sírjanak...

Kell még egy kávé?

Temető

Sétálok a kikövezett úton,
Éltető vizet merek a kúton.
Megpakolva indulok felfelé,
Találkozom... kiket az idő elfeledé`.
Sötét van, de mégis tiszTán látok,
Bárcsak Ti is újra látszanátok!
Mesét mesélnek a meleg mécsesek,
Egyre nehezebben lépkedek...
Mennyi ember egy helyen,
És milyen rendben, csendesen,
Fekszenek csupán és hallgatnak,
Figyelnek, hogy Értük sírjanak...
Sír itt, sír ott, sír előttem,
Beszélnék, de oly erőtlen...
Két nevet is hordoz magán
A túlvilág édes birodalmán.
Ismerős nevek, kopik az emlék,
Emlékeket előhozza néhány kép.
Virágok, mécsesek, gyufa, kapa,
Ez a koszorú és fények pillanata!
Mennyi ember egy helyen,
És milyen rendben, csendesen,
Fekszenek csupán és hallgatnak,
Nézik, hogy a mécsesek lassan
kialszanak...

2022-ben
tizenhetedik
alkalommal
került sor az Országos Könyvtári Napok
eseményeire.
Tiszavasváriban az Országos Könyvtári
Napok nyitórendezvényén nyílt meg
„Szentmihály napszámosa” címmel az
az emlékkiállítás, melyet Hankó László
munkáiból,
kézirataiból,
személyes
irataiból,
alkotásaiból
rendeztünk
be a Városi Könyvtár Helyismereti
Gyűjteményében.
Ezeket a féltve őrzött kincseket Hankó
László fia, Hankó András ajánlotta fel
intézményünknek, melyet ezúton is
hálásan köszönünk.
Amikor a Kollégák rendezték a kiállítást,
sokunkban felmerült a kérdés, ki is volt
Hankó László, hiszen mi, személyesen
nem ismerhettük Őt.
Milyen ember volt, milyen pedagógus?
Milyen
családból
származott?
Ha
megnéztük a kiállított anyagokat ezekre
a kérdésekre választ kaphattunk, s egy
kiváló pedagógus, egy sokoldalú ember
képe rajzolódik ki előttünk.
Hálásan köszönjük Hankó Andrásnak,
hogy a család féltve őrzött kincsét Nekünk
ajánlotta fel. Ígérjük, megőrizzük, s
vigyázunk Rá.
A kiállításmegnyitón felcsendült Hankó
László Fanfárja.
A kiállításmegnyitót követően sor került
a Könyvtári Legek díjazására.
Valamennyiüknek gratulálunk!
Október 4-én 13.30 órától internetes
vetélkedő várta az 5-6. osztályos diákokat,

ahol
játékos
formában
mérhették
össze tudásukat a résztvevők. A szoros
versenyben a következő végeredmény
született:
Valamennyi résztvevőnek gratulálunk!
Október 5-én 10 órától kutyaterápiás
foglalkozás, 13:30 órától Hajdú Katalin:
Kívánság című mesekönyvének bemutatója
várta a gyerekeket.
Október
5-én
17
órától
íróolvasótalálkozóra került sor, melynek
vendége: Szentesi Éva volt, akit
Tiszavasváriban nem kell Őt bemutatni,
hiszen sok szállal kötődik megyénkhez,
Tiszavasvárihoz és Tiszalökhöz. Író, a
WMN.hu főmunkatársa 2011-ben indította
el Rúzs és Tükör elnevezésű blogját, ekkor
kezdett el komolyan foglalkozni az írással.
Eredeti szakmája díszlet- és jelmeztervező.
A blog indulása után a Style.hu-nál
lett rovatvezető, 2012-től 2015-ig
ennél a magazinnál főszerkesztőként
tevékenykedett. Könyvei valamennyi
korosztály körében keresettek. Örülünk,
hogy személyesen is találkozhattunk Vele,
s várjuk az új könyve megjelenését.
Ezúton is köszönjük a Nemzeti Kulturális
Alap, az Informatikai és Könyvtári
Szövetség valamint a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
támogatását. Találkozzunk személyesen
is a tiszavasvári Városi Könyvtárban!
Csökkentett nyitvatartási időben, de
új könyvekkel, programokkal várjuk
Olvasóinkat, Látogatóinkat!
Kulcsár Lászlóné

Kedves Tiszavasvári Lakosok! Kedves
Nyugdíjasok!
Sokat van egyedül? Szívesen töltené
társaságban az idejét? Időnként segítségre
szorul? Biztonságban szeretné érezni
magát,
szeretett
hozzátartozóját?
Szeretne kártyázni, szeretné hasznosan
tölteni idejét? Mi tudunk egy megoldást:
Szeretnénk Önöknek bemutatni egy
– Tiszavasváriban már sok-sok éve
működő – szolgáltatást, mely az idősek
hétköznapjait segít könnyebbé, színesebbé
tenni. Ez a szociális szolgáltatás az Idősek
Klubja, melyet a Kornisné Liptay Elza
Szociális és Gyermekjóléti Központ
működtet. A foglalkozásainkat hétfőtől
csütörtökig 08:00-16:00, pénteken pedig
08:00-13:30 időintervallumban vehetik
igénybe. Mindezeket térítésmentesen a
65 év fölötti korcsoport számára tudjuk
biztosítani. Az intézménybe jutást szükség
esetén a Kornisné Központ gépjárműve
segíti rászorultság esetén. Az ellátásban

szakképzett munkatársak segítenek a
klubtagoknak, igény szerint: mindennapi
feladataik közé tartozik az ellátásban
résztvevők
foglalkoztatása,
ügyeik
intézése (pl.: gyógyszerek felíratása,
azok kiváltása; bevásárlás), kontrollszerű
vérnyomásmérés, vércukorszint mérés.
A foglalkozások széleskörűek: memória
játékok, nótázás - zenehallgatás-tánc,
kézműves foglalkozások, közös főzés,
filmvetítés,
születésnapok/névnapok
köszöntése, valamint jeles ünnepekről való
megemlékezés. Kedvcsinálónak néhány
program: Anyák napját köszöntöttük!
Kézműves foglalkozásokat tartottunk,
nyáron főzőcskéztünk, Húsvétkor tojást
festettünk, Idősek-napján köszöntöttünk,
és egy kis testmozgásban sem volt hiány!
Ja, és a Farsang! Nagyon jól szórakoztunk!
Makkai Jánosné
Intézményvezető

100

100

Nem mindennap vehet részt valaki olyan
100 éves születésnapi köszöntőn, amikor
az ünnepelt bot, kapaszkodó, és mindenféle segédeszköz nélkül jön le az emeletről olyan fürgén, amit még egy 60 éves
is megirigyelhetne. Amikor olyan választékosan, olyan szófordulatokkal beszél,
ami egy mostani, telefonos nyelvezethez
szokott tininek is nagy nehézséget okozna.
Amikor úgy visszaemlékszik akár 80 évvel
ezelőtti dolgokra, mint a tegnapelőttiekre.
Amikor a mindennapi elfoglaltságaihoz
tartozik, hogy segítse az otthonban lakó
70-80 évesek ügyes-bajos dolgait! Szóval:
irigylésre méltó! De elmondása szerint
ezért tenni is kell! A Bodnár Sándor bácsival való beszélgetés megnézhető a YouTube/Tiszavasvári tv/videók oldalon!

A köszöntő
Tessék
megengedni,
hogy
100.
születésnapja alkalmából nagy szeretettel
köszöntsem az Intézményvezető, az
intézmény munkatársai, lakói, és a magam
nevében. Kívánunk még nagyon sok erőt,
egészséget és a jó Isten engedje még,
hogy sokáig élhessen itt közöttünk ilyen
fizikai és szellemi frissességben. Nagy
öröm ez nekünk, hisz ritka az a pillanat,
hogy 100 éves lakót köszönthessünk
intézményen belül. Legutóbb 2011
évben volt szerencsénk ilyen felemelő,
csodálatos élményhez. Sanyi bácsi
1922. 10.07-én született Újfehértón egy
négy gyermekes családban. Édesapja
földművesként a ház körüli birtokon,
valamint bérmunkában is dolgozott.
Édesanyja elsősorban háziasszonyként,
de kézimunka-készítőként is dolgozott.
Sándor bácsiék négyen voltak testvérek,
két fiú és két lány. Sanyi bácsi szavaival
élve: „Nem voltunk gazdagok, de nem
volt semmiben hiány!” Az elemi után
férfi-női szabóságot tanult, majd egy
mester mellett tanulta ki szakmáját, ahol
rendet, tisztaságot, tisztességet tanult.
Igazi divatszabásszá Budapesten vált,
ahol megszerezte a mestervizsgát is. 1946
őszén sorkatonaként kikerült a frontra,
ahol fogságba esett, amely októbertől
következő év februárig tartott. 1950-ben
megnősült. Életét Nyisztor Erzsébettel
kötötte össze. Békességben, szeretetben
éltek, Sanyi bácsi szavait ismételve:
„Természetesen tányércsörrenés nálunk
is volt, de végül mindig megbékéltünk.”
Házasságuk során 2 gyermekük született:
Sándor fiuknak 2 gyermeke és 5 unokája;
Józsefnek 3 gyermeke és 1 unokája
született. Későbbiekben Sándor bácsi a
kereskedelemben helyezkedett el, elvégezte
a boltvezető iskolát, majd vendéglátó

iparit, és könyvelői képesítést is szerzett.
Ezt követően Tiszadadán telepedtek
le, majd az akkori Gyermekvárosban
helyezkedett el feleségével. Sándor
bácsi itt élelmezésvezetőként dolgozott.
56 évesen váltott utoljára, mégpedig a
termelőszövetkezethez került át, mint
belső ellenőr. Innen ment nyugdíjba, de
nyugdíj mellett napi 4 órában dolgozott
80 éves koráig. Felesége egészsége
sajnos megromlott, és 2 évvel ezelőtt
távozott szerető családja, gondoskodó
környezete mellől. Erzsike néni utolsó
7 évét Intézményünkben töltötte, ahol
Sándor bácsi hűségesen látogatta,
gondoskodott róla. Talán ritka ebben
a túlhajszolt világban, hogy 70 évig
éljen valaki boldog házasságban és az
is megadatott, hogy feleségével együtt
tölthetett még intézményünk falai között
is közös 4 évet. Sándor bácsi lassan 4
éve Intézményünk lakója. Sanyi bácsinak
mindig van, mindenkihez egy-két jó szava,
mosolya és minden tiszteletet megad az itt
dolgozó munkatársaknak és lakótársainak.
Sanyi bácsi 4 éve lakik otthonunk szerető
környezetében, amiről úgy vélekedik,
hogy ez már az ő otthona, ahova haza
talált. A hosszú élet titkát nem tudja, de
azt vallja, hogy a szeretet, a békesség,
a harmónia a cél, amit kitűz az ember
magának az életben az nagyon fontos. Cél
nélkül élni nem lehet, mindig jó embernek
kell maradni ahhoz, hogy embertársainkon
segítsünk és a társadalomnak hasznos
tagjává váljunk, hogy a becsületet, a
tiszteletet kiérdemeljük. Aztán kell, hogy
legyen az embernek erős hite. Ezzel a
pár gondolattal kívánunk nagyon Boldog
születésnapot és a jó Isten áldását Sanyi
bácsi további életére!
Dóka Tünde
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Születésnapra!
Az idő repül,
szárnyain évek utaznak,
ma ünnepet hirdetnek
egy ragyogó napnak.
Őszbe borult élet,
mögötte száz év,
mely őrzi egy lélek
meleg szeretetét.
Az elmúló ifjúság
vissza-vissza néz,
a múlt lapjain
sok fakuló
emlék-kép.
Üzenetét küldi
a bordó bazsarózsa,
sok tarka virág csokra,
a meghajló szivárvány,
száz lobogó gyertyaszál,
mely köszöntésre vár.

Én is csokorba szedtem
néhány gondolatot,
melyben lelkem
jó kívánsága lakozott.
Kívánok szép napot, mosolyt és csillagot,
A nap minden percében békés pillanatot.
Legyen nagyon vidám ezen a világon,
s élete legyen valódi tündérálom!
Isten áldása legyen
- e hosszú életen,
angyalok kísérjék,
nagyon boldog legyen!
Teljesüljenek
a féltve őrzött álmok,
tiszta szívvel
békét, szeretetet és még nagyon sok
Boldog születésnapot kívánok!
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Világ Gyalogló (HÓ)Nap 2022.

Tiszavasvári Fülemüle Zöld Óvoda, Fülemüle csoport
Óvodánk kiemelt nevelési faladatai közé
tartozik az egészséges életmód alakítása,
a mindennapos mozgás prioritásának
biztosítása. Fülemüle Zöld Óvodánk az
Oktatási Hivatal Bázis Intézményeként
minden alkalmat igyekszik megragadni,
ahol a gyerekek környezettudatos
szemléletét,
természetszeretetét,
pozitív irányban befolyásolhatjuk, mely
pedagógiai
programunk
alappillére.
Örömmel csatlakoztunk már második
alkalommal a Világ Gyalogló (HÓ)Nap
eseményéhez, hisz a gyaloglás, a mozgás
szeretetére nevelést nem lehet elég korán
elkezdeni! 2022. október 11-én valósítottuk
meg a programot.
Csoportunk vegyes életkorú, 6-7
éves gyerekekből áll. A séta során
ismereteik észrevétlenül, spontán módon
bővülnek. Legyen szó közlekedési
szabályokról, közvetlen környezetükről,
állatok,
növények
megismeréséről,
megtapasztalásáról.
Indulás
előtt
nyakunkba tettük az előre elkészített
Világ Gyalogló Nap logónkat. Az

óvodából indulva egy sétakört tettünk a
város közeli utcáiban. Nagy örömünkre
csatlakozott sétánkhoz néhány szülő is.
Érintettük a kupakgyűjtő pontot, ahová
bedobtuk az általunk gyűjtött műanyag
kupakokat, mellyel egy-egy jótékony
ügyet
támogatunk.
Megpihentünk
a Református templom előtti téren,
gyönyörű színes faleveleket gyűjtöttünk a
parkban, játszottunk, fogócskáztunk majd
elsétáltunk a Vasvári Pál Múzeum előtt is. A
falevelekből másnap zsírkrétával, satírozás
technikával alkottak a gyerekek, szebbnélszebb képeket. Élményekkel gazdagon,
boldogan térhettünk vissza óvodánkba.
Az időjárás is kedvezett Nekünk, kellemes
őszi időben sétálhattunk. Köszönjük a
lehetőséget, ígérjük máskor is örömmel
fogunk csatlakozni ehhez a nagyszerű
kezdeményezéshez.
Berencsi Judit óvoda és szociálpedagógus,
Dan-Megyeri Gabriella óvodapedagógus,
környezeti nevelő
Sinka Lászlóné dajka néni

Madárgyűrűzés a Tiszalöki
Arborétumban 2022.
Tiszavasvári Fülemüle Zöld Óvoda

Óvodánk, örökös zöld óvoda címéhez
hűen sok-sok éve rendszeres látogatója
a Magyar Madártani Egyesület által
szervezett
őszi
madárgyűrűzési
programnak. A Fülemüle Zöld Óvoda
pedagógusaiként,
minden
alkalmat
igyekszünk megragadni a gyermekek
környezettudatos
szemléletének
formálására, a természet szeretetének
tudatos alakítására. Már hagyományosnak
mondhatóan, minden év októberében
madárgyűrűzésre látogatnak a hozzánk
járó gyermekek a Tiszalöki Arborétumban.
A programon idén, közel 60 óvodás
gyermek részesült feledhetetlen, csodás
élményekben.
Gyönyörű
napsütéses
őszi időben tölthettünk egy csodás
délelőttöt az arborétum fái között. A
Magyar Madártani Egyesület Tiszavasvári
Helyi
Munkacsoportjának
tagjai
közül Petrilláné Bartha Enikő és férje,
Petrilla Attila lenyűgöző előadásában
ismerkedhettek a gyerekek a befogott
madarakkal testközelből. A hálókból
begyűjtött madarak között volt: vörösbegy,
csuszka, kékcinke, széncinke, erdei
pinty, feketerigó, sárga fejű királyka is.
A gyerekek figyelemmel kísérhették a
madarak befogását, gyűrűzését, testtömeg,

szárnyhossz
és
zsírtömegmérésüket,
mindeközben pedig hasznos és érdekes
információkat hallhattak a madarakról. A
madarakat megérinthették, néhányat ők
maguk engedhettek szabadon a gyűrűzést
követően. A szabadban sétálva őszi
terméseket (makkot, mogyorót, diót),
színpompás faleveleket gyűjthettek az
ovisok, melyekből az óvodában csodaszép
alkotások születtek a következő napokban.
A friss levegő az étvágyukat is meghozta
a gyerekeknek, így közösen a fák alatti
asztalokon fogyasztották el az ebédjüket.
Mondanom sem kell, hogy mindenki
nagyon jó étvággyal ebédelt a szabadban.
A visszaindulás előtt elsétáltunk a
gyerekekkel a gyönyörű Tisza partra,
majd énekelve, jókedvűen haladtunk
a töltésen a Tiszalöki Vízerőműig.
Szeretném megemlíteni, hogy köszönettel
tartozunk a nevelőmunkát támogató szülői
közösségnek, hisz az ő anyagi támogatásuk
elengedhetetlen volt a program sikeres
megvalósításához,
az
útiköltség
biztosításával.
Berencsi Judit
óvoda és szociálpedagógus

Állatok hete a Fülemüle Örökös Zöld
Óvodában
Minden ember, így a gyermekek életében
is fontos szerepet töltenek be az állatok.
A hozzájuk fűződő pozitív viszony
kialakítása fontos feladatunk. Ezért éreztük
hangsúlyosnak az Állatok Napjának,
mint Zöld ünnepnek méltó megtartását,
mely óvodánkban egy egész heti projekt
témája. A hét folyamán a gyerekek
ellátogathattak olyan családokhoz, ahol
különböző háziállatokat tartanak pl.:
birka, gyöngytyúk, liba, és ismerkedhettek
a
felelős,
fenntartható
állattartás
lehetőségeivel. A szülők közreműködésével
állatsimogatót nyithattunk az óvoda
előterében, ahol haszon és hobby állatok
is helyet kaptak pl. teknős, nyúl, fürj,
kiscsirke. Egy kuvaszkutya trenírozásában
is részt vehettünk a gyerekek nagy örömére.
Október 4-én az Állatok Napján játékos Ki
mit tud vetélkedőt rendeztünk az óvodánk
udvarán, ahol számot adhattak az állatokkal

kapcsolatos ismereteikről, utánozhattak
állatmozgást, kereshettek állatnyomokat,
énekelhettek állatokról, felismerhették az
állathangokat. A következő napon érdekes
állatokról nézhettek vetítést a gyerekek
életkoruknak megfelelően, valamint a
szülők által elküldött „Állatok és én témájú”
fényképeket nézegethettünk. A Zenebona
társulat előadása is ilyen témában zajlott,
megzenésített állatos versekkel. A hét
zárásaként a csoportok látványos plakátot
készítettek különböző technikákkal. Az
élményt nyújtó projekthét az ismeretek
gazdagítása mellett erősíti az érzelmi
kötődést az állatokhoz, valamint a felelős
állattartás szemléletét támogatja. Nagyon
szépen köszönjük a szülők aktív, támogató
együttműködését, így sikeresebbé váltak a
kitűzött céljaink.
Dan- Megyeri Gabriella
Környezeti nevelő, óvodapedagógus

Népi játék napja 2022
„Az énekes népi játék a szabad ég alatt
őszidők óta a gyermek életének legfőbb
öröme.” (Kodály Zoltán)
2022. október 9-én immár negyedik
alkalommal szervezték meg a Magyar népi
játék napját, melyhez idén a Fülemüle Zöld
Óvoda is csatlakozott. Ezen a napon közös
énekléssel és tánccal hívtuk fel a figyelmet
a népi gyermekjátékok sokszínűségére,
a hagyományápolás ,az értékmegőrzés
fontosságára napjainkban, mely pedagógiai
programunk egyik fontos , kiemelt feladata
is. A népi játékokat számtalan pedagógiai

eszközként lehet használni napjainkban.
Nevelnek, fejlesztenek, új ismereteket
közvetítenek. A nap célja, hogy a világ
minden pontján a felszabadult játéké
legyen a főszerep. A népi játékokat
népszerűsítő kezdeményezés megálmodója
Balatoni Katalin táncpedagógus, az „Így
tedd rá!” program megalkotója. Az óvoda
udvarán szervezett táncházban a gyerekek
önfeledten énekeltek, táncoltak s közben
átélhették a közös játék élményét és
örömét.
Volosinovszki Éva
Óvodapedagógus
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20 éves a Kárpát-medencei
Családszervezetek Szövetsége

A Kárpát-medencei Családszervezetek
Szövetsége idei őszi küldöttgyűlését Velem
- Novákfalva Történelmi Emlékhely és
Üdülőfalu területén szervezte meg október
21-23 között a szövetség megalapításának
20. évfordulója alkalmából. A KCSSZ
megjelent képviselőivel már péntek
délután az 1956-os történéseket idéztük
fel: koszorúzással és mécsesgyújtással
emlékeztünk az 56-os eseményekre.
Felemelő volt már ekkor megélni a
magyarság összetartozásának erejét a
határon inneni és túli honfitársaink körében.
Másnap délelőtt ünnepi eseményre került
sor. A rendezvényen köszöntőt mondott dr.
Hende Csaba országgyűlési képviselő, az
Országgyűlés alelnöke, aki hangsúlyozta:
a magyarság a Kárpát-medence többségi
nemzete, hiszen a Kárpát-medencében élő
legnagyobb nemzeti közösség. Felszólalt
Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei
Családszervezetek Szövetsége elnöke,
majd a továbbiakban a szövetség elmúlt
20 évet idéztük fel: a régiók képviselői

mutatkoztak be, s felelevenítették az elmúlt
két évtized történéseit, legkiemelkedőbb
eseményeit, majd közösen fogyasztottuk
el az ünnepi tortát. Kora délután, a
küldöttgyűlésen az elnöki beszámoló
után sor került a KCSSZ Szervezeti és
Működési Szabályzatának szekciókban
való megvitatására, a javaslattételekre, s
végül megtörtént az SZMSZ elfogadása.
Késő délután megtekintettük az üdülőfalu
képtárát, ahol a magyar történelem
epizódjairól nézhetünk festményeket
illetve olvashattuk azok részletes leírásait.
A vacsora után szabadprogram keretei
között lehetőségünk volt ellátogatni a
község Szent Korona galériájába is. 23án a novákfalvi búcsú után Kőszegre vitt
az utunk. A város polgármestere fogadott
bennünket, betekinthettünk a polgármesteri
hivatal üléstermébe, s a Hősök Tornyában
található kiállításokat is megnézhettük,
majd
gyönyörködtünk
a
torony
legmagasabb pontjáról a csodás kilátásban.
Köszönjük a házigazda, az Alpokalja
Nagycsaládos Egyesület elnökének, s
minden önkéntesének a három napos
program szervezését! Köszönet Novák
Tamás úrnak, a Novákfalva Üdölőfalu és
Millenniumi Emlékpark megálmodójának
és alapítójának a vendéglátást! Hozzánk,
Kárpát-medencei magyarokhoz elért az
alapító legfőbb célja, amely így szól:
„vendégekben erősödjön a magyarságtudat,
mélyüljön a kötődés a magyar nemzet
múltjához és kultúrájához.”
Lévai Andrea, a KCSSZ alelnöke

„Évszázados Értékek” Erdélyben, avagy
köröstárkányi értékekre hangolódva
2022.
október
1-2-án
kétnapos
erdélyi szakmai programon vett részt a
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete
és a nyíregyházi Családi Kör Egyesülete
kis csapata. A program fő célja: a külhoni
nemzetrész értéktárainak felfedezésére,
ezen belül is az erdélyi értékek kutatása
Köröstárkányban,
jó
gyakorlatok
megismerése a Pro Tharkan Egyesületnél.
Legfontosabb céljaink voltak még a 2 napos
program során: a helyi magyar közösség
kulturális, etnikai értékeinek megismerése,
megőrzése, védelme, képviselete.
A
honismereti kirándulás alkalmával a
helyi érdekek és a környezet védelme,
a nemzeti önazonosság és összetartozás
tudatosítása és erősítése, a régiók közötti
összetartozás
erősítése,
családbarát
szemlélet terjesztése, határokon átívelő
családbarát közösségek szervezése a
Kárpát-medencében.
A
tiszavasvári
nagycsaládosok közül azon tagcsaládok
vehettek részt a programon, akik utóbbi
időben sokat fáradoztak egyesületünkért.
Első úticélunk Nagyvárad volt, ahol

honismereti vezetés során ismerkedtünk
meg a város nevezetességeivel, kulturális
örökségeivel,
majd
késő
délután
Köröstárkány felé vettük utunkat, ahol
megkoszorúztuk a helyi emlékművet.
Másnap a természet kincsit fedezhettük
fel a Bihar-hegységben, a program
zárásaként a Pro Tharkan Egyesület
önkéntesei által készített „tárkányi
ízeket” kóstolhattuk, Gábor Ferenc, az
egyesület elnöke könyvbemutatót tartott,
kötetlen beszélgetéssel, tapasztalatcserével
zártuk a napot. Hálásak vagyunk
köröstárkányi barátainknak a szervezésért,
a sok-sok segítségért, amelyet a program
lebonyolítása során nyújtottak számunkra
Szívből köszönjük a Kárpát-medencei
Családszervezetek Szövetségének és
a Nemzeti Együttműködési Alapnak a
kétnapos rendezvény anyagi támogatását.
Lévai Andrea,
a Kárpát-medencei Családszervezetek
Szövetségének alelnöke,
a Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete
elnöke
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Tiszavasvári Nagycsaládosok
Egyesülete: „nem vész el, csak átalakul”
Az önkormányzat által üzemeltetett
Civil Ház épülete költséghatékonyság, s
energiaspórolás miatt a fűtési időszakra
(2022. október 15- 2023. április 15-ig)
bezárt. Így a Tiszavasvári Nagycsaládosok
Egyesülete irodája is zárva tart ezen
időszak alatt. Biztosan nagyon nehéz
időszak lesz ez számunkra, hiszen egy
kicsit „otthontalanok” leszünk. Viszont
mi, nagycsaládosok erősek, s bizakodóak
vagyunk, hiszen már a vírus alatti
ideiglenes bezárásokat is túléltük. Ígérjük,
hogy kreatívak leszünk s a „home office”
munka során igyekszünk egyesületi
tagcsaládjaink számára lehetőségeinkhez
mérten
online,
vagy
személyes
találkozással is programokat biztosítani.
Bízunk a hozzánk érkező adományokban
is. Mindenről időben tájékoztatjuk a
tagságot. Kérjük tagcsaládjainkat, hogy
folyamatosan
kövessék
figyelemmel
a zárt facebook csoportunkat. Az
egyesületi telefonszámunk továbbra is él,
s az internetkapcsolatunk is megmaradt!
Nagycsaládos
telefonszámunk:
06
20/449- 8922, email címünk: civilhaz.
tv@gmail.com). Az önkormányzattól
lehetőséget kaptunk, hogy adományosztás
céljából használhassuk a Civil Házat,
annak udvarát, s teraszát, illetve nagyobb
rendezvényeinket a hivatal házasságkötő

termében megtarthatjuk előre egyeztetett
időpontban. Ezek időpontjairól is hírt fog
majd kapni a tagság. Szeretettel fogadtuk
családjainkat október 15-én, szombaton
„a zárás előtti nagy-nagy programunkon”,
ahol
a
résztvevők
őszi
kreatív
foglalkozáson, s egy valódi nagycsaládos
bakterházi programon vehettek részt. A
konyhában a gyerekekkel foszlós kalácsot
sütöttünk, kipróbáltuk a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete jóvoltából pályázat
útján elnyert aszalógépet is, az udvaron
birtokba vettük a Városi Civil Alap
pályázati támogatásból megvásárolt új
játék- és sporteszközeinket is. Hálásan
köszönjük a felnőtt önkénteseink és az
iskolai közösségi szolgálatot teljesítő
diákok munkáját, amelyet a program
során végeztek. November 27-én, advent
első vasárnapján kalandos utazásra
hívjuk a családjainkat: délelőtt a Fővárosi
Nagycirkusz Melyiket a kilenc közül?
című előadását tekintjük meg, délután a
Pesti Magyar Színházban a Madagaszkár
musical zenés kalandtúráján veszünk
részt. Minden nagycsaládos egyesületi
tagunknak kitartást, erőt kívánok az
elkövetkező időszakra.
Lévai Andrea, a NOE Tiszavasvári
Nagycsaládosok Egyesülete elnöke
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A helyi legendákban szereplő alagút keresése Tiszavasváriban

Az idei nyár elején, valamikor június
közepén csengett a telefonom. Bakó
Barna jelentkezett be, és érdeklődött,
tudnánk-e neki 3D-s rajzot készíteni a
nála lévő régi cséplőgép felújításához
az elkorhadt fadeszka kezelőjárda és
korlátjai legyártásához. Hallottam
már korábban Barna dolgairól, és úgy
gondoltam segítek neki - és egy fiatal
kollégámra rábíztam a tervezést. A
munka el is kezdődött és a többszöri
egyeztetések során egy alkalommal
Barna beszámolt nekem egyéb
projektjeiről is. Ezek közül leginkább a
Szentmihályi református templomból
induló és a „Tóalja” terület irányába
vezető alagúttal kapcsolatos legendák
és az ő feltételezései keltették fel
a figyelmemet. Elmondta, hogy
egy szegedi cég folytatott 2018
februárjában a templom környékén
talajradaros
berendezéssel
vizsgálatokat, de azt valamiért
félbehagyták. Aztán készült erről a
kutatásról egy jelentés, amelyet meg
is mutatott nekem. Ez a dokumentáció
sajnos csak rövid leírást, valamint
rengeteg radarképet tartalmazott, és a
végső következtetés szerint a templom
környéke temetkezési hely volt, és
sírokon kívül nem sok minden található
a föld alatt… A kutatás eredménye
(helyesebben
eredménytelensége)
nagyon felbosszantott, és elhatároztam,
hogy végére járok a dolognak. Első
lépésben olyan szakembert, szakcéget
próbáltam keresni, akikkel reményeim
szerint
eredményesebben
lehet
talajradaros vizsgálatokat végezni.
Nagy
szerencsémre
rátaláltam
Mednyánszky Miklósra - komoly
régészeti-kutatási és talajradarozási
tapasztalattal
rendelkező
bányamérnökre - aki egyben hivatásos
régész és műemlék szakértő is.
Augusztus közepén sikerült vele
Budapesten személyesen találkoznom,
amikor részletesen elmondtam neki
az alagúttal kapcsolatos legendákat,
feltételezéseket és megmutattam a
szegedi csapat kutatási eredményeit
is.
Érdekes
módon,
telefonos
megkeresésemet követően már készült
a témából, és a templomunkkal
kapcsolatosan egy csomó dolognak
utánanézett
(levéltárakban,
múzeumokban és egyéb helyeken, pl.:
talált valahol egy 1944-es újságcikket
is a témába vágóan…) – így jobban
képben volt, mint én. A megbeszélés
hatásos volt, természetesen elvállalta
a megbízást, és elmondta, hogy
szerinte a szegedi csapat hol hibázott
a keresésnél: valószínűleg nem erre
a célra legalkalmasabb radarral
és rosszkor - téli időben, hóban kutattak. Miklós megmutatta az
alagútkereséshez megfelelő radarját,
amelyen 1 méter távolság van a
sugárforrás, és visszavert sugarat
észlelő detektor között - ami azért
fontos, hogy csak az 1 méternél
nagyobb anomáliákat tudja érzékelni.

A kutatás megkezdése előtt telefonon
megkerestem az illetékes hatóságokat
- kérvényt és bejelentést írtam - a
megyei építésügyi és műemlékvédelmi
hivatalnak, a Jósa András múzeum
régészeti osztályának és a Tiszavasvári
Polgármesteri hivatalnak radarozási
terveinkkel kapcsolatban. És ezen
kívül természetesen egyeztettem a
terveinkről Szvoren Attila Tisztelendő
Úrral, és néhány ingatlan tulajdonossal,
akiknek a telkét vélhetően érinti
az alagút. Szerencsére mindenki
hozzájárult a talajradarozáshoz, és
szeptember 17-én délelőtt elkezdtük a
kutatási munkát. A templom belsejébe
mentünk legelőször, ahol Pista bácsi
gondnok szerint a bejárattól jobbra eső
részen, a padló alatt lehet valamilyen
pince, mert ott lábdobbantásnál
kongást érzékel, és repedések is
vannak ezen a helyen a padlón és a
falon. Nem gondoltuk, hogy valóban
így van, de Miklós megradarozta a
mutatott területet, és meg lett az első
sikerélményünk: valóban jelezte a
műszer egy részen az üreg meglétét. Az
épületen kívül nyolc helyen kutattunk,
amelyből ötnél alagút meglétére utaló
jeleket találtunk. Először a templom
két oldala mellett teljes hosszban, odavissza végigradaroztuk a területet kb.:
1 méter távolságban a templom falától.
Itt is találtunk két helyen földalatti
üregre jellemző anomáliát, a templom
két hosszanti oldalánál. Annak
érdekében, hogy kiderüljön valóban
alagutat találtuk meg, ettől a vonaltól
kb.: 6 méter távolságban (a templom
domb aljánál) is radaroztunk kb.: 12
méter hosszban oda-vissza. Ezekben
a vonalakban is találtunk két helyet,
ami megadta a feltételezett alagutak
irányát.
Az egyik a templomtorony mellől
indul (belül pont e-mellett találtuk az
üreget), és a volt Kabay iskola épülete
irányába vezet. A másik a szószék
mögötti résztől indul és a múzeum (a
régi lelkészlakás) irányába vezet. Majd
múzeum épület udvarán is egy kb.: 8-10
méteres vonal mentén radaroztunk,
és ott is találtunk egy helyen üregre
utaló jeleket. Aztán így történt a
Hétvezér u 2 sz. ingatlanon is, ahol a
kertben és a ház utcafronti sarkánál
találtuk meg az alagútra utaló jeleket
– ez a szakasz már a Tóalja irányába
mutatott. Ugyanebbe az irányba esik
a Köztársaság és a Mártírok út sarkán
lévő ingatlan kapuja előtti mérési hely,
ahol szintén megtaláltuk az alagutat
jelző anomáliát. Radaroztunk még más
helyeken is (pl.: a 36-os út padkáján),
de ott annyi közmű vezeték és kábel
volt, hogy semmit nem lehetett
észlelni. Sajnos 13 óra körül az Adria
utcán a munkát be kellett fejeznünk,
mert eleredt az eső. A kutatásról
és eredményeiről Miklós egy 25
oldalas, képekkel illusztrált szakértői
jelentést írt, amely részletesen elemzi
a kutatás eredményeit (tartalma bárki

számára megtekinthető). Egy érdekes
momentum, hogy Miklós mennyire
precíz és megfontolt szakértő: a
templom keleti oldala felőli fal (ami
valójában egy várfal) külső oldala és a
Sőrés sétány közti területen is többször
végig mérte a terepet (a mellékelt képen
ez látható). Itt a középső szobor mögött
meg is találta az anomáliát - de nem
tette bele a jelentésébe! Kérdésemre,
hogy ez a pont miért maradt ki a
dokumentációból azt válaszolta, hogy
túl gyengének ítélte meg a jeleket,
és inkább nem említette a szakértői
jelentésében ezt a mérési helyet...
Pár mondatot szeretnék még említeni
a
továbbiakról:
Természetesen
szeretnénk a kutatást tovább folytatni,
egyrészt további talajradarozással,
de ha engedélyeket kapunk rá,
akkor fizikai feltárási munkák

végzésével is (pl. a templomkertben,
a múzeum udvarán, a Sőrés sétány
hullámos térkőszakaszánál, és ha
lehet, a templomban, stb.). Főleg
ez
utóbbiakhoz
komolyabb
finanszírozásra lesz szükség, melynek
nagyságrendjét
megpróbáljuk
megbecsülni.
Aztán
ezekhez
valamilyen forrásból (pl. adomány,
pályázat) szeretnénk pénzt szerezni.
Aztán ha tényleg igazunk van, és
létezik az alagút, akkor jó lenne
a frekventáltabb területeken lévő
szakaszokat kitisztítani, felújítani,
műemlékként látogathatóvá tenni, az
esetleg itt talált régészeti leleteket a
Városi Múzeumunkban kiállítani…
De ennek megvalósításáig még hosszú,
küzdelmes munka vár ránk.
Nagy Bálint

Október a Szalagtűzők hónapja (is)

Egy végzős osztályfőnök és egy végzős diák ünnepi gondolatai
Az idei tanévben 48 Vácis maturandusz
diáknak tűztünk fel szalagot. Ez a latin
eredetű kifejezés érettségi vizsgára
készülő diákokra utal, de a feltűzött szalag
egyúttal szimbolikusan a felnőtté válást
is jelzi. Felnőtté válni nem egy pillanat
műve, ez egy hosszú folyamat, ami lehet
ijesztő, esetleg fájdalmas, de egy biztos:
elkerülhetetlen.
Ebben az utolsó középiskolában töltött
tanévben meg kell hozni egy sor jelentős,
fontos döntést, ami mind afelé mutat, hogy
lassan felelősséget kell vállalni a jövőbeli
felnőtt önmagatokért. Mondhatjuk, hogy a
felnőtt létnek ez a legnagyobb nehézsége,
fokmérője. Ezen szalagok feltűzésével
bennetek is tudatosulnia kell annak,
hogy már tényleg csak pár hónap van
hátra, és itt a ballagás, az érettségi és,

bár furcsa, de végérvényesen felnőttek
lesztek. Ugyanakkor büszkék is lehettek
magatokra, hiszen ez a szalag jelzi azt is,
hogy sikeresen teljesítettetek már egy sor
feladatot. Ferenczi Ákos végzős diákunk
lírai megfogalmazásában olvashatjuk
ennek az ünnepnek a kettősségét: az
örömét és szomorúságát, ahogy a szalag két
szára is képletesen jelzi valami elmúlását
és új kihívások, lehetőségek kezdetét.
Ez az év a ’híd’ a két korszak között.
Köszönjük és örömmel tölt el bennünket,
tanáraitokat, hogy átkísérhetünk ezen a
hídon, támogathatunk, irányt mutathatunk
az utatokon. Sikeres felnőtté válást, sok
örömet kívánunk nektek a hátralévő
életetekben!
Csillag Emese, a 12. A osztály
osztályfőnöke

Oktatási hírek
Emlékezés 1956 eseményeire
A
Tiszavasvári
Kabay
János
Általános
Iskola
13
nyolcadik
osztályos tanulója
emlékműsorral
készült a magyar
történelem egyik jelentős eseményének,
1956. október 23-ának felidézésére. A
diákok az akkori történéseket kronológiai
sorrendbe állítva, rövid szövegrészletekkel
mondták el társaiknak. Azokat az érzéseket,
melyeket a kor emberének át kellett élnie,
egy-egy költő versben megfogalmazott
érzéseivel próbálták még árnyaltabbá tenni,
hangsúlyozva, hogy az 1956-os forradalom
hatása messze túljutott Magyarország
határain. A műsorban elhangzott zenei
betétek szövegét figyelve a Corvin közi
srácok erős, kemény, kitartó akaratáról
is hallhattak a tanulók. 1956. október
23-a távoli és közeli is egyben. A nap

1849. október 6. emlékére

cselekvő részesei közül sokan itt vannak
még közöttünk. Nagyapák és nagymamák.
Élnek és emlékeznek. Az utókortól sem
kérnek mást, mint számontartást és méltó
emlékezést.

Nagyapám is ott állt a barikád tetején
1956 esős októberén,
Jobb sorsot akart magának és nekünk,
Mert hitte, hogy egyszer talán leszünk.
Gyermekként átélt borzalmas háborút,
És remélte, most, amire lép az jobbik út.
TÁI

Itt A Helyed!
Az általános iskola végén elérkezik az
első nagy lehetőség, hogy dönthessünk
arról hogyan tovább. Ez az első alkalom,
amikor az ember pályaválasztás elé kerül.
Az itt meghozott döntés kihat az egész
életünkre. A helyes döntéshez azonban
nem elég a lehetőségeket számba venni,
hanem a képességeinket és a készségeinket
is legalább olyan fontos ismerni. Ha
már régóta tudod, mi szeretnél lenni,
akkor vedd sorra a lehetőségeket, hogy
a célodhoz milyen úton juthatsz el. A
pályaválasztás és a szakmatanulás kapcsán
is érdemes tájékozódni, hogy mire van
kereslet. Amennyiben még nem tudod
biztosan, milyen pályát választasz, akkor
először próbáld önmagadat megismerni,
majd ismerkedj meg a pályaválasztás
során felmerülő lehetőségekkel, és ne
hagyd ki a szakmatanulás alternatíváit
se. Az elmúlt években felértékelődött a
szakképzés, a szakmatanulás, amit már az
iskolaválasztásnál sem szabad figyelmen
kívül hagyni. Aki pedig hiányszakmát
tanul, könnyebben el tud helyezkedni a
munkaerőpiacon, valamint már a képzés
során is magas ösztöndíjban részesül.
Annak érdekében, hogy minél jobban
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megismerhessék az általános iskolás
gyerekek a szakmatanulás lehetőségeit,
pályaorientációs
napokat
tartottunk
számukra október 17-21. között. Az
egyhetes program alatt mintegy 500 diákkal
- a térség általános iskoláinak 7-8. osztályos
tanulóival - ismertettük meg intézményünk
2023-2024-es tanévre tervezett technikumi
- szakképző iskolai képzési kínálatát. Nagy
öröm számunkra, hogy a pályaorientációs
tevékenységbe bekapcsolódtak a vállalati
partnereink- Alkaloida Vegyészeti Gyár
Zrt., QUICK 2000 Kft., Hot&Cold Therm
Kft., Global System Service Kft. -, akik
az egyhetes jelenlétükkel támogatták az új
szakképzési rendszerben rejlő lehetőségek
és a duális képzés kínálta előnyök minél
szélesebb körű megismerését. Aki
lemaradt az eseményről, de szeretne
információt szerezni a tovább tanulással,
szakmaszerzéssel
kapcsolatban,
keressen fel bennünket személyesen
vagy tájékozódjon az alábbi webes
elérhetőségen:
honlap: https://tvasvariszakkepzo.hu/
NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és
Kollégium

„ A hősöket egy közös sírnak adják,
Kik érted haltak, szent világszabadság!”
Október 6-át az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc leverése után kivégzett
13 aradi vértanúra és a Pesten megölt Batthyány Lajos miniszterelnökre emlékezve
2001-ben nyilvánította nemzeti gyásznappá a magyar Országgyűlés. Mik voltak a
történelmi tragédiánk közvetlen előzményei? 1849 januárjában az Európán átzúgó
forradalmak már mind elültek. Egyedül a
magyar tartotta magát, mielőtt ő is elcsendesült. A fiatal és vérengző Ferenc József
194 ezer cári katonát hívott segítségül
honfitársaink ellen. Sajnos, a hatalmas túlerővel szemben Görgey legyengült, szét-

szórt csapatai nem tudtak győzni. 1849.
augusztus 13-án a magyarok Világosnál
letették a fegyvert. Ezután viharfelhők
gyülekeztek hazánk egén. A véres megtorlások időszaka köszöntött be. A tiszteket
lefokozták, közlegényként az osztrák hadseregbe sorozták. Megalázó beosztásukban
hónapokat töltöttek. Szeptember végén
összeült a hadi törvényszék, ahol a 13 honvéd tábornok ügyét tárgyalták. A vádlottakat felségsértés címén halálra ítélték. A
pesti Újépület falánál főbe lőtték Batthyány Lajos volt miniszterelnököt. Az aradi
várban október 6-án négy tábornok golyó
általi, kilenc pedig akasztófa általi mártírhalált halt. Kik is voltak ezek a hősök, akik
példaképül állnak minden magyar előtt?
Lázár Vilmos, Dessewffy Arisztid, Kiss
Ernő, Schweidel József, Poeltenberg
Ernő, Török Ignác, Láhner György,
Knezic Károly, Nagysándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsey Károly. Az
aradi vértanúkra emlékeztek a Tiszavasvári
Kabay János Általános Iskola diákjai is. A
6.c osztály tanulói ünnepi műsorukkal tették emlékezetessé ezt a jeles napot.
Nagyné Gorzó Erika

Tökfesztivál és Banyabál
Végre itt az ősz,
és a tökszezon!
Lehet enni, faragni,
dekorálni, és szuper
tökös programokon
szórakozni! 2022.
október 19-én a
Tiszavasvári
Kabay János Általános Iskolában ismét
megrendezésre került a már hagyománnyá
vált Tökfesztivál.
124 töklámpás

„vigyorgott” az iskola folyosóján.
Szebbnél szebb, kreatív technikával készült
alkotások tették varázslatosabbá az iskolát.
A legtetszetősebb lámpások készítői
jutalomban részesültek. A hetet az október
21-i Banyabál zárta, melyen a Zenebutik
tehetséggondozó csoport szórakoztatta az
alsós gyerekeket. Vidám kísértetek, kedves
madárijesztők, csúf banyák mulattak
együtt a zenés, táncos vigasságon.
TÁI

Rendhagyó történelemóra
2022. október 18-án a Tiszavasvári
Kabay János Általános Iskola 8. d
osztály történelem órájának vendége volt
Bodnár Sándor, aki nemrég töltötte be
a 100. életévét. Átélt számos történelmi
korszakot, melyekről sokat mesélt a
nyolcadikos diákoknak. A gyerekek
kérdéseket tettek fel Sanyi bácsinak, aki
irigylésre méltó szellemi frissességgel
válaszolt a tanulóknak. Mesélt a fiatal
koráról, a második világháborúban
történtekről, a hadifogság nehézségeiről,
a Rákosi – korszak kemény éveiről, a
szocializmus időszakáról, valamint a
rendszerváltozásról is szót ejtett. Többször
hangsúlyozta, hogy számára mindig a

család volt az első, s mindent megtett azért,
hogy a fiait is erre nevelje. 100 év távlatából
visszatekintve úgy gondolja, hogy jól
csinálta, hiszen a gyermekei ugyanezt
az elvet követték, s követik a mai napig.
Kiemelte a beszélgetése során azt, hogy
az életében a szerencse is mindig mellette
állt. Soha nem volt céltalan, egészségesen
táplálkozott, nem dohányzott. Hasznos
tanácsait,
életének
tapasztalatait
átadta a diákoknak, akik remélhetőleg
megfogadják majd azokat. Azzal fejeztük
be a rendhagyó történelemórát, hogy 1 év
múlva újra találkozzunk!
TÁI
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Kultúra - szórakozás

Múzeumok Őszi Fesztiválja
A Vasvári Pál Múzeum
ebben
az
évben
is
csatlakozott a Múzeumok
Őszi Fesztiválja országos
programsorozathoz A 2022.
október 3 - november 13ig tartó időszakban számos
múzeumi program várta az
érdeklődőket.
Október
12-én
került
megrendezésre a Teréz Nap, ennek keretében az
óvodapedagógusok délutánja, mely nagy érdeklődés
mellett zajlott a Vasvári Pál Múzeum Néprajzi épületében.
Az interaktív foglalkozást Hajdú Ágota zenepedagógus
tartotta.
Októberben is rendszeresek voltak a múzeumpedagógiai
foglalkozások, melyeket október 15-től már nem
a múzeumban, hanem az óvodákban, általános
iskolai osztályokban tartunk előzetes bejelentkezés,
időpontegyeztetés alapján. Továbbra is várjuk at óvodai
csoportok, iskolai osztályok jelentkezését az Utazó
Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásaira.
Kulcsár Lászlóné

Közlemények-Információk
APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan
Tiszavasvári
központi
részén
a
36-os fő út mellett ( két ház egy
áráért) téglaépítésű kertes ház eladó.
IRÁNYÁR: 8.990.000.-Ft
Érd:
06703947515
Tiszalök központjában a főút mellett
3 szobás kertes ház új tetővel eladó.
IRÁNYÁR:
21.990.000.-Ft
Érd:
06703947515
Tiszavasvári központjában, de a főúttól
még is beljebb, 3 szobás, nappalis kertes
családi ház eladó. A ház belülről teljesen
felújított, bútorozott, gépesített (egyedi
stílusban). IRÁNYÁR: 24.990.000
Tiszavasvári központhoz közeli részén
kínálok eladásra egy 4 szobás kertes
családi házat. IRÁNYÁR: 15.99.000.Ft
Érd: 06703947515
Tiszavasvári üdülő övezetében, a
fürdőhöz közel, teljesen felújított,
téliesített, 47 m2-es nyaraló eladó!
IRÁNYÁR: 20.990.000.-Ft
Érd: 06703947515
Tiszavasvári
főutcájában
eladásra
kínálok egy 106 m2 - es kertes
családi házat, kétállásos garázzsal,
melléképülettel.
IRÁNYÁR:
24.990.000.-Ft Érd: 06703947515
Tiszavasváriban a 36-os főút mellett
felújított, tetőteres, kis udvarral
rendelkező
családi
ház
eladó.
IRÁNYÁR:
28.990.000.-Ft
Érd:
06703947515
Tiszavasvári üdülőövezetben 3 szoba,
konyha, nappalis nyaraló eladó.
Az ingatlan lakóháznak is kiválóan
alkalmas. IRÁNYÁR: 24.990.000.-Ft
Érd: 06703947515
Tiszalök ősüdülő részén téglaépítésű,
fűtéssel, terasszal, kerti főző hellyel
rendelkező nyaraló eladó! IRÁNYÁR:
15.990.000.-Ft Érd: 06703947515
Tiszavasváriban a gyári lakótelepen
első emeleti 53 m2- es téglaépítésű
lakás, saját pincehelyiséggel eladó.
IRÁNYÁR: 11.200.000.- Ft Érd:
06703947515
Tiszalök központi részén 2 szoba,
konyhás kertes családi ház eladó. Az
ingatlan azonnal költözhető. IRÁNYÁR:
15.200.000.- Ft Érd: 06703947515
Tiszavasváriban a gyári lakótelepen 2
szobás második emeleti téglaépítésű
lakás eladó. Az ingatlan teljesen
felújított! IRÁNYÁR: 13.990.000.-Ft
Tiszavasvári, Május 1 út 11. sz. alatt
lakás eladó! Érd.: 06 70/369-8856

Tiszavasvári központjában, Honfoglalás
út 7 sz. alatt 80 m2-es családi ház eladó.
Érd.:06 30/402-6732

Szolgáltatás
Pala és cseréptetők tisztítása, javítása,
festés, teljes körű felújítása. Ingyenes
kiszállás és árajánlat. Hívjanak
bizalommal. 06 30/232-5135
Kerítések, korlátok, kapuk, előtetők,
egyéb
fémszerkezetek
gyártása,
felújítása kedvező áron! További
lakatos és hegesztési munkák, helyszíni
szereléssel/beépítéssel. Lakás felújítási
támogatáshoz is! Hívjon bizalommal!
Tel.: 06-30/611-60-74
Földmérés,
épület
feltüntetés,
telekmegosztás, telekhatár kitűzés,
egyéb földmérési munkák! Tel: 30/ 3689797

Ez is - Az is
Eladó 250 kg almacefre, 1 db
hűtőszekrény, 1 db franciaágy, 1 db
hegesztőasztal. Érd.: 30/4949-939
Eladó Whirlpool felültöltős mosógép,
dohányzóasztal,
tükrös
–
felül
neoncsöves fürdőszobapolc, műanyag
hordó. Érd.: 70/5838-442
Vásárolj tőlünk! Találd meg a
telefonodhoz illő bármely kiegészítőt!
Minden típusra rendelhetők tokok,
üvegfóliák headsetek, és egyéb
tartozékok. www.tokcity.hu
Tel.:
30/388-8802

Jegyző fogadó napok:
2022.11.16. szerda 08.00-12.00
2022.11.30. 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

Tiszavasváriban 100 nm-es komfortos
parasztház több gazdasági épülettel,
4270 nm-es telekkel eladó! Érd.: 06
70/541-5339
Tiszavasváriban a gyári lakótelepen első
emeleti, 1+2 szobás 60 m2-es, alacsony
rezsijű lakás eladó. Érd:06-70-264-9522

Tűzoltóság:
06 42/520-304

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

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:
November 18-24.
Aranykereszt Gyógyszertár

MEGEMLÉKEZÉS

Mészáros Sándor

halálának 8. évfordulójára
„Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre
várjuk,
Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk.
Az ész megérti, de a szív soha,
Hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol
Ő van, oda.
Az élet múlik, de akit szeretünk, arra
Életünk végéig, könnyes szemmel emlékezünk.”
Szerető feleséged és bánatos családja

Tiszavasvári Járási Hivatallal
kapcsolatos ügyintézés miatt kérjük,
hívja a 06 42/795-125-ös számot,
Kormányablak Osztály: 06 42/795-346
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága halottunk

Kórik Béla

temetésén megjelentek, mély gyászunkban
osztoztak!
A gyászoló család

Képviselői
Elérhetőségek
Tamás Viktor:
+36 30 3265394

Szurkos Szilvia:
+36 30 3058143

Balázsi Csilla:

42/520-120
e-mali: csilla@csip.hu

Bakné Répási Ágnes:

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

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

Tiszavasváriban kétszintes, fűtéssel
rendelkező nyaraló eladó! Irányár:
24.990.000.-Ft. Érd: 06703947515

Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
November 25-December 01.
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
December 02-08.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
December 09-15.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
December 16-22.
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089

Fehér illetve piros csirke, valamint
tojótyúk folyamatosan rendelhető
Érd: Szabó Lajos, Petőfi út 118. Tel.:06
20/ 215-3400

Polgármester fogadónap:
2022. 12.05. hétfő 08.00-12.00
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bakne.r.agnes@gmail.hu

Szabó Zoltán:

+36 70 1980057
szabo.zoltan0829@gmail.com

Ráduly Zsolt:
MEGEMLÉKEZÉS

+36 30 2198461

halálának 3. évfordulójára
„A szeretet soha el nem fogy.
Elfeledni Téged nem lehet,
csak megtanulni élni Nélküled”

+36 30 2132327

Bereczki József László

Fájó szívvel emlékezünk
gyászoló testvéreid családjával

Volosinóczki Béla:
Balogh Sándor:
+36 70 5466851

Dr. Kiss Krisztián:

+36 30 6130012
drk.ugyved@gmail.com

Anyakönyvi Hírek
Akiktől búcsút vettünk:

Köszöntjük Tiszavasvári
Legifjabb Lakóit
Juhász Natália /2022.09.28./
Balogh Hanna
Balogh Szintia
Sivadó Marcell
Rigacs Ramóna
Leczkó Zente István
Rézműves Amira
Jónás Dominik Richárd
Tóth Richárd

Akik házasságot kötöttek
Szikszai Döníz – Halmi Zoltán
Tóth Krisztina – Horváth Sándor

Csóka Lászlóné sz. Bancsók Gizella /
Vasvári Pál u.
Pap Attila / Nagy Sándor u.
Bereczki József Lászlóné sz. Szabó Irma
/ Petőfi u.
Kórik Béla / Állomás u.
Szabó Lászlóné sz. Molnár Irén Julianna /
Vasvári P. u. 87.
Gréz Lászlóné sz. Tóth Irén / Vasvári P. u.
87.
Fitus Lajosné sz. Szép Margit / Károly Róbert
u.
Nagy Lászlóné sz. Pethe Erika / Damjanich
u.
Fazekasné Szegedi Katalin Ibolya / Szögi
Lajos u.
Halmi Sándorné sz. Bakos Juliánna Éva /
Krúdy Gyula u.
Furman Jánosné sz. Nagy Mária / Aradi
vértanúk u.
Matuzsa István / Iskola u.
Nagy László Sándor / Árpád u.
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Sport és Közéleti hírek

Ismét országos döntőben a Kabay-s
diákok

Iskolánk, a Tiszavasvári Kabay János
Általános Iskola IV. korcsoportos diákjai –
7. 8. osztályos tanulók - idén is részt vettek
a szeptemberben megrendezett Atlétika
Diákolimpia Ügyességi és Váltófutó
Csapatbajnokság megyei döntőjén. A
lányokat
távolugrás,
kislabdahajítás,
súlylökés, a fiúkat kislabdahajítás és
súlylökés versenyszámokban neveztük.
Minden csapatunk a dobogó legfelső fokán,
aranyéremmel a nyakában végzett. Ezzel
a kimagasló teljesítménnyel meghívást
kaptunk az országos döntőbe, ahova az
ország 12 legjobb eredményt elérő csapata
került be. Három hét kemény felkészülés
után utaztunk Kecskemétre az országos
döntőre, 2 fiú és 2 lány csapattal, ahol a
következő eredmények születtek: Megyei
döntő: lány távolugrás 1. helyezés A
csapat tagjai: Osvai Réka, Tamás Glória
Réka, Szabó Luca, Szikszai Linett, Tóth
Regina, Testnevelő: Petruska Zoltán
Országos döntő: lány kislabdahajítás 3.
helyezés (megyei döntő 1. hely)
A csapat tagjai: Gáll Veronika Angyalka,
Osvai Réka, Szabó Lili, Szabó Luca, Tórh
Regina Testnevelő: Petruska Zoltán.
Lány súlylökés 7. helyezés (megyei
döntő 1. hely)
A csapat tagjai: Gáll Veronika Angyalka,
Lakatos Klaudia, Osvai Emma, Szabó Lili,
Szabó Sára Zsófia, Testnevelő: Petruska
Zoltán
Fiú súlylökés

6. helyezés (megyei
döntő 1. hely)
A csapat tagjai: Mezei Márk, Pente Róbert,
Huri Kristóf Zsolt, Oláh Béla, Varga

Benedek Testnevelő: Rontóné Tári Gizella
Fiú kislabdahajítás 7. helyezés (megyei
döntő 1. hely)
A csapat tagjai: Mezei Márk, Pente
Róbert, Papp Olivér, Góman Vendel, Ésik
Roland Testnevelő: Rontóné Tári Gizella
Nagyon büszkék vagyunk a gyerekekre
és az általuk elért eredményekre, hiszen
nagyon erős mezőnyben, többségében
sportiskolákkal versenyezve érték el ezeket
a kiemelkedő, országos szintű helyezéseket.
Az elért eredmények mellett iskolánk
és egyben városunk hírnevét tovább
növeli az a tény, hogy az egész országban
egyetlen iskolaként vehettünk részt négy
csapattal ezen az országos döntőn. Három
csapattal már szerepeltünk, de néggyel
még soha. Ez az eredmény méltán fejezi
ki az iskolánkban folyó lelkiismeretes
munkát, és a tanulóink sporthoz való
viszonyát. A sikeres versenyzés további
jutalma az igazgatói dicséret mellet, hogy
a harmadik helyezett leány kislabdahajító
csapat tagjai a leendő egyetemi felvételi
pontszámaikhoz további tíz pontot kapnak!
Befejezésként szeretnénk köszönetet
mondani azoknak a támogatóknak, akik
segítsége nélkül csapataink nem tudtak
volna részt venni ezen a versenyen.
Köszönjük a „Tiszavasvári Városért”
Alapítvány
Kuratóriumának,
hogy
pályázati kiírásukkal lehetővé tették, hogy
a Tiszavasvári Diáksport Egyesület – a
pályázat megnyerése után – finanszírozhatta
az utazást, valamint biztosítani tudta az
összes résztvevő étkezését.
Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola
testnevelés munkaközössége

A TISZAVASVÁRI SZAKKÉPZÉSÉRT
ALAPÍTVÁNY JÓTÉKONYSÁGI BÁLJA
Zeneszó, jókedv és segítőszándék jellemezte iskolánk auláját október 1-én este. A hajnalig
tartó mulatság nemes célt szolgált: alapítványunk működését támogató adománygyűjtés
hozta össze a jó szándékú embereket. Ezúton fejezzük ki köszönetünket a részvételért, a
felajánlásokért és a sikerért tett áldozatos munkáért. A bál bevételét az iskolánkban folyó
oktató-nevelő munkára, és a rászoruló diákjaink pénzügyi támogatására fordítjuk!
Alapítvány Kuratóriuma

Kedves Horgásztársak!
Október
2-án
megrendezésre került
a 2022-es szezonzáró
horgászverseny
a
Kacsáson.
A
versenyen
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résztvevő mérhette
össze tudását és szerencséjét. Az idő
viszonylag kedvező volt a horgászoknak,
viszont a halaknak kevésbe tetszett. A
délelőtti órákban nagyon kevés kapás
érkezett, viszont a nagyobb méretekből.
Délelőtt horogra akadt egy 5,1 kg-os ponty,
délután pedig egy 4 kg és egy 5 kg feletti
amur is.
A verseny a következőképp alakult:

1. helyezett lett Kiss Tibor,
2. helyezett lett Tógyer Attila,
3. helyezett lett Szabó János.
A legnagyobb hal fogója különdíjat
Szaniszló Pál felajánlásával az 5,1 kg-os
pontyot szákba terelő Szabó János kapta.
A helyezetteknek innen is gratulálunk.
Mindenkinek nagyon szépen köszönjük
a részvételt, és reméljük, hogy mindenki
jól érezte magát.Október 23-án az idei
szezonra bezárta kapuit a Kacsás tó.
Reméljük, hogy az idelátogatóknak
kellemes kikapcsolódást tudott nyújtani
a környezet és a halak, és reméljük, hogy
jövőre ismét találkozunk Önökkel!

Kézilabda
NB II Észak-keleti csoport Férfi felnőtt:
1.forduló Nyírbátor SC - Tiszavasvári SE 			
2.forduló Tiszavasvári SE - Hajdúböszörményi TE		
3.forduló Enjoy Robotics Fehérgyarmati VSE - Tiszavasvári SE 	
4.forduló Tiszavasvári SE - Acélváros KK			
5.forduló Kisvárdai KC - Tiszavasvári SE			

34-28 (16-14)
29-22 (13- 9)
25-30 (13-14)   
26-26 (14-15)
28-29 (16-11)

Fiú III. osztály (Ifi)
1.forduló Nyírbátori SC - Tiszavasvári SE			
2.forduló Tiszavasvári SE - Hajdúböszörményi TE		
3.forduló Enjoy Robotics Fehérgyarmati VSE - Tiszavasvári SE
4.forduló Tiszavasvári SE - Acélváros KK			
5.forduló Kisvárdai KC - Tiszavasvári SE			

25-34 ( 8-22)
30-21 (14-13)
8-29 (15-14)
35-31 (17-19)
34-21 (18-11)

Hajdú-Bihar megyei női bajnokság
1.forduló Tiszavasvári SE - DVSC SCHAEFFLER		
2.forduló KK Hajdúszoboszló - Tiszavasvári SE			
3.forduló Tiszavasvári SE - Nyíradony VVTK			
4.forduló Balmazújvárosi LKSE - Tiszavasvári SE 		

21-29 (13-16)
18-41 ( 8-22)
29-35 (10-16)
34-30 (22-13)

Utolsó Oldal

2022 november

VÁLTOZÁS AZ EKIK INTÉZMÉNYEGYSÉGEINEK
NYITVATARTÁSÁBAN
Kedves Látogatóink, Kedves Olvasóink!

Október 20-án, családi körben ünnepelték 60. házassági évfordulójukat Csikós István,
és felesége Tóth Julianna. Kívánunk Nekik jó egészséget, és további boldog együtt töltött
éveket!

Az energiaárak drasztikus emelkedése sajnos
településünkön is érezteti hatását, s nehéz döntés
elé állította az önkormányzatot. A Képviselőtestület döntése értelmében: Október 15. napjától
előreláthatólag legkésőbb 2023. április 15-ig lezárásra
kerül: a Vasvári Pál Múzeum Ady Endre utcai épülete,
a Vasvári Pál Múzeum Kálvin utcai épülete, az EKIK
Szabadság tér 1. szám alatti épülete a könyvtár földszinti
részének kivételével. A Vasvári Pál Múzeumban az
Ady Endre utcai épület időszaki kiállítása előzetes
bejelentkezés, időpontegyeztetés után látogatható.
A Vasvári Pál Múzeum Kálvin utcai épülete előzetes bejelentkezés, időpontegyeztetés
után hétköznapokon fogad csoportokat, látogatókat, az Ady Endre utcai épület nem
látogatható. Telefonon történő bejelentkezés: 06-42/372-441, email: kozmuvelodes@
vasvaripalmuzeum.hu.
A Városi Könyvtár csökkentett nyitvatartási időben várja Olvasóit, Látogatóit. A
Városi Könyvtár nyitva tartása október 17-től a következő: Hétfő: 10.00 – 17.00, Kedd:
9.00 – 16.00, Szerda:
9.00 – 16.00, Csütörtök: 9.00 – 16.00, Péntek, szombat:
ZÁRVA! Természetesen ebben az időszakban is az intézményegységek munkatársai
azon dolgoznak, hogy új szolgáltatásokkal, új programokkal, rendezvényekkel várjunk
minden kedves Látogatót, Érdeklődőt a Városi Könyvtárban, a Polgármesteri Hivatal
Házasságkötő termében, szabadtéren, új helyszíneken és az online térben. Kérem, figyeljék
honlapunkat, Facebook oldalainkat, plakátjainkat, a Vasvári Hírmondó hasábjait, a Városi
Televízió adásait, ahol folyamatosan tájékoztatjuk Önöket! Köszönjük az eddigi bizalmat,
továbbra is sok szeretettel várunk Mindenkit!
Kulcsár Lászlóné
intézményvezető

40 éves osztálytalálkozón örülhettek egymásnak mindazok, akik 1982-ben végeztek a
Kabay János Általános Iskolában. A viszontlátás hangulatát emelte, hogy Cicás Ferencné
Magdika néni, volt osztályfőnök is jelen volt ezen a jeles eseményen. A kellemes
emlékek felidézése mellett megemlékeztek két elhunyt osztálytársukról is, akik sajnos
már nem lehettek jelen.
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