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Adventi varázs
Kezdetét vette az advent, a karácsonyra való felkészülés. December 1 – jén, vasárnap
otthonainkban és a Találkozások Háza terén is meggyújtottuk az első adventi gyertyát.
Öröm volt látni, hogy milyen sokan jöttek el erre a közös ünnepre. A teret finomságokkal
töltöttük meg, adventi hangulatot varázsoltunk az este folyamán, főleg, hogy Rudolf a
rénszarvas is tiszteletét tette.
Kicsik és nagyok boldogan vették birtokba a teret.
Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző köszöntőjét követően a Lurkó - Kuckó Óvoda
Napsugár csoportja kis műsorát tekinthettük meg.
Új kezdeményezés a Találkozások Háza részéről a város fenyőfájának közös díszítése,
utolsó díszeinek közös elhelyezése az intézmények, civil szervezetek képviselőivel és
a városlakókkal karöltve. Örömünkre szolgált, hogy a város szinte minden intézménye,
s számtalan lakos hozta el szebbnél szebb díszeit a fára, ettől lett valóban közös a Város
Fenyőfája. Nagy köszönet ezért mindnyájuknak, a köszönjük a fa felajánlását Szabó
Lászlónak!
Adventi gondolatait a közönséggel Hülvely Zoltán görög katolikus esperes osztotta meg
majd az első gyertyát jegyzőasszony meggyújtotta.
Az advent jelentése az eljövetel, a megérkezés, a boldog várakozás öröme. Megérkezni
és türelemmel várakozni. Milyen egyszerűnek tűnik mindez, milyen könnyű kimondani,
de milyen nehéz ezt a nyüzsgő és rohanó világunkban megvalósítani. Mert olyannyira
elfoglalnak minket a hétköznapokban a feladatok, kötelezettségek, a világnak való
megfelelés kényszere, hogy amikor egy kissé lassítani kellene és szeretteink felé fordulni,
bizony csak nehezen vagyunk képesek a megállásra, az odafigyelésre. Mi ennek az oka?
Talán az, hogy a mindennapokban a várakozás sok-sok negatív élményekkel függ össze.
Türelmetlenséggel, tehetetlenséggel párosul, közben a nagy sürgés-forgásban oly könnyen
feledkezünk meg a hozzánk legközelebb állókról, az otthon nyugalmáról, szeretteinkről,
miközben lelkünk legmélyén csak erre vágyakozunk.
Kedves Tiszavasváriak! Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár minden
munkatársa az adventi ünnephez szeretetteljes készülődést, szeretteik körében eltöltött
meghitt, Boldog Karácsonyi Ünnepeket, sikerekben, egészségben és boldogságban
gazdag 2020-as évet kíván.

KÖZMEGHALLGATÁS
Idén 2019. december 16-án (hétfő) 17.00 órától tartja az
önkormányzat az éves közmeghallgatást. Szeretettel várjuk a
lakosságot a polgármesteri hivatal házasságkötő termében.

Gratulálunk! 2004 őszén indult, azaz most 15 éves a Göbölyös
Néptánccsoport!

Önök kérdeznek – Szőke Zoltán polgármester válaszol
Úgy tűnik, a
választások
után
kezd
visszaállni
a
nyugodt
normális élet
a
városban.
Megy minden
a
maga
rendjén,
mindenki
teszi a dolgát,
akár eddig. Hozzánk is ismét érkeznek a
kérdések, és mi pedig megpróbálunk utána
járni – akár eddig. Mindjárt egy többek
által is felvetett probléma: 2007 óta gyűlik
egy számlaszámon a Tiszavasvári lakosok
által befizetett talajterhelési díj bevétele.
Ez 2012-től tízszeresére emelkedett, azóta
már sokmilliós nagyságrendű! Kérdés:
Igaz-e, hogy ezt az összeget kizárólag
környezetvédelmi célokra, elsősorban
a szennyvízcsatornára való rákötések
megsegítésére lehet, és kell fordítani?
Városunkban kapott-e már valaki ilyen
irányú segítséget? Meg van-e ez az
elkülönített pénz?
– Ez a kérdés hosszú évek óta porondon
van. Senki nem foglalkozott eddig ezzel,
így az érdeklődők válaszokat sem kaptak.
Mi most a jegyzőasszonnyal utánajártunk
a feltett kérdéseknek. Még most teljes
részletességgel nem fogok tudni választ
adni, viszont hamarosan megfelelő
formában tájékoztatva lesz a lakosság. A
kérdéses összeg elkülönített számlán van
az önkormányzatnál, ami közel 24 millió
forintra tehető. Ez környezetvédelmi
birságból és talajterhelési díjakból tevődik
össze. Ennek a 10%-a a környezetvédelmi
bírság, a többi a talajterhelési díj. Ez a pénz
kizárólag célzottan történhet a törvényi
előírások alapján: (3) A (2) bekezdés
szerinti felhasználásnak minősül különösen
a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a
vízbázis védelem, a települési monitoring
kialakítása és működtetése, a tartós
környezetkárosodások
kármentesítése,
a potenciális és a tényleges szennyező
források szennyezésének megelőző, illetve
utólagos műszaki védelme. Állásfoglalást
kértünk a hatóságoktól, hogy mire tudjuk
még ezeken a meghatározásokon belül
felhasználni. Amint megkaptuk a választ,
tájékoztatjuk a lakosságot, és ezt az
összeget célzottan szeretnénk felhasználni.
– A következő kérdés, mely érvényes lehet
a most épülő valamennyi Tiszavasvári
útra nézve: Gondolom lesz valamilyen
versenyeztetés, hogy ki legyen, mondjuk
a Petőfi út felújításának a kivitelezője.
Itt az adott cégek értékelése során miket
vesznek figyelembe?- Csak az ár számít,
vagy megnézik-e például, hogy az adott
cég milyen minőségű és tartósságú utakat
készített eddig? Meg lehet-e keresni
például azt a céget, akik a Vasvári Tiszalök útszakaszt csinálták jó pár éve?
Érdekes módon az az út még mindig egész
jó állapotban van, míg ellenpéldaként meg
lehet nézni a körülbelül hasonló „korú”
Hajdúnánás - autópálya felhajtó közötti
szakaszt, ami már tele van javításokkal.
Inkább csináljunk 10 km normális utat,
mint 11 km olyat, amit 1-2 év után már
javítgatni kell.
– Már túl vagyunk a kivitelező
kiválasztásán. Ezt a lakosság nyomon
követhette a televízióból a testületi
ülések közvetítése során, vagy akár
a Vasvári Hírmondóból. A kivitelező
kiválasztása egy műszaki tartalommal
kiírt közbeszerzési eljárás során valósult

meg. Természetesen az ár is számított, de
volt egy minőségi műszaki elvárás az utak
megépítésével kapcsolatosan, és ennek
minden szempontból meg kellett felelnie
a nyertes kivitelezőnek. Az elkészült
utak jól mutatják, hogy egy minőségi,
jól kivitelezett, az elvárásoknak minden
tekintetben megfelelő munkával állunk
szemben. Sok helyen már megtörtént, de
van, ahol folyamatban van a padkarendezés.
Ha valahol állnak a munkálatok nem
kell megijedni, mert a szerződés szerint
a kivitelezés 2020 évvégéig szól, és
garanciát vállaltak azután is, ha már nem
lesznek jelen Tiszavasváriban.
- Kap-e esetleg padkát a Petőfi út, vagy
legalább zúzott köves útszél megerősítést?
Ugye nem homokkal lesz feltöltve az út
széle?!
– Ha már a padkánál tartunk: vannak
jelzések ezzel kapcsolatosan, de ezt úgy
kell kezelni, hogy elkészült egy padka,
ennek idő kell, még tömörödik. Megfelelő
gépeket, eszközöket használtak ennek
megépítése során, viszont a minél jobb
tömörítéshez kell egy esős időszak. Az
ezután fellépő hibákat szükség szerint
ugyan úgy kijavítják, mert ez is benne van
a szerződésben. De már látszik, hogy nem
áll víz az úttesten, mint régebben, mert
teszi a dolgát az útpadka. Ez fontos az út
károsodásának szempontjából is.
– Szintén egy ide vonatkozó kérdés: Lesz-e
esetleg felező vonal is? Igen jelentős
kétirányú forgalom zajlik ezen az úton,
illetve este, esőben, ködben is sokat segít
a felező.
– Ahogy emlékszem, a Petőfi úton nem
volt felező soha. Nem is így lett tervezve,
viszont ha a forrásaink engedik, jövőre ezt
meg fogjuk oldani, mert tényleg indokolt!
– A következő kérdésre már félig kaptunk
választ: Lesz-e valóban független
minőség ellenőrzés az átadás előtt?
Hallani olyat, hogy sajnos ebben a
szakágban is megy az összekacsintás, és
az ellenőrnek megsúgják, hogy honnan
is kellene venni azt a mintát az útból.
– Biztos valahol van ilyen, de nálunk
a független műszaki szakértőnek ez
nem érdeke. Mi is folyamatosan járunk
arra, látjuk, pontosabban látnánk az
esetleges elváltozásokat. Ha gond lenne
az út minőségével, abban a pillanatban
jeleznénk, és a kötelező garanciális
javítás keretében helyre kellene hozniuk.
Egyébként
régi,
jó
referenciákkal
rendelkező
kivitelezőről
beszélünk.
Nekik sem lenne jó egy negatív reklám!
– Elhangzott már egy-két „jóindulatú”
megjegyzés, hogy vége a választásoknak,
megállt az útépítés, a pénz pedig
mutyiban megy vissza Nyíregyházára!
– Ahogy azt már az előbb említettem,
a munkálatoknak 2020 végéig kell
befejeződni. Nyílván az időjárás nagyban
befolyásolja a haladás mértékét. Amit az
idén nem tudnak befejezni, azt tavasszal
mindenképp folytatni fogják – a pénz
pedig marad Tiszavasváriban!!! Ezeknek a
rosszindulatú megjegyzéseknek pedig nem
szabad felülni. Láthatjuk, hogy épül-szépül
a város. Ezen fogunk dolgozni, hogy
amit megígértünk, az meg is valósuljon!
– Milyen a lakossági visszajelzés?
Gondolok itt a Jókai út elejére, az Ifjúság
út elejére, a kereszteződésekre, és még
sorolhatnám. Legtöbbször pozitív
üzeneteket kapok, kapunk a lakosság
részéről. Pont valamelyik este találtam a
postaládámban egy kézzel írt kis üzenetet
a Szent István útról, melyben köszönetüket
fejezi ki egy kedves család, amiért

gondoltunk rájuk. Tudni kell, hogy itt volt
egy 30-40 méteres szakasz, amivel eddig
soha nem foglalkozott Tiszavasvári Város
Önkormányzata. Ezek, és az ehhez hasonló
üzenetek,
visszajelzések
számunkra
fontosak!
– Sokat beszéltünk már a mezőőrök
munkájáról. Amióta vannak, jelentősen
visszaesett többek között a falopások
száma, de amit még mindig nem sikerült
megoldani teljes mértékben, az az
illegális szemétlerakás. Lehet egyáltalán
ez ellen tervezni, vagy tenni valamit az
önkormányzatnak?
– Óriási probléma számunkra az illegális
hulladék elhelyezés. Az idén pályázati
pénzből 3 millió forintot költöttünk ezek
elszállítására. Sajnos vannak olyan cégek,
vállalkozók,
magánszemélyek,
akik
úgy gondolják, hogy nekik joguk van
közterületre hulladékot lepakolni, amit
majd aztán az önkormányzat elszállíttat. Ha
valakinek – a szerződés szerinti hulladékon
kívül – plusz hulladék keletkezik, az neki
a dolga, hogy akár konténert bérelve,
akár egyéb járművel, de elszállíttassa. A
mezőőrök küzdenek ezzel nap, mint nap.
Ha esetleg találnak az illegálisan lerakott
hulladékok között olyan iratot, stb., ami
enged utalni a szemét tulajdonosára, akkor
elszállíttatják vele. A jövőre nézve nagy
segítség lehet a kamerarendszer, amellyel
olyan területeket is meg tudunk figyelni,
ahova előszeretettel viszik ki ezeket a
kommunális hulladékokat. De ott vannak az
általunk kihelyezett konténerek, amibe sok
esetben szintén olyan hulladékok kerülnek,
amiket máshonnan visznek oda. Ez is éves
szinten 7 millió forintot visz el a várostól.
Az elkövetkezendő időszakban nagyobb
hangsúlyt akarunk fektetni a szabályok
betartására. Tervben van a jövőre nézve
egy új közterület felügyelő felvétele, és a
mezőőrség megerősítése, amivel várhatóan
hathatósabban oda tudunk figyelni ezekre a
dolgokra – viszont sok embernél a fejekben
is rendet kellene tenni, akik elkövetik ezt a
környezetkárosítást!
– A választások előtt a lakosság több
helyről is értesülhetett a pályázaton elnyert
1,2 milliárd forintról. Az útépítések már
megindultak, ez látszik. A Találkozások
Terének munkálatai is szépen haladnak,
de mi van a többi projekttel?
– Minden elnyert forint felhasználásán
dolgozunk. Az orvosi rendelő felújítása
már elkezdődött, a Találkozások Terének
munkálatai folyamatban vannak, a Zöld
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Város projekt is folyamatban van, a
komplex energetikai fejlesztések program
lassan a végéhez közeledik, - itt az EONnal kötendő szerződéseken „ül” a partner,
a
kamerarendszerrel
kapcsolatosan
most fogunk egyeztetni kapitány úrral,
- szóval nem tétlenkedünk mi sem, és az
önkormányzat dolgozói sem. Egy biztos:
minden egyes elnyert forint fel lesz
használva!
– Mi van a baromfifeldolgozó üzemmel,
az orvosi műszergyárral? Mit lehet
ezekről tudni? – Továbbra is az egyedi
kormányzati támogatásra várnak. Amint
megkapják, indulnak a munkálatok – és
itt, Tiszavasváriban! Ha esetleg rajtuk
kívülálló okok miatt ez mégsem jön létre,
akkor új befektetők után nézünk!
– Van-e még esetleg olyan fontos dolog,
amit szeretnél megosztani a lakossággal?
– Nem ejtettünk szót az útépítések során
a COOP előtti területről. Ez fontos
dolog! Már az előző ciklusokban is sokat
beszéltek róla, hogy tenni kellene valamit,
de ez mindig megmaradt a beszélgetés
szintjén. Nekünk sikerült megszüntetnünk
a város egy csúnya foltját, mely főként esős
időben rengeteg bosszúságot okozott mind
a járókelőknek, mind az autósoknak. És ha
már itt tartunk: szeretném a városközpontot
a jövőre nézve egységesebbé tenni,
minden részletét egy kicsit megújítani.
Ebben szeretném, ha partnerek lennének
az üzletek tulajdonosai. Mennyivel
másabb egy színes, látványos kirakatokkal
teljes belváros, mint egy sivár, unalmas,
ingerszegény! Aztán: nagyon sok panasz
érkezik a közvilágítással kapcsolatosan
– joggal! Az EON felé ezt már többször
jeleztük. Kértük Őket, panasszal éltünk,
próbálkoztunk – mindhiába! Amennyiben
ilyen hozzáállást fogunk tapasztalni,
mivel van más lehetőség is, partnert
fogunk váltani. Nem elfogadható, hogy
városrészek
maradnak
közvilágítás
nélkül, nincs rendesen karbantartva,
hiányos a világítás! Már vannak sokkal
jobb, energiahatékonyabb közvilágítási
rendszerek, amin ráadásul még spórolni
is tud a város. És végül egy örömteli hír:
megújul a Tiszavasvárit Hajdúnánással
összekötő útszakasz! Ezt Dr.Vinnai Győző
egyéni országgyűlési képviselő úr jelentette
be a Szakközépiskola jótékonysági bálján!
– Ettől jobb hír nem is lehetett volna a
végére! Köszönöm a beszélgetést!
Fülöp Attila

Önkormányzati hírek
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Megkezdődtek az ellenőrzések

Augusztusban
kezdtük
meg
az
ellenőrzéseket
idegenforgalmi
adó
tekintetében. Szórólapok kihelyezésével
tájékoztattuk az üdülőtulajdonosokat.
Tudva levő, hogy az ország területén
nagyon sok településen bevezették ezt
az adónemet, de kishazánkon kívül sem
újdonság, hogy turistaként bizony fizetünk,
s a szállásadó beszedi és befizeti ezt a
helyi önkormányzatnál. Minden egyes
vendégéjszaka után befolyó adóforint
mellé a Magyar Állam is ugyanannyit tesz,
ami teljes egészében a településen marad.
Szeptemberben elkezdtük az építményadó
ellenőrzését.
Első
körben
lezárt
ellenőrzések kapcsán elmondható, hogy
27 épületből csupán 4 volt az, amelynek
adóalapja –alapterülete- nem egyezett meg
a bejelentett-bevallott adatokkal. Iparűzési

adó tekintetében sem volt lehangoló a
kép, hiszen az eddig vizsgált, bejelentett
adófizetők tekintetében 90%-os a jogkövető
magatartást folytatók aránya. Sajnos az
előzetes vizsgálatok azt mutatják, hogy
vannak olyan vállalkozások/vállalkozók,
akik
bejelentési/bejelentkezési
kötelezettségüknek a mai napig nem tettek
eleget… Ezúton szeretném a helyi adó
tekintetében érintettek figyelmét felhívni:
vizsgálják felül, hogy teljesítették-e
bejelentési kötelezettségüket, a bejelentés,
bevallás, valós adatokat tartalmazza-e.
Amennyiben
kérdésük
lenne,
adócsoportunk ügyintézői ügyfélfogadási
időben válaszolnak minden kérdésre. Még
nem késő az esetlegesen rontott, téves
adattartalmon változtatni, a bejelentkezést,
bevallást, önrevíziót megtenni.

NEM VÁLTOZNAK A TEMETŐI
DÍJTÉTELEK

A köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét évente vizsgálja felül az önkormányzat. A 2020as évre az üzemeltető Tiva-Szolg Kft. nem javasolt díjtételemelést. A rendelet és annak
mellékletét képező díjtételeket tartalmazó táblázat honlapunkon (www.tiszavasvari.hu),
valamint az njt.hu internetes oldalon is megtekinthető.

Új településrendezési eszközök
Korábban már írtunk róla, hogy
2019. december 31. napjáig új helyi
építési szabályzatot kell alkotnia az
önkormányzatnak. A rendelet elkészítése
nem kötelező, de a beruházások
megvalósítása
szempontjából
elengedhetetlen. Közérthető nyelven ez az
a rendelet melynek alapján a város teljes
közigazgatási területének övezeti besorolása
megtörténik, és az egyes övezetekhez
tartozó
részletszabályok
alapján
meghatározásra kerül hol valósíthatóak
meg az egyes ipari, kereskedelmi-,
vagy
más
hatósági
engedélyhez/
bejelentéshez kötött beruházások, vagy
például milyen beépítési százalékok
vonatkoznak egyes ingatlanokra. Ezen
kívül sok-sok információval, kötelező
szabállyal szolgál azok számára, akik
befektetni kívánnak itt, vagy akár csak
ingatlant, üdülőingatlant vásárolnak. A
módosítási javaslatokat személyesen,
e-mailben, papíralapon és a lakossági
fórum keretében lehetett benyújtani
az önkormányzathoz. Mindezeken túl
megkértük az érintett államigazgatási
szervektől a város teljes közigazgatási
területére vonatkozó adatokat. Ahhoz
hogy a Képviselő-testület a javaslatokról
megfelelően tudjon dönteni, kikértük a
települési főépítész és a településtervező
véleményét, ami alapján a 2019. március
28-án
megtartott
Képviselő-testületi
ülésen a 2014. óta beérkezett módosító
javaslatokat a Testület megtárgyalta.
Az lakosság nagy részét érintő főbb
módosítások kerültek elfogadásra: A
Hétvégiházas üdülőterületen maximális
beépítési százalék a jelenlegi 15% 20%-ra
módosul; a főút melletti telkeket korlátozó
útkorrekciók felülvizsgálatra kerülnek;
kialakíthatóvá válik a Salétromkert utca;
a Horgász-tó területén lehetőség nyílik

turisztikai épületek megvalósítására; a
Krúdy és Gyári lakótelepeken sorgarázs
elhelyezésére megfelelő terület kerül
kialakításra; a Szikra Vadásztársaságnak
lehetősége adódik Vadászház építésére; A
Keskeny u. mögötti terület Kertvárosias
lakóterületből Kereskedelmi szolgáltató
gazdasági területté kerül átminősítésre.
A fentieken túl egyéb módosítások is
történnek, melyről a www.tiszavasvári.
hu
honlapon
tájékozódhatnak.
Időközben a jogszabály a határidő
tekintetében módosult, így a korábban
elfogadott településrendezési eszközök
alkalmazhatóságára
vonatkozóan
kitolták a határidőt 2021. december
31-re.
Önkormányzatunk
azonban
a
jogszabálynak
való
megfelelés
érdekében elkészíttette a város új
településrendezési
eszközeit
(új
településszerkezeti terv és leírás, új
helyi építési szabályzat és szabályozási
terv) melynek elfogadása egy hosszabb
folyamat. Jelenleg a véleményezési
szakaszba van, azaz megküldésre került
az államigazgatási szervek, az érintett
települések és szolgáltatók részére.
Továbbá a lakosság számára is közzétételre
került a tervezet „Tiszavasvári Város
Településrendezési Terv véleményezési
dokumentáció”címen, amely az alábbi
linken érhető el: http://www.tiszavasvari.
hu/telepules_rendezesi_terv.
Ezzel
kapcsolatosan lakossági fórumot tartunk
a Polgármesteri Hivatal Dísztermében
2019. december 17-én 14:00-tól, melyet
követően a javaslatokat személyesen,
e-mailben, papíralapon lehetett benyújtani
az önkormányzathoz a lakossági fórumot
követő 8 napon belül. A rendelet várhatóan
a jövő év elején elfogadásra kerül és
hatályba lép.

Forgalomcsillapító borda kerül kihelyezésre/
áthelyezésre
Az Ifjúság u. felújítása során kérdésként merült fel, hogy a forgalomcsillapító borda
visszakerüljön-e az eredeti helyére. A képviselő-testület úgy döntött, hogy kerüljön
áthelyezésre a Szabolcs vezér utcára a játszótér bejárata elé a Hősök utca felől. Ezzel
az áthelyezéssel biztonságosabbá válik a kereszteződés, mert így az Ifjúság utcáról való
kikanyarodás/áthajtás könnyebben kivitelezhető, mivel a Szabolcs vezér u. kanyarodó
szakaszából alacsonyabb sebességgel érkeznek a járművek. Az áthelyezésre tavasszal
kerül majd sor.

ESÉLY OTTHON LAKHATÁSI
TÁMOGATÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tiszavasvári Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16 pályázathoz kapcsolódóan
újabb felhívást tesz közzé a fiatalok helyben maradását támogató ösztönző rendszer
elnyerésére. A pályázat keretén belül az önkormányzat tulajdonában lévő 7 db ingatlan
felújítása, átalakítása megtörtént. E támogatási formával a 18-35 év közötti eredményes
pályázatot benyújtó fiatalok lakhatásához van lehetőség segítséget nyújtani, ugyanis
a nyertes pályázók egy felújított lakás használati jogát kaphatják meg maximum
2 éves határozott időtartamra, azzal hogy bérleti díjat fizetniük nem kell, csupán
a rezsiköltség és egyéb költségek (pl.: közös költség) megfizetésére kötelesek. Jelen
pályázati felhívás a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló Tiszavasvári Város
Önkormányzata Képviselő-testülete 32/2019.(X.1.) számú önkormányzati rendeletén
valamint Tiszavasvári Város Önkormányzat képviselő-testületének 12/2019 (XI.28.)
számú önkormányzati rendeletén, a lakások és a nem lakás célú helyiségek bérletéről
és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról rendeletén
alapul. A rendeletek a www.tiszavasvari.hu honlapon, valamint az njt.hu internetes
felületen megtekinthetőek. A pályázati felhívás az www.tiszavasvari.hu honlapon
megismerhető. A felhívás keretében támogatásban részesülhet az a pályázó, aki az
alábbi feltételeknek együttesen megfelel:
•
a pályázat benyújtásakor a 18. életévét már betöltötte, de 35. életévnél nem
idősebb természetes személy
•
nem rendelkezik lakóépület tulajdonjogával Tiszavasváriban;
•
a rendelet 1. § 5. pontjában meghatározott hiányszakmával rendelkezik,
•
munkaviszonnyal rendelkezik Tiszavasváriban.
•
vállalja a lakás közüzemi díjainak és közös költségének megfizetését.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerülő kérdésekkel a pályázati felhívásban
megjelölt kapcsolattartóhoz fordulhatnak.
TVÖ

Közéleti hírek
„Nem tehetünk nagy dolgokat, csak kis
dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.”
Teréz Anya

Novemberben,
a
Szociális
Munka Napján
ünneplik
világszerte
a
szociális
munkaterületen
dolgozókat.
Így
történt
ez a mi kis
városunkban,
azon
belül
is a Kornisné Liptay Elza Szociális
és
Gyermekjóléti
Központban
is.
Várakozással vegyes kíváncsisággal a
szívünkben vártuk, hogy vezetőnk Nácsáné
Dr. Kalán Eszter Hajnalka bejelentse,
hogy idén ki kapja közülünk a megtisztelő
elismerést. A díjat Dojcsákné Pásztor Erika,
városunk egyik meghatározó személyisége
kapta, akinek neve összefonódik a
szociális és egészségügyi intézmények
működtetésével, szakmai irányításával.
A jelenlévők boldogan köszöntötték és
gratuláltak neki, hiszen mindannyian
tudták, ő a legalkalmasabb az elismerésre.
Aki közelebbről ismeri Erikát, azt tudja,
hogy nagyon igazak rá Teréz Anya szavai,
hiszen ő is apró kis dolgokat téve, de annál
nagyobb szeretettel járta be pályájának ívét.
A teljesség igénye nélkül megemlítenék
itt róla néhány olyan területet, ahol
ott hagyta életének és munkásságának
lenyomatát, mint követendő, hiteles,
emberi példát. A szociális területen lévő
pályafutása 1981.07.01-én kezdődött, a
Tiszaeszlári Községi Tanácsházán. 1984.
februárjában kezdett a Tiszavasvári Városi
Jogú Nagyközségi Tanács Művelődési,
Egészségügyi és Sportosztályán (a
MESO-n),
ahol
adminisztrátorként
dolgozott. Két gyermekének megszületését
követően 1988. május 1-től, Markóczi
Máriával többek között ők jelentették a
város számára a Családsegítő Központot.
Itt már az adott szakmai terület minden
részletével foglalkozott, legyen az
pénzügyi vonatkozású feladatok, vagy a
kliensekkel való foglalkozás. Az évek alatt
az intézmények elnevezése és feladatai
sokszor változtak, de egy valami nem:
Erikának a munkához, az emberekhez
való hozzáállása. Szakmai alázattal figyelt
és sajátította el a szociális segítő szakma

fortélyait. A ranglétra mindegyik fokát
bejárta, szépen haladt előre. Nem csak a
szociális, hanem az egészségügyi területen
is tájékozott volt. Biztosan állíthatom
róla, hogy a szociális és egészségügyi
intézmények
működésében
és
irányításában senki nem bír annyi tudással
és információval, mint ő. Az ő nevéhez
fűződik a Családok Átmeneti Otthona és az
Idősek Átmeneti Otthonának működésének
elősegítése, továbbá a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás kialakítása városunkban
és térségünkben, mely a Máltai
Szeretetszolgálat
Modellkísérleteként
indult be. Kevesen tudják, de az Országos
Módszertani
Központ
vezetőjétől
elismerésben részesült, kimagasló szakmai
tudása, és lelkiismeretes munkavégzése
miatt. Elérte szakmájának csúcsát, amikor
2003-ban a Szociális és Egészségügyi
Szolgáltató Központ intézményvezetőhelyettesének választották. Rendszeres
szakmai képzéseken fejlesztette magát,
ezért mindig lehetet számítani javaslataira,
tanácsaira. Szaktudását szívesen adta át az
újabb generációnak. Az időközben eltelt
12 év alatt több alkalommal is voltak olyan
időszakok, amikor hosszabb időtartamban
egy személyben látta el az intézmény
irányítását. 2016-tól új feladatokat
kapott, azóta is hozzátartozik az idősek
nappali ellátása, a szociális étkeztetés és
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
A „szép korúakkal” való munkája
során a segítőkészsége, alkalmazkodó,
toleráns magatartása, az élettapasztalata
hamar a nyugdíjas közösség szeretett
tagjává tette. A rá bízott időseknek a
legtöbbet nyújtja: figyelmet, tiszteletet
és szeretetet. Az ő életében is vannak
mélységek és magasságok, de ő mindig
megmaradt annak, akit már évtizedek
óta ismerünk. Munkatársai körében is
nagy elismerést és tiszteletet vívott ki
tudásával, munkabírásával és pozitív
személyiségével. Tőle mindenki csak
tanulhat! Végezetül ismételten gratulálunk
neki az elismeréshez, és azt kívánjuk, hogy
az elkövetkező években is mosolygósan,
szeretettel, jó egészséggel végezze
munkáját!
Kornisné Liptay Elza Szociális
és Gyermekjóléti Központ

Gratulálunk!
2019. november
22-én a Magyar
Egészségügyi
Szakdolgozói
Kamara
SzSz-B
Megyei
Elnökségétől,
intézményünk
meghívást
kapott a Sz-SzBereg
Megyei
Egészségügyi
Szakdolgozók XV. Tudományos Napjára. A
Tudományos Napon magas elismerésben,
kitüntetésben részesült munkatársunk,
Ládiné Csepregi Julianna, aki a Szociális
Munka Napja alkalmából - szociális
intézményeken belül – a megyében egyedül
részesült ezen megtisztelő kitüntetésben!
A kitüntetésre igen büszkék vagyunk,
hiszen ezzel az intézményünkben folyó
magas szakmai munkát, feladatellátást
is elismerték. Ládiné Csepregi Julianna
37 éve a Kornisné Liptay Elza Szociális
és Gyermekjóléti Központ és jogelőd
intézményeinek megbecsült munkatársa.
Munkájának első éveiben ápolóként volt
foglalkoztatva, majd feltűnt a vezetőinek,
hogy magas szintű szakmai feladatellátása
mellett, egyéni problémákat is sikeresen
megoldott,
ezért
mentálhigiénés
feladatellátással bízták meg. Munkája
során a nélkülözhetetlen segítségen túl
konfliktuskezelést,
válságmegoldást
végzett a lakók mindennapi életének
megoldásában. 1991. évben osztályvezető
ápolói megbízást kapott, melyet azóta
is magas szinten művel. Jelenleg a
bentlakásos intézmény Hunyadi József
szárny szakmai munkáját irányítja. Judit
rendkívül családszerető, családcentrikus
ember, munkájában is központi szerepet

2019 december

tölt be a családias légkör, a szeretet, a
béke megléte. Empatikus, segítőkész,
következetes vezetőként az intézmény
meghatározó
személyisége.
Vezetői
tevékenységét kiváló munkaszervezési
módszerek és folyamatok jellemzik.
Az osztály tevékenységének ellátása
során a gondozási és ápolási feladatok
zökkenőmentesen, nyugodt munkahelyi
légkört megvalósítva történnek. Az
ellátottakhoz és hozzátartozókhoz való
viszonya példamutató, tisztelik közvetlen
modorát, gondoskodó, problémamegoldó
támogatását. Tudását munkába állása
óta folyamatosan fejleszti, megbízható
munkatárs a szakterületen. Jelentős
szerepe volt abban, hogy intézményünkben
szakápolás tevékenységet végezhessünk.
A szakma iránti elkötelezettsége kivívta
a munkatársak, lakók, kliensek, betegek
tiszteletét, elismerését, szeretetét is.
Szakmai tudását maximálisan kamatoztatja
a gondozottak mindennapos fizikai,
egészségügyi ellátása során. A kliensek
testi szükségletein túl – jelenleg iskiemelt figyelmet fordít a mentálhigiénés
gondozásra is. Gondozottak, hozzátartozók
bátran fordulhatnak felé a problémáikkal.
Folyamatosan képzi magát, a megszerzett
új információkkal segíti a rábízott
gondozottak, betegek mindennapjait.
Rendkívül jó pedagógiai érzékkel
rendelkezik, központi szerepet tölt be
az
intézményünkben
foglalkozatott
tanulók képzésében. Munkáját nagyon
jó problémamegoldó készséggel, segítő
szándékkal, türelemmel, mindenki által
elismert odaadással végzi. Szakmailag
és emberileg egyaránt kimagasló a
teljesítménye! Büszkék vagyunk és
Gratulálunk a kitüntetéshez!
Kornisné Központ

Új csapat, új kiállítás

Langaméta kiállítás advent első vasárnapján
Lelkes kis csapatunk elkészítette az
idei év utolsó Langaméta kiállítását,
melynek a „Játékok újrahasznosított
anyagokból” címet adtuk. Az ősz folyamán
a Fülemüle Örökös Zöld Óvoda szülői és
gyermekei közösen dolgoztak azon, hogy
a kidobásra váró műanyag dobozokból,
papírdobozokból,
egyéb
hulladék
anyagokból különféle, ötletesebbnél ötletesebb játékokat kreáljanak. Munkájuk
eredményeképpen a gyermekek - szülők
közös tevékenykedésén és élményén túl,
olyan csodálatos játékanyag született,
melyet érdemesnek ítéltünk arra, hogy
bekerüljenek pár hónapra a Langaméta
kiállító terembe, hogy láthassák a Vasvári Pál
Múzeumba érkező érdeklődők ezt a csodát,
mely a családi összejövetelek és közös
munkák eredményeként megszületett.
A megnyitó 2019. december 1. - én volt,

a Tiszavasvári Vasvári Pál Múzeum
Langaméta kiállító termében,
népes
gyermek és felnőtt közönség érdeklődése
körében. A kiállítást megnyitotta Dan Megyeri Gabriella óvodapedagógus, aki
hosszú évek óta szervezi óvodáinkban a
környezetvédelmet, a környezettudatos
óvodai életet. Ökológiai lábnyomként
stílszerűen, most ezt a kiállítást hagytuk
magunk után. Mindenkit szeretettel
vár a Tiszavasvári Egyesített Óvodai
Intézmény Langaméta Óvodai Szakmai
Munkaközössége egy önfeledt ötletbörzére
a múzeumba. A kiállítás 2020 májusáig
tekinthető meg a múzeum Langaméta
kiállítótermében.
Opre Csabáné
Langaméta Óvodai Szakmai
Munkaközösség vezető

Közéleti hírek
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Advent idején több a lakástűz

Vasárnap gyújtjuk meg az első gyertyát az adventi koszorún. Ezzel a gesztussal
kezdetét veszi az ünnepi készülődés, a várakozás időszaka. Egy kis odafigyeléssel
elkerülhetjük, hogy a tűzoltókra várakozás időszaka legyen.
Naponta átlagosan 15 lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat. Télen ez a szám a duplájára
emelkedik, 45 percenként kigyullad egy lakás. A lángok legtöbbször egy-két
négyzetméteren pusztítanak, de naponta két-három lakás lakhatatlanná válik a tűz miatt,
holott ezek a tragédiák könnyen megelőzhetőek lennének. Azért emelkedik ilyenkor a
lakástüzek száma, mert többet vagyunk otthon, több elektromos eszközt használunk,
többet főzünk, hosszabb ideig kell világítani, fűtünk, és szabadidős tevékenységeink
nagy részét is otthon végezzük. Ezek mind-mind növelik a lakástüzek kialakulásának
kockázatát.
•         Leggyakrabban a nyílt láng – gyertyák, mécsesek – használata okoz lakástüzet.
Olyan adventi koszorút válasszunk vagy készítsünk, amelyiken a gyertya alatt tűzálló
alátét van, így akkor sem gyullad meg az asztalterítő, ha a gyertya leég. Ha a koszorúnk
nem ilyen, inkább ne gyújtsuk meg rajta a gyertyákat. Mielőtt elhagyjuk a helyiséget, ahol
a koszorút elhelyeztük, fújjuk el a gyertyát. A koszorú közelében ne legyen semmilyen
éghető tárgy.
•         Szintén sok tüzet okoz az elektromos eszközök zárlata, a hálózat túlterhelése.
Fényfüzéreket csak megbízható helyen vásároljunk. Ha az eszköz rendszeresen lecsapja
a biztosítékot, ha a kábel, az elosztó, a hosszabbító sérült, esetleg deformálódott, ne
használjuk. Az elektromos eszközök vezetékei ne kerüljenek bútorok lábai alá.
•         A fűtési rendszer hibáira is számos tűz vezethető vissza. A fűtőeszközöket évente
egyszer tanácsos szakemberrel ellenőriztetni, ha szükséges, kitisztíttatni. Ezek az
eszközök lánggal égnek, vagy hőt termelnek, meghibásodásukból lakástűz lehet.
•         Gyakori, hogy a sütés és a főzés vezet tűzhöz. Főzés közben állítsuk be a telefonunkon
az időzítőt, így biztos, hogy nem felejtjük a tűzhelyen vagy a sütőben a készülő ételt. Nem
kell nagy tűz tragédiához, gyakran egy tűzhelyen felejtett edényben elfüstölt étel okoz
halálos füstmérgezést.
•         A dohányzás még mindig az előkelő ötödik helyen szerepel. Ne aludjunk el
hamarabb, mint a cigi!
Idén eddig 5800 lakástűzhöz riasztották a katasztrófavédelem tűzoltóegységeit
Magyarországon. Figyeljünk egymásra! Talán nem egy füstérzékelő a legelegánsabb
ajándék, azonban életet menthet.

„Sporttal a drog ellen”

A Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum 2019. november 22.-én első
alkalommal szervezte meg Tiszavasvári
Járáshoz tartozó települései Tiszavasvári,
Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár
és Szorgalmatos oktatási intézményei
részére a Járási Futballtornát. A délelőtti
órákban az általános iskolák felső
tagozatosai, délután pedig a középiskolák
tanulói mérték össze tudásukat. A
rendezvény
a
verseny
izgalmával
fűszerezte
a
Tiszavasvári
Városi
Sportcsarnok épületét. A csapatoknak
szurkoló diákok, kísérő szakemberek
folyamatosan bíztatták a focistákat,
akik ezt remek játékkal, bravúros
eredményekkel háláltak meg. A rendezvény
szervezése során sok támogatóval sikerült
egyeztetnünk, akik felajánlásaikkal a
program lebonyolításához és a csapatok
díjazásához nagymértékben hozzájárultak.
Itt szeretnénk felsorolni azokat a
vállalkozásokat,
magánszemélyeket,
akik támogatták a „Sporttal a drog ellen”
rendezvény megvalósítását: Decathlon
- Nyíregyháza, Flóra Patika – Tiszalök,
Gyrosland & Menűvár – Tiszavasvári,
MUKI ÉPKER Kft – Tiszavasvári, DK
Centrum Kft – Tiszavasvári, Gyöngyszem
Szabadidőközpont Bowling-Squash Club –
Hajdúnánás, KLNCOMP Kft – Kató Milán
és Kató Lajos, Tiszavasvári Sütőüzem Kft,

Keresztapa Kisvendéglő – Szorgalmatos,
Kincses Sziget Üzletház – Tiszavasvári,
Görömbei Cukrászat Kft – Tiszavasvári,
Gyöngy Ajándék Butik – Tiszavasvári,
Tiszavasvári Futárszolgálat, Olasz Pékség
– Tiszavasvári, Príma ABC – Tiszalök,
Andi Kis ABC – Tiszavasvári, Tiszadobi
Príma Pékség – Tiszavasvári, Kató
Attiláné – Tiszavasvári, Lázár Barbara –
Tiszavasvári, Takács Éva – Tiszavasvári.
Köszönjük,
hogy
a
rendezvényt
jelenlétével megtisztelte Szőke Zoltán
polgármester úr, Aratóné Perjési Mariann
– járási vezető helyettes asszony, Ráduly
Zsolt – igazgató- és alpolgármester úr,
Szabó Zoltán – igazgató úr. Köszönet
a Járási településekről érkező, kísérő
szakembereknek, hogy felkészítették a
diákokat, és elkísérték őket a rendezvényre!
Köszönjük a Tiszavasvári Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum elnökének Nácsáné
Dr. Kalán Eszter Hajnalkának, a KEF
tagoknak a rendezvény szervezését és
lebonyolítását.
Továbbá
szeretnénk
köszönetet mondani a Tiszavasvári
Városi Sportcsarnok vezetőjének, Dancs
Miklósnak és munkatársainak a rendezvény
megvalósításához nyújtott támogatásukért,
munkájukért!
Takács Éva
Tiszavasvári KEF társelnök.

Versengő gyerekek a Sportcsarnokban

Sikeresen lezajlott 2019. november 21.
napján a Kornisné Liptay Elza Szociális
és Gyermekjóléti Központ óvodai és
iskolai szociális segítői és a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében
megrendezett sportnap. Rendezvényünk
során arra törekedtünk, hogy minden
korosztály érezze jól magát. Ennek
következtében a nap generációkat kapcsolt
össze a sport jegyében: óvodások, általános
és középiskolások, felnőtt sportolókon át
a nyugdíjasokig. Közös munkánk során
olyan értékek valósultak meg, mint a
közösségteremtés, az egészségmegőrzés,
a kitartás és a segítőkészség. Ami pedig
a legfontosabb a szabadidő hasznos
eltöltése volt. A nap folyamán arra
törekedtünk, hogy az eddigiektől kicsit
eltérjünk, és a Tiszavasváriban lévő
erőforrásainkat, értékeinket felhasználva
juttassuk élményhez a gyerekeket. Így
versenyszámainkban a helyi sportolóink,
csapatkapitányként
erősítették
a
versenyzőket, akik nagy élménnyel
fogadták ezt a kezdeményezést.
80
nagycsoportos óvodás és 60 3-4.
osztályos kisiskolás vett részt a
sportnapon. Egyensúlyérzéküket, kis és
nagymozgásukat egyaránt felhasználva
küzdöttek egy jó eredmény eléréséért.
Versenyszámaink
között
szerepelt
labdapattogtatás, futóbiciklizés, rollerezés,
lufi egyensúlyozás, célba dobás, zsákba
futás, pókjárás. Rendezvényünk során
fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek
a kézzel fogható ajándékok mellett
élményeket is kapjanak. Jutalmunk
között szerepelt Szabó Zoltán NYSZC
Tiszavasvári
Szakgimnáziuma,
Középiskolája
és
Kollégiumának
igazgatójának részéről felajánlott utalvány,
mely 1 óra eltöltését biztosítja minden
csapat részére a Szakmák Utcáján. Gazdag
József Tiszavasvári Olimpiai Baráti
Kör Egyesület elnöke is minden csapat

részére felajánlott belépést a múzeumba.
Köszönjük nekik.
Reméljük, hogy a
gyerekek nagyon nagy élménnyel mentek
haza és az arra a napra szánt álmuk valóra
vált. Szeretnénk megköszönni a sportolók
támogatását. Tiszavasvári SE – Kézilabda:
Benyusz Kende, Boczák Kornél, Kiss
Krisztián, Gazdag Richárd, Lakatos
Erika, Lakatos Petra, Maczkó Melina
Tiszavasvári SE- Labdarúgói: Holozsnyák
Ádám,
Fazekas
Viktor,
Lakatos
Máté, Lakatos Dániel. László Zoltán
szakosztályvezetőnek külön köszönjük,
hogy levezette a versenyt. Köszönetünket
fejezzük ki a helyi alapítványok
és
vállalkozok,
magánszemélyek
összefogását, támogatását. Dojcsákné
Pásztor Erikának A „Boldogabb családokért
Tiszavasváriban” Alapítvány elnökének,
Porctech Kft, Munka Mezőgazdasági Kft.,
Mezei és Mezei Iparcikk Kereskedelmi
Kft., Gyöngy-Ajándék Butik, Judit Fotó,
Fornetti Látványpékség, Bihary Andrásné
Andi Kis ABC, Gombos Henrietta, Boczák
Sándorné, Tiszamag Kft., Muki-Épker
Kft, Ifjúsági úti zöldségbolt, Kenyérgyár.
Köszönetünket fejezzük ki a Védőnői
Szolgálat dolgozóinak, Dojcsák Gábornak,
NYSZC Tiszavasvári Szakgimnáziuma,
Középiskolája
és
Kollégium
pedagógusainak, diákjainak, Tiszavasvári
Olimpiai Baráti Kör Egyesület tagjainak,
Őszikék Nyugdíjas Klubnak, oktatási
intézmények vezetőinek, óvónőeiknek,
dajkáiknak, pedagógusainak, Tiszavasvári
Város Önkormányzatának, Tiszavasvári
Városi Sportcsarnoknak, a Kornisné Liptay
Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
szakácsainak, sofőrjeinek, a Család- és
Gyermekjóléti Központ és Szolgálat
munkatársainak, hogy személyükkel és
munkájukkal segítették a nap sikerét.
			
Óvodai és Iskolai szociális segítők

MEGKEZDŐDTEK
A HULLADÉKLERAKÓ
KÁRMENTESÍTÉSI MUNKÁLATAI
A
volt
Alkaloida
hulladéklerakó
kármentesítése kapcsán a szeptemberi
számban tájékoztattuk a olvasókat, hogy
az idei évvel nagy volumenű – rég várt állami beruházás veszi kezdetét, mellyel
kapcsolatban az önkormányzat folyamatos
tárgyalásokat folytat. A beruházás célja a
végleges ártalmatlanítás, kármentesítés.
Időközben a lezajlódott közbeszerzési
eljárás eredményeként a kivitelezővel

megtörtént
a
szerződéskötés.
A
szakhatósági engedélyek beszerzéséhez
szükséges
előkészítő
munkálatok
zajlanak. Így az ingatlanon belüli
fakivágás, tereprendezés. Hamarosan – a
közút felügyeletével - várható a kültéri
favágás is, ezért elképzelhető az ideiglenes
forgalomirányítás, erre azonban csak az
azonnali munkálatok elvégzésének idejére
kerülhet sor.
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Suliváró

A
Tiszavasvári
Kabay
János
Általános Iskola
szeretettel
várja a 2020
szeptemberében
iskolát
kezdő
leendő
első
osztályosokat és szüleiket, akiknek
segíteni szeretnénk iskolaválasztást segítő
programjainkkal. Ezért már november
hónapban a suliváró program részeként
a leendő első osztályos tanító nénik az
óvodákba látogattak, ahol délelőtti óvodai
játszóház keretében ismerkedtek és
együtt játszottak a gyerekekkel. Kedves
Szülők! Kérjük, figyeljék felhívásainkat,
kövessenek minket, találkozzunk a
Kabayban! www.tiszavasvari-iskola.hu

Ismét CodeWeek a Kabayban
2019. október 7-18. között zajlott az EU
tagállamokban a programozás hete. Mivel
már az előző tanévben is kapcsolódott
iskolánk a CodeWeek eseményeihez,
így a rendezvénysorozat keretén belül
idén is programozás tanórákat, és olyan
élményszerű programokat szerveztünk,
amivel intézményünk minden tanulójához
eljutott az EU Code Week üzenete:
programozni hasznos és szórakoztató,
bárki megtanulhatja, mert a jó programozói
tudással karrierlehetőségek nyílhatnak meg
előttünk. Célunk az idei programokkal
is az volt, hogy minél többen nyerjenek
bepillantást a programozás alapjaiba, igyekezzünk diákjaink logikus gondolkodását
fejleszteni. Iskolánkban több foglalkozás zajlott a kódolás hete jegyében: kihívásokat
teljesíthettek a gyerekek az iskolai könyvtárban, játékosan programozhattak informatika
órákon különböző online alkalmazásokkal (ToxiCode, code.org, BlocklyGames)
és az ELTE T@T Labor jóvoltából az Armanda 4 elnevezésű csomag 10 db Microbit
eszközét ismét programozhattuk. Intézményünk a mindennapokban is törekszik arra,
hogy élményszerűvé váljék a tanulás kicsiknek és nagyoknak egyaránt, így az interaktív
tábla segítségével számtalan gondolkodást fejlesztő digitális alkalmazást használnak a
gyerekek a különböző tanórákon is. Az újrahasznosítási nap kézművesfoglalkozásain
túl a Learning Apps környezettudatosságot fejlesztő alkalmazásaival kapcsolódtak alsó
tagozatos tanulóink a programhoz, míg a felsős tanulók pályaorientációs nap keretein
belül ismerkedhettek meg az informatikus és programozó szakmával a helyi Vasvári Pál
Középiskola és Szakközépiskola interaktív Lego Mindstorm EV-3 robot, és 3D nyomtatás
előadásain. Videóbeszámoló a tiszavasvari-iskola.hu oldalon.

A TISZAVASVÁRI SZAKKÉPZÉSÉRT
ALAPÍTVÁNY ÉS A SZÜLŐI
MUNKAKÖZÖSSÉG JÓTÉKONYSÁGI
BÁLJA
Zeneszótól és jókedvtől volt hangos iskolánk aulája november 16-án 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
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Váci Hetek a gimnáziumban

November 11. és 22. között a Váci Hetek
keretében Tiszavasvári és környéke
általános és középiskolás diákjai számára
hirdettünk versenyeket, programokat,
melyek között mindenki találhatott
kedvére valót. „Elfogadás, együttérzés,
tolerancia”
címmel
rajzpályázatot
valamint vers és novellaíró pályázatot
hirdettünk. A pályaműveket a gimnázium
aulájában tekinthették meg az érdeklődők.
Az első héten a matematika verseny első
fordulója és a német nyelvi csapatverseny
indította a kéthetes programsorozatot.
Ezt követte kedden az angol egyéni
írásbeli feladatmegoldó verseny, szerdán
a topográfia verseny, csütörtökön a
természettudományos és az angol nyelvi
csapatverseny. Pénteken, a pályaválasztási
délutánon volt Vácis diákok meséltek
az egyetemi életről, mellyel gimnáziumi
tanulóink továbbtanulását segítették.
A második héten hétfőn zajlott le a
matematika verseny döntője és az angol
nyelvi
középiskolás
csapatverseny,
kedden a német nyelvi egyéni írásbeli

feladatmegoldó
verseny,
szerdán
a könyvtárhasználati vetélkedő és
csütörtökön
az
általános
iskolás
természettudományos
csapatverseny.
A két hét során közel 500 diák mérette
meg magát a humán, reál és művészeti
témájú
versenyeken.
Programjaink
megrendezéséhez iskolánk fenntartója, a
Nyíregyházi Tankerület, a Gimnazistákért
Alapítvány és Tiszavasvári Város
Önkormányzata
nyújtott
támogatást.
Köszönjük
anyagi
hozzájárulásukat!
Köszönjük a versenyző diákoknak a
részvételt, gratulálunk tanáraiknak és
szüleiknek a kiemelkedő eredményekhez.
Voltak köztük olyan sokoldalú tanulók is,
akik nem csak egy, hanem több versenyen
is részt vettek, és helyezést értek el:
Maczkó Melina 9.A és Ferenczi Ákos 9.B
osztályos tanuló ezért különdíjat vehetett
át. Minden résztvevőnek jó tanulást
és sikereket kívánunk a továbbiakban.
Visszavárunk mindenkit jövőre is.
VMG
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MESE-VÁR-LAK könyvtári vetélkedő a
Magiszterben

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
mesefalu, Kisbacon. Egy zsellérházban
ott élt egy szolgálólány, Rigó Anis. Ez a
lány szebbnél szebb történeteket mesélt a
tátott szájjal figyelő embereknek. Az akkor
még gyermek, mesenevű Benedek Elek
a tőle hallott újabb és újabb szórakoztató
és izgalmas meséken nőtt fel. Így történt
meg a csoda, hogy felnőttként már ő
kápráztatta el hallgatóit és olvasóit az
általa gyűjtött és írt mesekincsekkel.
Halhatatlanná vált nagy mesemondónkra
emlékezünk minden évben Magiszter
Iskolánkban a Magyar Népmese Napjához
kötődően. Ez a fontos esemény idén két
napon került lebonyolításra. November
13-án a harmadik évfolyam tanulóinak két
csoportja, majd 14-én az első osztályosok
két csoportja és a második és a negyedik
évfolyam
tanulóinak
három-három
csoportja mérte össze tudását. A csapatokat
vállalkozó kedvű szülők erősítették,
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akikkel közösen egy-egy, Benedek Elek
meséjéhez fűződő feladatsort oldottak meg
játékos formában a gyerekek. Volt itt szülői
mesefelolvasás, dramatizációs játék tanulói
szereplőkkel, képkirakó logikai feladat és
még sok érdekesség. A foglalkozások jó
hangulatban teltek el és a kis „mesehősök” a
megérdemelt jutalmukat is elnyerték. Igaz,
nem folyt Hencidától Boncidáig a sárga lé,
de egy-egy emléklappal, a DÖK jóvoltából
apró ajándékokkal és az együtt töltött idő
szép emlékével gazdagodtak a résztvevők.
Valahányszor Benedek Elek csodálatos
meséit olvassuk, vagy halljuk Szabó Gyula
elkápráztató hangján előadva, jusson
eszünkbe nagy mesemondónk kisbaconi
sírfelirata, amely az Újszövetséget idézi:
„Jézus tanítványa voltam,
Gyermekekhez lehajoltam,
A szívemhez felemeltem,
Szeretetre úgy neveltem.”
Kovács Erika

25 éves jubileumi ünnepség a zeneiskolában

2019.11.15-én ünnepre gyűlt össze a
közönség, mely igen neves évfordulót
takart. A Hankó László Zenei AMI
diákjai, tanárai és az érdeklődők közösen
emlékezhettek vissza és adhattak tiszteletet
egy
olyan
kiemelkedő
embernek,
aki szellemiségével,
töretlen zenei
munkásságával oly sokat tett Tiszavasvári
zenei képzéséért, és akinek az egész életét
áthatotta a zene iránti szeretet. Ő volt
Hankó László. Munkássága sok évtizeddel
ezelőtt kezdődött, és annak hatása a mai
napig tart. Hiszen azokat a magokat vetette
el, amelyekből mára termő gyümölcsfák
nőttek. A tanítványai, kik a zene által
lelki táplálékot kaptak, melyet néhai
tanáruk mutatott meg számukra, s melynek
hatására megalakulhatott 1963-ben a
zeneiskola. Az ő zenei tevékenységének
az eredménye, hogy iskola növekedett és
gyarapodott az évek folyamán. Karászi
Ágnes intézményvezető asszony ünnepi
beszédében kiemelte: „A termő fákból
új hajtások sarjadtak, amelyek között mi
is,- akik ugyan nem ismerhették őt- de ott
vagyunk. Az ő kertjében növekedtünk és
ott van küldetésünk. Már nekünk is vannak
gyümölcseink, már mi is továbbadhatjuk
azt a tudást, amit kaptunk és tovább
gyarapítjuk a kertet, amelyet egykor az ő
keze rendezett. S egy jól gondozott kert,
szépen terem.” Az est folyamán Hankó

László életének meghatározó állomásait
olvasták fel, melyben saját szerzeményeit,
saját műveit szólaltatták meg. Ezek a
művek 60 vagy akár 70 évvel ezelőtt
születtek, ebből számos darab a 3 és fél
éves hadifogságában. Munkásságának egy
szelete kelt életre a felcsendülő hangokban
és az emlékekben. 25 éve:1994.szeptember
3.-án, iskola felvette Hankó László nevét.
Az iskola vezetője kiemelten fontosnak
tartja névadójának emlékét őrizni, mert,
ahogy a beszédben is elhangzott: „Nevével
példaképet, felelősséget és feladatot
kaptunk. Példaképet, hiszen egész életét
a zene terjesztésének elkötelezettsége
vezérelte. Felelősséget, mert nekünk,
utódoknak a kötelességünk emlékét és
szellemi örökségét őrizni és átörökíteni.
Feladatot, mert a kertjében növekedünk,
itt vertünk gyökeret, itt van a küldetésünk.
Wass Albert: Üzenet haza című versének
sorai fejezik ki azt a missziót, melyet
Hankó Lászlótól kaptunk örökségül:
„Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
ha egyenlővé teszik is a földdel,
nemzedékek őrváltásain
jönnek majd újra boldog építők,
és kiássák a fundamentumot.
S az erkölcs ősi, hófehér kövére
emelnek falat, tetőt, templomot.”
K.Á.

Több gyermek, több szeretet, élhetőbb világ

2019. november 7-én, csütörtökön 17.0018.00-ig a Civil Házba nagycsaládos
elnökségi és projektmenedzsmenti Kick
off meeting megbeszélésre került sor
a Civil Ház nagytermében. December
30-án zárul
az EFOP-5.2.2-172017-00106 azonosítószámú „KORTÁRS”-TÁRS A CSALÁDOK mellett
határon innen és túl” című projektünk,
így időszerűvé vált a pályázat rövid
összegzése, a legfontosabb eredményeink
megvitatása, s a Fiatalság, bolondság című
zárókonferenciára való felkészülés, annak
szervezésével kapcsolatos feladatok.
Egyesületünk elnöksége az alábbi témákat
érintette: az adventi időszak programjai,
egyesületünk 25 éves évfordulójának
megünneplése, adventi gyűjtés, Angyali
csomagküldő
szolgálat,
jövő
évi
programtervek 1. adventi foglalkozásunkat
egyesületünkben november 29. napjának
délutánján rendeztük meg az EFOP1.3.5-16-2016-00738-„Az
önkéntesség
erősítése a nagycsaládosok körében”
nyertes pályázatunk keretei között. A
tiszavasvári nagycsaládosok székhelyére
vártuk a családokat, megkezdődött
az
ünnepekre
való
ráhangolódás:
csillogó karácsonyfadíszeket alkottunk,
falapocska
Mikulás
csizmácskákat
dekoráltunk. Az ügyeskezű felnőttek
csodaszép ajándék dobozokat készítettek
a város karácsonyfájára, melyeket
közösen
helyeztünk
el
december

1-jén a Találkozások Háza előtti téren
felállított hatalmas karácsonyfán. A NOE
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete
elnöksége boldog, békés karácsonyi
ünnepeket és boldog új esztendőt kíván
minden tagjának, tagcsaládjának. Várunk
Benneteket 2020-ban is programjainkon,
rendezvényeinken,
előadásinkon,
kirándulásainkon. Szeretettel várjuk
új tagjainkat is egyesületünkben akár
kiscsaládban (hiszen minden nagycsalád
az első gyermekkel kezdődik), akár
nagycsaládban élsz. Ha szeretnél, egy 25
éve működő remek csapathoz tartozni, s
céljainkkal egyetértesz, keress bátran
bennünket!

Elérhetőségeink:
Egyesületünk honlapja:
http://www.tivane.hu/
A NOE (Nagycsaládosok Országos
Egyesülete) honlapja: http: //www.noe.hu/
Címünk: Tiszavasvári 4440 Bethlen Gábor
u. 4. Civil Ház
Telefon: 06-20-449-89-22,
06-70-375-95-00
E-mail: civilhaz.tv@gmail.com , vagy
keress bennünket facebook oldalunkon
(Civil Ház Nagycsaládosok), ahol
megláthatod felhívásainkat, betekintést
nyerhetsz programjainkba fényképes
beszámolókon keresztül.
Legyen ez a jövő évi mottónk: Több
gyermek, több szeretet, élhetőbb világ

Kis-Körkaréj Néptánccsoport bemutatkozása Márton napján, a Vasvári Pál Múzeum
előtt.
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T ájékoztató

A gyermek tankötelezettségének megkezdésével kapcsolatban 2020. január 1-jével hatályba lépő jogszabályi változásokról és a szülőket
érintő fontosabb tudnivalókról

A tanköteles korú gyermek további egy
nevelési évig óvodában történő részvétele
kérdésében 2020. január 1-jétől az Oktatási
Hivatal fog döntést hozni.
Az eljárás a szülő kérelmére indul, hiszen
a szülő az, aki bármilyen indokból úgy
véli, hogy gyermeke számára az iskola
megkezdése még nem indokolt, nem
célszerű. A kérelemben bármilyen releváns
indok leírható, így a szülő leírhatja, miért,
milyen okból kérelmezi a felmentést,
milyen körülmény, állapot, tény teszi
azt indokolttá. Az eljárásban ezen
körülmények vizsgálatára kerül sor. A szülő
a kérelméhez bármilyen, általa fontosnak
tartott iratot, dokumentumot mellékelhet,
kikérheti az óvodától a gyermek fejlődését
nyomon követő nyomtatványt is, és azt
is csatolhatja, ilyen módon a kérelemmel
foglalkozó szakemberek közvetve az
óvoda véleményét is figyelembe vehetik.
A fejlődést nyomon követő nyomtatvány
csatolása ugyanakkor nem kötelező,
hiszen nem csak olyan körülmény, állapot,
tény merülhet fel, melyeket ez az óvodai
dokumentum tartalmaz.
Az Oktatási Hivatal eljárása közigazgatási
hatósági eljárás. Amennyiben az Oktatási
Hivatal hatósági eljárása keretében úgy
ítéli meg, hogy különleges szakértelemre
van szükség a megalapozott döntés
meghozatalához,
szakértőt
vesz
igénybe. A kirendelt szakértő csak
az eddig is e kérdéssel is foglalkozó
szakértői bizottság lehet, ahol hozzáértő
szakemberek foglalnak állást a gyermekkel
kapcsolatosan. A szakértői bizottság
szakértői véleményét a már bevett, eddig
is alkalmazott komplex pedagógiaigyógypedagógiai – pszichológiai, szükség
szerint orvosi vizsgálata alapján alakítja
ki, az Oktatási Hivatal ez alapján dönt a
kérdésben.
A tankötelezettség megkezdésével (a
továbbiakban: iskolakezdés) kapcsolatos
eljárásra az alábbi jogszabályok 2020.
január 1-jétől kezdődően hatályos
rendelkezései irányadók:
- Nkt. – a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény
- Ákr. – az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
- Okt. Hiv. rendelet - az Oktatási Hivatalról
szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
- Nkt. vhr. – a nemzeti köznevelésről szóló

törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.
(VIII. 28.) Korm. rendelet
- EMMI rendelet - a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények
névhasználatáról
szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
- Ped. rendelet - a pedagógiai szakszolgálati
intézmények működéséről szóló 15/2013.
(II. 26.) EMMI rendelet
I. Iskolakezdés halasztása
Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében
a gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a hatodik életévét
betölti, tankötelessé válik. A törvényes
képviselő, vagyis a szülő vagy gyám
kérelmére az Oktatási Hivatal döntése
alapján a gyermek további egy nevelési
évig óvodai nevelésben vehet részt.
Nincs azonban szükség arra, hogy a szülő
vagy a gyám kérelmezze ezt az Oktatási
Hivatalnál, ha az illetékes pedagógiai
szakszolgálatokon keresztül elérhető
szakértői
bizottság 2020. január 15-e előtt kiállított
véleménye azt tartalmazza, hogy a
gyermek további egy nevelési évig
óvodai nevelésben történő részvétele
javasolt. Ebben az esetben a gyermek
automatikusan további egy nevelési évig
óvodai nevelésben vehet részt. Ebben az
esetben a teendő a következő: a szülőnek a
szakértői bizottsági véleményt a gyermek
óvodájában be kell mutatnia, amely
alapján az óvoda a köznevelési információs
rendszerben (a továbbiakban: KIR) rögzíti
ezt a tényt.
Amennyiben ilyen szakértői bizottsági
vélemény nem áll rendelkezésre, akkor a
szülőnek javasolt az Oktatási Hivatalhoz
kérelmet benyújtani.
Az Oktatási Hivatal a kérelmeket csak
2020. január 1-jét követően fogadja be,
és a kérelem postára adására csak 2020.
január 15-ig van lehetőség.
A kérelem vonatkozásában az alábbi
szabályok irányadók:
- A szülő vagy gyám a kérelmét kizárólag
az Oktatási Hivatalhoz nyújthatja be,
legkorábban 2020. január 1-jétől. Az
Oktatási Hivatalnak a 2020. január 1-e
előtt érkezett kérelmeket nem áll módjában
elbírálni.
- A kérelem benyújtására legkésőbb 2020.
január 15. napjáig van lehetősége a szülőnek
vagy a gyámnak. Azt a kérelmet, amelyen

Tele a szertár!!!

Az elmúlt pár hónapban nagyon komoly értékben érkezett felszerelés és eszköz labdarúgó
szakosztályunkhoz. Az utánpótlás nevelésében az elmúlt években kiemelkedőt nyújtottak
csapataink ezért ez mindenképp fontos, hogy megfelelő feltételeket biztosítsunk az itt
sportoló gyermekeknek!!!

a postai bélyegzőn a feladás dátumaként
2020. január 15. szerepel, az Oktatási
Hivatal még elbírálja, ám az azt követően
postára adott kérelmeket nem fogadja be,
az eljárás szerint „visszautasítja”.
- A szülő vagy gyám a kérelmet az Oktatási
Hivatal által a honlapján elérhetővé
tett informatikai támogató rendszer
segítségével kitöltött, majd ezt követően
kinyomtatott
vonalkódos
adatlapon,
papíralapon nyújthatja be.
- A kérelmeket postai úton várjuk az alábbi
címre:
Oktatási Hivatal
Budapest
1982
Ki nyújthat be az Oktatási Hivatalhoz
kérelmet annak érdekében, hogy a
gyermek tankötelezettségét egy évvel
később kezdhesse meg?
A
tankötelezettség
megkezdésének
halasztása (az iskolakezdés elhalasztása,
vagyis egy évvel további óvodában
maradás) ügyében kezdeményezett eljárás
kérelemre indul. A kérelmet kizárólag
a szülő vagy a gyám nyújthatja be. A
beadványnak tartalmaznia kell a kérelmező
nyilatkozatát arra nézve, hogy ő jogosult
a kérelem benyújtására, mivel a szülői
felügyeleti jogot egyedül gyakorolja, vagy
– közös szülői felügyelet esetén – a másik
szülő kifejezett hozzájárulásával jár el.
A kérelem kötelező tartalmi elemei
Az eljárás során az Oktatási Hivatal a
jogszabályi feltételek teljesülését fogja
vizsgálni.
A kérelemben nevesített gyermek
azonosíthatósága a kérelem elbírálásának
előfeltétele, ezért kérjük, hogy az Oktatási
Hivatal
honlapján
(www.oktatas.hu)
későbbiekben elérhető kéreleműrlapot
használja.
A kéreleműrlap kitöltéséhez az alábbi
adatok megadása feltétlenül szükséges:
- a kérelmező (szülő, gyám) adatai: név,
születési adatok, kapcsolattartási adatok
(postai cím, e-mail cím, telefonszám)
- a gyermek személyes adatai: név,
születési hely és idő, oktatási azonosító
száma, amelyet az óvódától tud a szülő
vagy gyám megkérdezni, a lakcím
- a gyermek óvodája adatai, mellyel
jogviszonyban áll: OM azonosító száma,
neve, címe – ezeket az adatok szintén
az óvodától tudja a szülő vagy gyám

megkérdezni
- a gyermeknek milyen egyéni adottsága,
sajátos helyzete indokolja és a fejlődése,
iskolai életre felkészülése szempontjából
miért lenne előnyös további egy évig az
óvodában maradás
- a kérelmező szülő nyilatkozatát arra
nézve, hogy ő jogosult a kérelem
benyújtására, mivel a szülői felügyeleti
jogot egyedül gyakorolja, vagy – közös
szülői felügyelet esetén – a másik szülő
kifejezett hozzájárulásával jár el.
Kérjük, hogy a kérelemben foglaltakat
alátámasztó dokumentumot (szakorvosi
vélemény,
pedagógiai
szakszolgálat
szakértői bizottságának szakvéleménye,
fejlődést nyomon követő nyomtatvány
stb.) csatolja kérelméhez.
II. Korábbi iskolakezdés
Arra is van lehetőség – ahogy az elmúlt
évek több száz esetében –, hogy a gyermek
a szülő vagy gyám kérelmére hatéves kora
előtt megkezdje tankötelezettségének
teljesítését, ha az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget korábban eléri.
Ebben az esetben is az Oktatási Hivatalhoz
kell benyújtani a kérelmet, melyhez az
Oktatási Hivatal honlapján december
végén
elérhető
formanyomtatvány
kitöltésével lehet kezdeményezni. A
fenti rendelkezések erre az esetre is
értelemszerűen irányadók.
Mind az I., mind a II. esetben meghatározott
kérelmeket az Oktatási Hivatal az Ákr.
vonatkozó szabályai alapján bírálja el.
Amennyiben a kérelemben foglaltak és
a csatolt dokumentumok alapján minden
szükséges adat rendelkezésre áll a döntés
meghozatalához, az Oktatási Hivatal
nyolc napon belül dönt. Amennyiben
nyolc napon belül nem hozható döntés
a kérelem tárgyában – vagy azért, mert
hiányos a kérelem, vagy mert további
adatok beszerzése szükséges a döntés
megalapozásához, vagy mert szakértői
bizottság kirendelése indokolt – az
Oktatási Hivatal teljes eljárásban, hatvan
napon belül dönt a kérelemről.
Az Oktatási Hivatal döntése ellen bírósági
jogorvoslat vehető igénybe, melynek során
az illetékes bíróság negyvenöt napon belül
köteles határozatot kiadni.
Budapest, 2019. november 26.
OKTATÁSI HIVATAL

Labdarúgás
Pannónia Zrt. csoport
1.Kótaj
2.Apagy
3.Rakamaz
4.Nagykálló
5.Kállósemjén
6.Tiszavasvári
7.Encsencs
8.Nyíribrony
9.Nyírbéltek
10.Kék
11.Levelek
12.Tiszalök
13.Kálmánháza
14.Nyírlugos
15.Geszteréd
16.Bököny

15 12 3 – 55-7 39
15 12 1 2 52-17 37
15 11 4 – 74-11 37
15 10 1 4 36-30 31
15 10 4 1 53-15 30
15 8 3 4 51-35 27
15 7 1 7 43-45 22
15 5 1 9 31-41 16
15 4 3 8 27-46 15
15 4 3 8 30-51 15
15 4 2 – 22-40 14
15 4 – 11 26-57 12
15 3 3 9 19-38 12
15 3 3 9 23-51 12
15 3 1 11 25-46 10
15 3 1 11 32-69 10

Megyei II. labdarúgás
03. Apagy – Tiszavasvári 		
09. Tiszavasvári – Kék 		

2-0
4-4

Kézilabda
NB II. férfi kézilabda
10. Tiszavasvári - Kazincbarcika 35-31
16. Szolnok – Tiszavasvári
32-22
23. Tiszavasvári – Kisvárda
29-23
30. Nyírbátor – Tiszavasvári
33-29
Megye I. női kézilabda
05. Tiszavasvári – Kisvárda 47-13
17. Csenger – Tiszavasvári 28-30
23. Fehérgyarmat – Tiszavasvári 33-28
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Márton - nap a múzeumkertben

Immár hagyománnyá vált a Vasvári Pál
Múzeum szervezésében a Márton nap
megünneplése, a Márton nap életben
tartása. A legenda szerint a jóságáról
híres Mártont püspökké is szentelték. A
legelterjedtebb monda szerint Mártont
szerénysége méltatlannak tartotta e címre,
ezért elbújt egy libaólban. A libák azonban
hangos gágogásukkal elárulták, így
megtalálták.
Napsütéses időben vártuk a látogatókat
november 9 – én a múzeumkertbe
változatos programokkal
és szemnek
– szájnak megelégedésére váló finom
falatokkal. Délelőtt a Fülemüle Zöld
Óvoda Fecske csoportja, a Kis
Körkaréj Néptánccsoport és a Göbölyös
Táncegyüttes gazdagította a napot, majd az
Agyagbanda Zenekar a közönség között
jártában – keltébe húzta a talpalávalót, míg
a nézők eközben jóízűen és jókedvűen
fogyasztották az ebédet.
Napközben libaterelő - kukoricamorzsoló
versenyen mérték össze ügyességüket

kicsik és nagyok egyaránt.
A debreceni
Kuckó
Művésztanya
bármerre jár, örömet és vigasságot visz
a házigazdáknak, nem vélt ez másképp
itt sem, hiszen fergeteges, sziporkázó
történetekkel derítettek mindenkit még
jobb kedvre.
A helyi, óvónőkből álló Hétszínvirág
Bábcsoport Struccparádé c. játékukkal
igazán látványos, ötletes és szórakoztató
produkciót mutattak be, melyet nagy
tapssal viszonzott a közönség.
A vállalkozó kedvű
háziasszonyok
„libasütit” készítettek otthon,
melyet
szakértő zsűri értékelt a nap végén, ahogy
a tombolák kisorolása is ekkor történt,
értékes ajándékokat ajánlottak fel helyi
vállalkozóink és a rendezvényen résztvevő
árusok. A libaterelő verseny két libája is új
gazdára talált. Senkinek sem maradt sem a
hasa, sem a keze üresen.
Jó hangulatban, színvonalas programok
kíséretében telt a nap,a remek időjárás
pedig csak megfűszerezte mindezt.

Szomszédvári örökrangadó
Az egykoron szebb napokat megélt
tiszalöki csapat (de ugyan ez elmondható
a vasváriról is) gyönyörű verőfényes
napsütésben készülődött a rangadóra.
Régen talán még volt súlya és jelentősége
ezeknek a meccseknek, de mit tudnak
erről a mai fiatalok? Csak egy, a sok
közül! Pontszerzési lehetőség a tabellán
elfoglalt minél jobb helyezésért! A nézők
szépen lassan gyülekeztek lökről is, és
vasváriból is. Talán annyi az eltérés a
fővárosi és az itteni ilyen jellegű meccsek
között, hogy a szurkolók nem kővel,
ököllel, esetleg füstbombával üdvözlik
egymást, hanem kézfogással. Imitt-amott
lehetett hallani, hogy már közel annyian
vagyunk, mint a Puskás - Aréna átadásán,
csak egy kicsit kevesebben :))) A pályán a
kapuk előtti jelentős víztócsa arra engedett
következtetni, hogy itt „vízilabdarúgó
mérkőzés” lesz – ami később sok esetben
meg is tréfálta a fiúkat. Aztán jött a
sípszó, és elkezdődött a meccs. A vasvári

csapatnak biztos melege lehetett, mert
már az első percekben hidegzuhanyként
érte őket a Tiszalök vezető gólja. Később
tizenegyesből egyenlíthettek volna, de
a labda úgy elkerülte a kaput, mint
analfabéta
a
tudományegyetemet!
Szünet előtt a hazaiak tíz főre csappantak,
majd szünet utána kilencre. Talán ennek
köszönhetően beindult a vasvári gólgyártás.
Az eredmény adott (lentebb olvasható)! A
mérkőzés végét jelentő hármas sípszónak
mindenki örült! A hazaiak azért, mert
megúszták négy kapott góllal, a vasváriak
azért, mert még hazaértek a Barátok közt
kezdésére, a szurkolók pedig azért, mert
kezdett hűvösre fordulni az idő! Mivel
ez volt a szezon utolsó meccse, ezért a
törzsszurkolók hosszas búcsúzkodásba
kezdtek a pálya szélén lévő vendéglátó
ipari alapegységben! Amiben mindenki
egyetértett: Hajrá Tiszalök, Hajrá
Tiszavasvári!
Fülöp Attila

Tiszalök-Tiszavasvári 1-4 (1-0)
Tiszalök, 100 néző, v.: Takács.
Tiszalök: Fábián – Balogh S., Balogh A., Kiss R., (Ésik), Lakatos (Szanics), Puncsák,
Péntek, Kiss A., Bacskai (Majoros), Aszalós M., (Kovács), Aszalós T: Edző: Nagy Gábor.
Tiszavasvári: Susánszky – Szolyka T., Mészáros, (Gyákum), Huszti (Veres), Szolyka
G., Bakos, Holozsnyák (Száraz), Bolega, (Gyurján), Ujj, Nagy (Lakatos), Bolgár. Edző:
Nagy István. Gól: Kiss, illetve Nagy, Száraz, Mészáros, Gyurján. Kiállítva: Balogh
(44.p), Kiss (65.p).Ifi: 3-4.
Nagy Gábor: – Szégyen, hogy egy ilyen meccset a játékvezető dönt el. További sok sikert
Tiszavasvárinak.
Nagy István: – A szomszédvári rangadón a parázs hangulat ellenére higgadtabban
játszottunk. Megérdemelten hoztuk el a három pontot.
(forrás: SZON-Online)

SZÍNES PROGRAMOK a Városi
Könyvtárban
A
Kreatív
Olvasóink
Klubjának
foglalkozásain elkészültek a szebbnél
szebb kistakarók és polipok a Városi
Könyvtárban. Ebben az évben a
salgótarjáni. a nyíregyházi és a kisvárdai
kórház apróságai számára juttatják el a
felajánlásokat a klubtagok.
November 12-én a kortárs gyermekirodalom
egyik legismertebb írónője Vadadi Adrienn
óvónő, újságíró, író volt a Városi Könyvtár
vendége.. Leszel a barátom? - ovis mesék
című első meséskötete 2013-ban jelent meg
a Pagonynál, s a közönség rögtön a szívébe
fogadta. Kötetének meséi apró, de nagyon
fontos szösszenetek egy ovis életéből, s
mindegyik mesének valóságalapja.
Az interaktív könyvtári foglalkozáson a
Fülemüle Óvoda ovisai vettek részt.
November hónaptól minden héten szerdán
10.30 órától Ringató foglalkozás várja a
kicsiket a könyvtár Gyermek részlegében.

A november 6-án tartott bemutató
foglalkozás után heti rendszerességgel
találkoznak anyukák és babák Rózsa
Ibolya foglalkozásvezető irányításával.
Novemberben is számos könyvtári órát,
tartottunk az ovisok . általános – és
középiskolás diákok számára. rendszeresek
voltak a TELSE foglalkozások.
November 18-án Cselenyák Imre, író,
dalszövegíró, zenész, énekes, egykori
tiszavasvári középiskolás diák, a Magyar
Írószövetség, a Szépírók Társaságának,
valamint
a
Történelmiregény-írók
Társaságának tagja tartott rendhagyó
irodalomórát a Városi Könyvtárban. A Váci
Mihály Gimnázium diákjain kívül egykori
osztálytársai is megtisztelték jelenlétükkel
a rendezvényt. Az Arany János életéről
írt kétkötetes regénye a népszerűségi lista
élén áll.
Kulcsár Lászlóné

FENYŐFA VÁSÁR TISZADOBON

HELYSZÍNEK:
TISZADOB, RÁKÓCZI U. 2.
– EZÜSTFENYŐ,
- LUCFENYŐ
TISZADOB, HUNYADI U. 6.
– LUCFENYŐ
IDŐPONTOK:
2019.DECEMBER 21.-22.-23.
(SZOMBAT,VASÁRNAP,HÉTFŐ)
09.00 órától 13.00 óráig
ZÁRT KERTBEN NEVELT FENYŐFÁKAT, KIVÁLASZTÁS
UTÁN VÁGUNK KI A VÁSÁRLÓ KÍVÁNSÁGA
SZERINT, ÉS HÁLÓZÁSSAL SEGÍTJÜK A FENYŐFÁK
ELSZÁLLÍTÁSÁT.
ÁRAK: A NAPI ÁRHOZ KÉPEST KEDVEZMÉNYT
ADUNK
KAPCSOLAT :
Vitányi György ( 06-20/316-96-48 )
Dr.Szigeti Ferenc (06-20/558-21-60 )

Közlemények-Információk
AMIT AZ APRÓHIRDETÉSRŐL,
MEGEMLÉKEZÉSEKRŐL TUDNI
KELL

Kedves Olvasók!
Együtt érzünk mindazokkal, akik elhunyt
szeretteikre a lap hasábjain belül szeretnének megemlékezni, viszont sajnos az információk bősége, és a hely szűkössége miatt
fényképet, néhány soros megemlékezést
igen, viszont többsoros verseket, dalszövegeket megjelentetni nem áll módunkban.
Pontosabban van rá lehetőség az alábbiak
szerint:
Lakossági
hirdetés
25
szóig,
megemlékezések 30 szóig ingyenes, az
ettől hosszabbak a keretes fizetős hirdetési
kategóriába
tartoznak.
Hirdetéseiket
minden hónap utolsó napjáig bedobhatják
a Polgármesteri Hivatal portáján lévő
gyűjtődobozba,
vagy
elküldhetik
mailben a vhirmondo@gmail.com címre.
FIGYELEM! Apróhirdetéseiket minden
hónapban meg kell újítaniuk. Ezek
tartalmáért felelősséget nem vállalunk! A
megemlékezésekhez leadott fényképek a
megjelenés után a leadás helyén átvehetők!
Megértésüket köszönjük! - VH -

APRÓHIRDETÉS
Eladó Tiszavasvári, Fehértói úton beépített 1479 m2 ingatlan, családi házzal,
több lakható melléképülettel együtt. Tel:
+36 30/968-8795, 06 42/373684
„negyvenes társasház 3.emeletén lakás
eladó” érd. 06 26 741 765
Eladó Bocskai u. 68-70. közötti 817m2es építési telek. Áram, ivóvíz, gáz – és
csatornacsonk, 12m2-es melléképület.
Ár: megegyezés szerint. Érd: 42/275170, 06 30/470-8881
Tiszavasvári Vasvári Pál 152 sz. alatti
1 hektáros ingatlan, 90m2 (18m x 5m)
gazdasági épülettel, amelyben állattartás nem engedélyezett, de lakó épületnek átalakítható. Ipari árammal, szen�nyvízzel, vízzel. Irányár 3 200 000.-Ft.
Érdeklődni: 06 30/983-2461
Földmérés, megosztás, épület feltüntetés, telekmegosztás, telekhatár kitűzés,
egyéb földmérési munkák! Tel.: 30/
368-9797
Eladó, kiadó a Kinizsi út végén külterületi lovas tanya 0.5 ha lucernával. Tel.:
30/213-1712
Egyéni vállalkozóként épület-és szerkezetlakatos munkát vállalok, egyéni
igények szerint: trapéz lemezkerítések, fémszerkezetű épületek, kiskapuk,
nagykapuk, előtetők, fémszerkezetek
szerelése, javítása, hegesztéssel, csavarkötéssel. Tel.: 70/322-3546
Tiszavasvári, Kinizsi u. 27. sz. alatt
700m2, ill. Damjanich u. 1 sz. alatti 500
m2 építési telek eladó. Tel.: 30/213-1712
Tiszavasváriban a 40-esben teljes felújítottan lakás eladó! Tel.: 70/297-8870
Eladó! Hősugárzó, kandalló, 10 tagos olajradiátor, új indukciós főzőlap,
edények, székek, függönyök. Te.: 06
20/219-5348
8,5 kg mogyoró eladó. Tel.: 06 30/4949939
Tiszavasvári, Táncsics út 10.sz. alatti
családi ház nagy telekkel eladó! Érd.: 06
70/622-7078
Eladó Tiszavasvári, Somogyi Béla u. 12
szám alatt 1800 m2-es építési telek.
Érd: 06 30 9151631.

Kelp Ilona utca 8. fsz 2. alatti 47 nm
alapterületű, részben felújított lakás ELADÓ.Érdeklődni 16 óra után az alábbi
telefonszámon lehet. 06 30/6907-391.
Tiszavasvári, Kelp Ilona u. 3/c fsz 1.
szám alatti 1+ 2 fél szobás, 60 nm alapterületű, részben felújított lakás ELADÓ. Érdeklődni 16 óra után az alábbi
telefonszámon lehet. 06 30/6907-391
Fejős kecske eladó! Érd.: 20/513-1809
Tiszavasvári,
Táncsics út 10.sz. alatti családi ház nagy
telekkel eladó! Érd: 06 70/622-7078
Polgármesteri Hivatal általános
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 			
8:00 - 12:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 			
8:00 - 12:00
			
13:00-17:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 			
8:00 - 12:00
Tel.: 06 42/520-500
Polgármesteri fogadónap:
Minden hónap első hétfőjén
2020.01.06. hétfő		
8:00 - 12:00
Elektronikus levélcím:
titkarsag@tiszavasvari.hu
Jegyzői fogadónap:
Minden páros naptári hét szerdáján
08.00 órától 12.00 óráig
Elektronikus levélcím:
jegyzo@tiszavasvari.hu
Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140
Posta Nyitva tartás:
Hétfő:		
08:00 - 16:00
Kedd:
08:00 - 16:00
Szerda:		
08:00 - 16:00
Csütörtök:
08:00 - 16:00
Péntek:		
08:00 - 15:00
Szombat:
08:00 - 11:00
Vasárnap
Zárva
Kéményseprőipari Kft. központja:
cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.
e-mail: kemenyseproipari@gmail.com
Telefon: 06-42/411-515; 06-42/411-516
Tiszavasvári Polgárőr Egyesület:
4440 Tiszavasvári Báthory utca 6.
Bejárat az Attila tér felől.
Bármikor hívható!
Tel: 06 20/919-1793
Orvosi Ügyelet:
Szükség esetén hívják a 112-es
segélyhívó számot, ahonnan a diszpécser
továbbítja a hívást az orvosi ügyeletre,
illetve a mentőszolgálathoz!
Tűzoltóság:
06 42/520-304
Rendőrség:
06 42/372-311
Ez csak 8.00-16.00-ig hívható.
16.00 utána hívják a 112-es segélyhívó
számot
Tiszavasvári Kormányablak
ügyfélfogadási ideje:
2019. december 6. (péntek) keddi
ügyfélfogadási rend szerint
2019. december 7. (szombat) 8.00 - 14.00
2019. december 13. (péntek) pénteki
ügyfélfogadási rend szerint
2019. december 14. (szombat) 8.00 - 14.00
2019. december 23. (hétfő) hétfői
ügyfélfogadási rend szerin
2019. december 24. (kedd) ZÁRVA
2019. december 25. (szerda) ZÁRVA
2019. december 26. (csütörtök) ZÁRVA
2019. december 27. (péntek) ZÁRVA
2019. december 30. (hétfő) hétfői
ügyfélfogadási rend szerint
2019. december 31. (kedd) 8.00 - 12.00
2020. január 1. (szerda) ZÁRVA
2020. január 2. (csütörtök) csütörtöki

ügyfélfogadási rend szerint
2020. január 3. (péntek) pénteki
ügyfélfogadási rend

Állatorvosi ügyelet:
December 14-15:
Dr. Bodnár József 0630/324-3023
December 21-22:
Dr. Magyar Károly 0670/570-0904
December 24-25:
Dr. Csurilla Gréta 0630/339-5758
December 26-27:
Dr Erdélyi Béla
0630/324-2750
December 28-29:
Dr. Bónis László 0630/978-0410
December 31-Január 01:
Dr. Bodnár József 0630/324-3023
Január 04-05:
Dr. Magyar Károly 0670/570-0904
Január 11-12:
Dr. Csurilla Gréta 0630/339-5758
Gyógyszertári Ügyelet:
December 13-19:
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
December 20-26:
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
December 27-Január 02:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Január 03-09:
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Január 10-16:
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal
Tiszavasvári Járási Hivatala
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:		
8.00 - 12.00
		
13.00 - 15.30
Kedd:		
8.00 - 12.00
Szerda:
8.00 - 12.00
		
13.00 - 15.30
Csütörtök:
8.00 - 12.00
Péntek:
8.00 - 12.00
4440 Tiszavasvári, Báthori u. 2-4.
Telefon: (42)520-510, Fax: (42)520-511
E-mail: tiszavasvari@szabolcs.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Tiszavasvári Járóbeteg Szakrendelő
Üzemeltető, egészségügyi szolgáltató:
Rojkó-Med Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

2019 december
Rendelésekre történő jelentkezések formája:
személyesen, telefonon (42/520-080) illetőleg
ERODIUM rendszeren keresztül. Telefonon
előjegyzés kérhető:

Hétfő-Csütörtök:8.00-12.00,13.00-16.00
Péntek: 08.00 – 12.00
Rendelési idő:
Belgyógyászat:
(előjegyzés és beutaló szükséges)
Szerda:
páratlan héten
16.30 - 20.30
páros héten
12.00 - 16.00
minden héten
08.00 - 12.00
Csütörtök:
8.00 - 14.00
Péntek:
8.00 - 12.00
Sebészet:
Kedd: 		
14.30 - 19.30
Csütörtök:
15.00 - 18.00
Szülészet-Nőgyógyászat:
(előjegyzés szükséges)
Kedd:
terhesgondozás 13.00 - 15.00
nőgyógyászat 15.00 – 20.00
Csütörtök: terhesgondozás 13.00 - 15.00
nőgyógyászat 15.00 – 20.00
Fül-Orr-Gégészet:
(előjegyzés és beutaló köteles)
Hétfő: 		
16.00 - 21.00
Csütörtök:
15.00 - 20.00
Szemészet:
(előjegyzéses szakrendelés)
Péntek:		
8.00 – 16.00
(látótérvizsgálat) 8.00 - 10.00
Bőrgyógyászat:
Kedd: 		
12.30 - 17.30
Urológia:
(előjegyzéses szakrendelés)
Hétfő:
8.00 - 14.00
Reumatológia:
(előjegyzéses szakrendelés)
Hétfő: 		
16.00 - 21.00
Szerda:
12.00 - 17.00
Röntgendiagnosztika, Teljes körű
ultrahang diagnosztika:
(előjegyzéses és beutaló köteles)
Szerda: 		
16:00-20:00
Csütörtök:
16:00-20:00
Fogászati röntgen:
Hétfő: 		
13:00-16:00
Kedd: 		
08:00-12:00
Szerda: 		
08:00-11:00
Csütörtök:
08:00-12:00
Péntek: 		
10:00-13:00
Vérvételi helyiség:
Vérvétel:
7.00-9.00
Leletkiadás:
11.30-13.00
Labor: 		
7.00-13.00
06 30/819-1994
Az ünnepek alatti rendelési időkről
tájékozódhatnak a járóbeteg szakrendelőben
illetve a Városi Televízió képújságjában!

Anyakönyvi Hírek
Köszöntjük Tiszavasvári
Legifjabb Lakóit
Pente Bence /2019.10.27./
Lakatos Marcell
Szvoren Jonatán
Rácz Noel és
Rácz Milán
Vadász Doroti
Nagy Csaba Kristóf
Szép Bella Liza
Répási Nimród János
Balogh Amira Elena
Szabó Roland
Bencze-Illés Fanni Erzsébet
Körei Nolen
Juhász Dorián

Akik házasságot kötöttek
Szabó Anita – Bereczki János
Ináncsi Éva – Kiss Alex Dávid

Akiktől búcsút vettünk:
Takácsné Gulyás Mária - Kelp Ilona u.
Kányási Istvánné sz. Demeter Erzsébet Aradi Vértanúk u.
Kádár Istvánné sz. Németh Ilona Vasvári Pál u.
Bereczki József László - Kelp Ilona u.
Vadász Sándor - Gépállomás u.
Lévai Balázsné sz. Pethe Ilona - Szoc.otthon
Polyák Lajosné sz. Pente Mária - Vasvári Pál u.
Reznek Andrásné sz. Takács Mária
Akác u.
Rézműves Gyuláné sz. Makula Irma
Széles u.
Gulyás Károly - Gombás András u.
Hegedűs-Lukács Sándorné sz. Kiss Zsuzsanna

Szoc.otthon
Jasku István - Madách u.
Róka Lászlóné sz. Szojka Erzsébet
Május 1. u.
Pásztor Ferenc - Vasvári Pál u.
Szabó Tibor Gábor - Gépállomás u.
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Városunk életéből

50 éves osztálytalálkozó

55 éves osztálytalálkozó

Hosszas előkészületeket követően, 2019. október 2-án került megrendezésre, a Pethe
Ferenc Állami Általános Iskola, 1969-ben végzett tanulóinak osztálytalálkozója. Az
egykori 8.a (34 fő) és 8.b (32 fő) osztályfőnökei, Vajda Sándorné és Katona Józsefné
végtelen örömmel és meghatottsággal fogadták meghívásunkat. A találkozó helyszínének
a Tiszavasvári Civil házat választottuk, annak érdekében, hogy az osztályfőnöki óra minél
kényelmesebb körülmények között zajlódjon. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat,
hisz egykori osztálytársaink távolabbi helyekről is - mint Érd, Gyál, Sóskút és Solt –
hazaérkeztek. 50 év rengeteg idő, sajnos ennek köszönhető, hogy erőfeszítéseink ellenére
sem találtuk meg néhányunkat. Bár fél évszázad hosszú idő mégis egymás társaságában,
a régi emlékeket felidézve újra önfeledten tudtunk szórakozni. A köszöntő után,
megemlékeztünk Azokról, akik már nem lehettek jelen. Egy-egy mécsest égettünk el
értük. Szomorú pillanatok voltak, amikor az elhunytak névsorát felolvastuk.

Az 1964-ben végzett 8/A és 8/B osztályok közös találkozóját szept. 21-én tartottuk az
Ifjúság úti Kabay iskolában. Osztályfőnökeink Gebri Éva és Nagy Sándorné tanárnők
már nem lehettek ott az 55 éves osztálytalálkozón velünk. Nyilas Kálmán tanár bácsi
elvállalta /nagy örömünkre/ a tiszteletbeli osztályfőnökséget és megtisztelt bennünket
jelenlétével. Nem hiszem hogy valaki számára is újat tudnék írni vagy mondani, hogy
milyen csodálatos érzés azokkal a volt diáktársainkkal 55 év után újra találkozni, akik
zsenge fiatalságunk részesei voltak. Olyanok is akadtak, akikkel 50 év után találkoztam
újra. Az öröm könnyei és a boldogság szívszorító élménye volt! A két osztály létszáma 92
fő volt. Sajnos 26-an már nem lehettek közöttünk, soknak egészégi állapota nem engedte,
meg hogy részt vegyen a találkozón, azonban 39 fő megtisztelt bennünket jelenlétével.
Az osztályfőnöki órát gyertyagyújtással kezdtük ezzel tisztelegtünk elhunyt tanáraink és
osztálytársaink emlékének. Ezután kezdetét vette névsor szerint az életutak ismertetése.
Hol döbbenten, hol mosolyogva, hol elismeréssel figyelmesen hallgattuk végig a tartalmas elbeszéléseket. Azt hiszem Éva néni és Ildikó néni büszke lett volna mindenkire,
hiszen becsületes, tisztességes dolgos emberek lettek azokból a gyerekekből, akiket útra
engedtek az iskola padjaiból. A jó ízű beszélgetést folytattuk vacsora közben, melyet az
iskola éttermében tálaltak fel a Közétkeztetés dolgozói. A vacsora finom bőséges volt és
nagyon szépen volt tálalva. Köszönjük szépen! Ezúton szeretnék köszönetet mondani az
iskola vezetésének, hogy biztosította számunkra a helyiséget! Jó érzéssel, újra megfiatalodva vettünk búcsút egymástól. Mindnyájunknak jó egészséget és hosszú életet kívánva
köszöntünk el.
Juhászné Bényei Irén

Ők sajnos, már csak az emlékeinkben élnek:
8.A
Alacs Mihály, Balogh Borbála, Bakos István, Horváth József, Hubják Tivadar Ferenc,
Kiss Anna, Kiss Károly Zoltán, Kócs Imre, Ónodi László, Szakolczai Erzsébet, Szitanics
Pál, Szlávik Péter, Tóth András, Tóth Juliánna Irén, Zékány Irma, Vári Mária
8.B
Blaskó Sándor, Fazekas Margit, Gazdag Tibor, Kasnyóczki Julianna, Mészáros Julianna,
Pocsai László, Rácz Sándor, Steiner Károly, Fellembek István, Tóth László
Ma már - kevés kivétellel- nyugdíjasok vagyunk, de mindannyian megálltuk a helyünket
az életben, ami büszkeséggel töltötte el Osztályfőnökeinket még ennyi év után is. Van
köztünk mérnök, pedagógus, tervező technikus, óvónő, hivatásos katonatiszt, vállalkozó,
szakmunkás, betanított munkás és takarítónő is. Sikerekkel és kudarcokkal egyaránt
találkoztunk eddigi életünk során, melyek olykor előre vittek minket, máskor hátráltattak.
Az osztályfőnöki óra Kuik Sándornné Lasztóczki Erzsébet verses köszöntőjével
kezdődött. Az óra keretein belül elmondtuk élettörténeteinket. Egykori Tanáraink
könnyes szemekkel hallgatták beszámolóinkat. Az ízletes vacsora után meggyújtottuk
a gyertyákat az 50 évet jelképező tortán és elfogyasztottuk azt. Habár az összejövetel
nem volt éjszakába nyúló, így is nagyon örültünk, hogy sikerült megvalósítanunk ezt a
találkozót. Osztálytársaink többsége javaslatára tervezzük, hogy ezentúl minden évben
összefutunk majd. Az osztálytalálkozón résztvevők névsora: 8.A. osztály: Almási Ilona,
Dancs Júlia, Katona Julianna, Pózmán József, Róka Julianna, Szabó Piroska, Szombati
Mária, Tóth Ibolya
8.B. osztály: Borbély Katalin, Czifra Sándor, Fedor Jolán, Gulyás Miklós, Kabai Piroska,
Lasztóczi Erzsébet, Vinginder Erzsébet, Puzder Anikó, Ondi Irma, Ondi Lajos, Rékasi
Zsófia
Tokár Jánosné (Szabó Piroska)

Képviselői fogadóórák

Megemlékezés
Kenyeres István
halálának
5.
évfordulójára
„Elfeledni
Téged
soha nem lehet,
Csak
muszáj
megtanulni
élni
nélküled” Soha el
nem múló fájdalommal emlékezünk rád:
Szerető feleséged, fiaid, menyeid, drága
két unokád.

„Küzdöttél, de már
nem lehet, Csend
ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit
felednek,
Örökké
él,
kit
igazán
szeretnek!”
C s e c s k e d i
Mihályné
Czifra
Mária halálának 2. évfordulójára emlékezik
szerető családja

Fájó
szívvel
emlékezünk
Mészáros Sándor
halálának
5.
évfordulójára.
„Csillag volt, mert
szívből szeretett,
s mi úgy szerettük,
ahogy lehetett. Mégis elment tőlünk,
mint a lenyugvó Nap, De szívünkben él, s
örökre ott marad.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezik:
Szerető családja

Megrendült szívvel
emlékezünk Tamás
halálának
Lajos
évfordulójáról.
Egy éve már, hogy
minket itt hagytál,
Drága emlékeddel
örökre szívünkben
maradtál. A bánat,
a fájdalom örökre
megmarad, Mindíg velünk leszel, az idő
bárhogy is elhalad. Kérjük az Istent, hogy
jól bánjon Veled, helyettünk az angyalok
simogassák a fejed.
A gyászoló család

Tamás Viktor: +36 30 3265394
Fogadóóra: minden hónap első keddje 16-17 óráig Vasvári Pál terem
Szurkos Szilvia: +36 30 3058143
Fogadóóra: minden hónap második keddje, 16.30-18.00 Vasvári Pál teremben
Balázsi Csilla: 42/520-120 e-mali: csilla@csip.hu Cím Tiszavasvári Gombás András u.
23/c Fogadóóra: minden hónap második szerdája 15-17 óra
Szabó Zoltán: +36 70 1980057; szabo.zoltan0829@gmail.com
Fogadóóra: minden hónap első hétfője 17.00-18.30 között. Vasvári Pál terem.
Bakné Répási Ágnes: bakne.r.agnes@gmail.hu
Fogadóóra: minden hónap második keddje 16.00 - 17.30-ig a Vasvári Pál teremben
Ráduly Zsolt: +36 30 2198461
Fogadóóra: minden hónap első szerdája 16.00-17.30-ig Vasvári Pál teremben
Volosinóczki Béla: +36 30 2132327
Fogadóóra: minden hónap első keddje 16-17-ig Vasvári Pál teremben
Balogh Sándor: +36 70 5466851
Fogadóóra: minden hónap második szerdája 17.00-18.00-ig Vasvári Pál teremben

Kedves Horgásztársak!
A Kacsás-tó visszakerült az Egyesület birtokába és megkezdtük a terület rendbetételét!
Ezzel a jó hírrel kívánunk mindenkinek Boldog Karácsonyt, valamint halban és
horgászélményekben gazdag Új Esztendőt!
az elnökség nevében
Fejes László Ádám elnök
„Nem mentem el.
Szívetekben
tovább
élek!”
Köszönetnyilvánítás
Hálás
szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
szeretett halottunk
Bereczki
József

László
temetésén megjelentek, ravatalára
koszorút,
virágot
helyeztek,
mély
fájdalmunkban részvéttel osztoztak.
A gyászoló család

Békés Karácsonyt

Készülj hát a Karácsonyra
Töltsd meg szíved szeretettel,
Hogyha eljön majd az ünnep
Kapjon abból sok-sok ember.
Öleld magadhoz a fázót
Adj enni az éhezőnek
Rejteket az üldözöttnek
Gyógyulást a szenvedőnek.

Legyen béke a világon
Karácsonyra ezt kívánom
Szeretettel tele szívvel
Legyen boldog minden ember.
Dr. Bónis László

Utolsó Oldal

2019 december

Ismét Szépkorú köszöntése

90. születésnapja alkalmából köszöntötte otthonában
Juhász László Mihály 4440 Tiszavasvári, Móricz
Zsigmond utca 9. szám alatti lakost Tiszavasvári Város
Önkormányzata nevében Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna
jegyzőnő, Szőke Zoltán Polgármester és Szabóné Aranyi
Tünde anyakönyvvezető. Juhász László Mihály 1929.
november 9-én született Bűdszentmihályon, Juhász
István és Hadászi Anna negyedik gyermekeként. Öten
voltak testvérek. A szülők nagy szeretetben nevelték
gyermekeiket. Gazdálkodtak, jószágot tartottak. Amikor
iskolaéveit elkezdte, akkor vezették be a 8 általános iskolai
rendszert. Jó tanuló volt. Az iskola elvégzése után segített
a szülőknek, akik egyéni gazdálkodók lettek. Szófogadó,
szorgalmas, igyekvő gyerek volt. 21 évesen bevonult
katonának. 1950-1952-ig Rétságon volt a tüzérségnél. A
katonaság után mint a többi fiatal ő is szórakozott, bálba
járt, dolgozott több helyen: Tiszalökön a malomiparban,
a Tiszavasvári terményforgalminál, Karcagon a
rizsgépelésnél, Kazincbarcikán és Tiszavasváriban a Tszben. 1960-ban került az Alkaloida Vegyészeti Gyárba.
1970. szeptember 7.-én kötött házasságot Kiss Máriával.
Feleségének első házasságából volt két fiú gyermeke:
Ferenc és Sándor. Sajátjaként szerette, tanította őket
mindenre. 1977-ben ház építésbe kezdtek párjával. Nagy
segítsége volt a család és a gyerekek. Ügyes kezű ember,
mindent meg tudott csinálni – fúrt, faragott türelmesen.
1984-ben megszületett Krisztina, 1986-ban László
unokája. 1989. december 1-jén nyugdíjba vonult. Az idő
előrehaladtával jöttek kisebb-nagyobb betegségek, amiből
mindig talpra állt, megerősödött. 2005. szeptember 11.én elhunyt szeretett felesége. 35 évet éltek szeretetben,
békességben. Öröm számára, hogy megélhette két
dédunokája születését is. 14 éve kisebbik fiával Sándorral
és feleségével élnek együtt. Idős napjait olvasással, Tv
nézéssel tölti. Nagyon szereti a meccs közvetítéseket.
Mindig nyugodt, mozgásában kicsit korlátozott, de
egészségi állapota korához képest kielégítő. Kívánunk
Laci bácsinak további békés, szeretetben gazdag éveket.

Református Ünnepi alkalmaink
Tiszavasvári

2019. december 24. kedd 16:00
szentesti istentisztelet a hittanos gyerekek műsorával
2019. december 25. szerda 10:30
úrvacsorás istentisztelet az énekkar szolgálatával
2019. december 26. csütörtök 10:30
ünnepi istentisztelet
2019. december 31. kedd 16:00
óévi istentisztelet
2020. január 1. szerda
10:30
újévi istentisztelet

Szorgalmatos

2019. december 24. kedd 15:00
szentesti istentisztelet
2019. december 25. szerda 9:00
úrvacsorás istentisztelet
2019. december 31. kedd 15:00
óévzáró istentisztelet
2020. január 1. szerda 9:00
újévi istentisztelet

IMPRESSZUM VASVÁRI HÍRMONDÓ VÁROSI KÖZÉLETI HAVILAP

KARÁCSONYI SZERTARTÁSOK
A GÖRÖGKATOLIKUS
TEMPLOMBAN

DECEMBER 24. KARÁCSONY ELŐESTJE
7.00: Királyi Imaórák
16.00: Vecsernye Szent Bazil Liturgiájával
24.00: Nagy Esti Zsolozsma
DECEMBER 25. JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE
10.00: Szent Liturgia
DECEMBER 26. AZ ISTENSZÜLŐ EMLÉKEZETE
10.00: Szent Liturgia
DECEMBER 27. ISTVÁN FŐDIAKÓNUS ÉS ELSŐ
VÉRTANÚ
10.00: Szent Liturgia

Római Katolikus Ünnepi Miserend
december 24-én 24.00 h
december 25-én 11.00 h
december 26-án 11.00 h

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

