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Május 2-án megalakult az új országgyűlés, ahol a 
Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda 
elnökének beszámolója után megtörtént a megválasztott 
képviselők mandátum igazolása. Majd következett a 
képviselők eskütétele. A 199 főből csak egy képviselő 
nem tette le az esküt. A parlamenti erőviszonyokat 
jellemezve, a negyedik alkalommal kétharmadot elérő 
FIDESZ-KDNP frakciószövetségnek 135 képviselője 
van, míg az egyesült ellenzéknek 57, a Mi Hazánknak 
pedig 6 mandátum jutott. Szavazati joga van még a német 
nemzetiségi képviselőnek is. Még aznap, titkos szavazással 
megválasztotta a Tisztelt Ház az elnökét, Kövér László 
személyében. Majd ezután az alelnököket és a jegyzőket. 
A jegyzők között újraválasztottak engem is. Május 9-10-
én kétnapos üléssel folytatta munkáját az Országgyűlés, 
amelyen megkezdődtek az általános viták, többek között a 
veszélyhelyzetről és az Alaptörvény módosításáról. 

Május 16-án a köztársasági elnök Orbán Viktort kérte fel 
kormányalakításra, akinek az új kormánya 24-én alakult 
meg. A hagyományoknak megfelelően az új miniszterek a 
parlamenti képviselők előtt tették le az esküt. A kormány 
szerkezete egyértelműen igazodik a jelenlegi veszélyekkel 
teli világhoz, s a gazdasági kihívásokra kíván megfelelő 
válaszokat adni. Remélem, hogy mind a parlament, mind 
a kormány továbbra is eredményesen fogja képviselni a 
magyar embereket, s döntéseiknél az ő érdekeiket fogja 
szem előtt tartani. A magam nevében ígérhetem, hogy 
megfelelő súllyal fogom képviselni a választókerületben, 
így Tiszavasváriban, Tiszalökön és a járás többi településén 
élőket. Még egyszer köszönöm a bizalmat!

Megható ünnepség helyszíne volt a Nyíregyházi SZC 
Tiszavasvári Szakképző iskolája. Agócs Lajos nyugdíjas 
tanár urat köszöntötték, aki a diploma szerzésének 60, 
illetve 65 évének elismeréseként a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemtől megkapta a Gyémánt, 
és Vasdiplomát, melyet ünnepélyes keretek között az 
intézmény igazgatója, több nyugdíjas tanár kolléga és a 
tantestület jelenlétében adta át. Kívánunk a tanár úrnak 
hosszú boldog életet, jó egészséget!

A Magyar Diáksport Szövetség 2022. május 26-án „ 
A Magyar Diáksportért” kitüntetésben részesítette a 
diáksportért végzett több éves eredményes munkája 
elismeréseképpen Petruska Zoltánt, a Kabay János 
Általános Iskola testnevelő tanárát. – Egy testnevelő 
életében csak egyszer adódhat ilyen lehetőség. Nagyon 
jól esik, hogy a felterjesztők rám gondoltak. Nagyon nagy 
boldogság tölt el, nagyon köszönöm!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy piacnapokon (vasárnap) 
az Adria utca Hársfa u. – Vágóhíd u. közötti szakaszán 
ideiglenes forgalomszabályozás lép életbe 2022. június 
5. napjától 2022. augusztus 7. napjáig, a közlekedés 
biztonságának elősegítése érdekében, tekintettel a 
strandszezon által megnövekedett forgalomra. 

A fent megjelölt időszak alatt, 8:00-12:00 között csak 
az egyik oldalon lesz lehetőség a parkolásra. Kérjük a 
Tisztelt lakosságot, hogy aki teheti, az használja az Ady 
E. utcán lévő, valamint a Polgármesteri Hivatal előtti és 
mögötti parkolókat. A forgalomszabályozást érintő, 
térképen bejelölt, pontos útszakasz a Tiszavasvári 
Város Önkormányzat honlapján (tiszavasvari.hu) 
megtekinthető. 

TVÖ

2022-ben ismét pályázhattak a Civil Alapban lévő 
forintokra a tiszavasváriban működő egyesületek és 
alapítványok. 2020. február 15-én került megrendezésre 
a II. Tiszavasváriért Jótékonysági Bál amelynek bevétele, 
- több mint másfél millió forint - a civil alap számláján 
várt arra, hogy kiosztásra kerüljön. A Covid járvány 
sújtotta évek nem adtak lehetőséget a szervezeteknek 
juttatandó támogatási pályázat kiírására, erre várnunk 
kellett mostanáig. Idén januárban a pályázat kiírásra 
került. A beérkezett pályázatokat a Szociális és Humán 
bizottság elbírálta és mind a 11 pályázatot érvényesnek 
és támogatandónak gondolta. 2022. május 18-án 
ünnepélyes keretek között Tiszavasvári Polgármestere, 
Szőke Zoltán gratulált a sikeres pályázóknak, itt írta alá 
és nyújtotta át a nyertes civil szervezetek képviselőinek a 
támogatási szerződést. Az alábbi szervezetek részesültek 
támogatásban: „Gimnazistákért” Alapítvány, Lukács 
Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület, NOE Tiszavasvári 
Nagycsaládosok Egyesülete, Vasvári Pál Társaság, 
Varázsceruza Óvodai Egyesület, Tiszavasvári Olimpiai 
Baráti Kör Egyesület, „Kicsi vagyok én…” Alapítvány 
a bölcsődés gyermekekért, Magyar Vöröskereszt 
Tiszavasvári Területi Szervezete, Tiszavasvári 
Fúvózenekar, Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület, „Őszikék” Idősek és Egyedülállók Egyesülete

dr. Vinnai Győző

Májusi történések a 
Parlamentben.

Egy élet munkájának 
elismerése

Ismét nyertek, akik mertek
Idén is támogatjuk 

civilszervezeteinket

Parkolás a piacnál
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Önök kérdeznek - Szőke Zoltán polgármester válaszol

Mielőtt rátérnénk a lakosság által feltett 
kérdésekre, van két fontos bejelenteni 
való polgármester úr részéről. Melyek 
ezek?

– Az egyik az Öhönforgató versenyünk, 
ami május 21-én került megrendezésre. 
A szervezés kezdetekor izgultunk az 
EKIK vezetésével, hogy milyen lesz 
a fogadtatás a Covid után. Így utólag 
kijelenthetem, hogy egy rendkívül 
kulturált, nagy látogatottságú, színvonalas 
rendezvényen lehettek jelen mindazok, 
akik úgy döntöttek velünk tartanak ezen 
a hagyományőrző gasztrofesztiválon. Én 
már ezt nem is főzőversenynek, hanem 
egy örömfőzésnek nevezném. Egy 
olyan rendezvénynek, mely a hozzánk 
érkezőket minden tekintetben kiszolgálja. 
A szervezők mindenkire gondoltak. A 
zenei programoknál mind a fiatal, mind az 
idősebb korosztály megtalálta a neki való 
stílust. Nagyon nagy igénye volt már egy 
ilyen rendezvényre a településünknek, 
és nagyon büszke vagyok, hogy 
zökkenőmentesen, mindenféle negatív 
esemény nélkül zajlott le. Ez volt az a nap, 
amikor mindenki megtalálhatta a neki való 
programot. Rekordokat döngettünk az 55 
csapattal és a magas számú résztvvőkkel 
és látogatókkal. A reggeli szemerkélő eső 
után az idő jóra fordult, így minden adott 
volt, hogy elismerően nyugtázzuk a napot a 
program végeztével. Ezt is, a Zúzoslé főző 
versenyt is tovább szeretnénk erősíteni, 
és azt sem szabad elfelejteni, hogy van 
nekünk egy Mák- Fesztiválunk is, ami 
szintén közösség építő, város hírnevét 
szertevivő esemény.

- A másik említést érdemlő történés?
– Egy nagyon nagy eredmény, egy 

megyénket és Tiszavasvárit érintő esemény. 
Tiszavasvári hírnevét öregbítették a 
Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola 
pedagógusai és diákjai. Ők képviselték 
Szabolcs-Szatmár Bereg megyét az 
Országos Diákolimpia döntőjében, 
Győrben, ahol IV. korcsoportos fiú és 
leány csapat küzdött meg a többpróba 
csapatversenyén. . Én is ott lehettem, 
és saját szememmel láthattam, amint 
óriási kitartásról, küzdeni akarásról 
tettek tanúbizonyságot versenyzőink. 
Lánycsapatunk a 10. helyen, míg 
fiúcsapatunk éppen lecsúszva a dobogóról 
az előkelő 4. helyet szerezték meg egy 
rendkívül szoros versenyben, hiszen a 
4. és az 1. csapat között miimélis volt 
pontkülönbség. Egyéniben pedig kislabda 
dobásban Bodnár Eszter országos 8. lett.  
Ez is azt mutatja, hogy Tiszavasváriban 

nem csak fontos, hanem eredményes is a 
sportélet. Ehhez a szülők is nagyon sokat 
tesznek hozzá, amit ezúton is köszönünk. 
Még egyszer szeretnék gratulálni a 
versenyző gyerekeknek, a felkészítő 
tanároknak, és a szülőknek egyaránt! Azt 
még fontos elmondani, hogy több országos 
hírű sportiskolát maga mögé utasítva érték 
el ezt a csodás eredményt diákjaink.

– Köszönöm szépen, és akkor térjünk 
rá a kérdésekre: A városban miért nincs 
korszerű játszótér? Illetve miért nincs 
elkerített játszótér? A mai igényeket nem 
elégíti ki egy hintából, homokozóból, 
csúszdából álló játszótér. Emellett 
nem lehet biztonsággal elengedni a 
gyerekeket, mivel minden játszótér nyitott. 
Kisgyermekes anyukaként ismerek több 
kisgyermekes családot a városban, és 
úgy vélem igény lenne rá! Ha játszótérre 
szeretne eljutni ma egy tiszavasvári 
család, akkor Hajdúnánásig kell mennie. 
Szomorú, hogy nincsenek ilyen közösségi 
terek! Kazincbarcikán jártunk tavaly, es 
ott láttunk egy fantasztikus óriási modern 
játszóteret. Hasonlót elbírna a város is, 
barcika hasonló méretű város.

– Bőségesen kaptam egy felvetésen belül 
kérdéseket, ezért megpróbálok lépésről 
lépésre válaszolni rájuk. A városban lévő 
játszóterek valóban nem a legmodernebbek, 
de nem nevezném őket egyáltalán 
korszerűtlennek. A tavalyi évben nagy 
harcokat vívtunk ezek felújítása érdekében. 
Ebben részt vettek külsős vállalkozók, a 
Tiva-Szolg. Kft. munkatársai, valamint 
közösségi összefogással is haladtak a 
munkálatok. Mivel városunk játszóterei 
átmentek a minősítésen ezt azt jelenti, hogy 
a jogszabályban előírtaknak mindenben 
megfeleltek, és nekünk ezt mindenképp 
szem előtt kell tartani. Kijelenthetem, 
hogy játszótereink használhatóak, 
biztonságosak. A környező településeken 
biztos vannak modernebb, jobban felszerelt 
játszóterek, de az alapvető igényeket 
a mieink is kielégítik. Hogy miért 
nincsenek körülkerítve a játszótereink? 
Nem előírás, de amint a lehetőségeink 
engedik, akár mi is körbe keríthetjük 
őket. Elhangzik többször Kazincbarcika 
neve. Azt gondolom, hogy nem azért 
van ott jobb, modernebb, felszereltebb 
játszótér, mert ők többet akarnak, hanem 
sokkal nagyobbak az anyagi lehetőségeik. 
Gondoljunk csak bele, hogy a Borsodi 
Vegyi Művek – mely nagyságrendileg 
jóval nagyobb, mint az Alkaloida - által 
befizetésre kerülő különféle adónemekből 
mi mindent lehet kezdeni? Így nem csoda, 
ha telik modern, jól felszerelt játszóterekre. 
Mi is gondolkodunk, mi is tervezünk egy 
játszótér modernizálást itt Tiszavasváriban. 
Keressük a pályázati lehetőségeket, de 
ha ez nincs, akkor megpróbáljuk saját 
forrásból majd megvalósítani. A rövidtávú 
terveimben ez mindenképp szerepel.

- A személyes tapasztalatom szerint az 
alsóbbrendű utak (minden, ami nem a 
főút), nehezen járhatóak. Az úttest eleve 
keskeny, és ezt tovább nehezíti az, hogy 
azok szélei leszakadtak, több helyen 
jókora darabokban, így két autó lehúzódás 
nélkül el sem fér egymás mellett. Arról 
nem is beszélve, hogy az autókban is kárt 
okoznak a rossz minőségű utak.

– Van benne némi igazság, hogy az 
alsóbbrendű útjaink nehezen járhatóak. 
Tényleg vannak az útszéleknél 
letöredezések, de biztonságos 
közlekedéssel, a megfelelő sebesség 
betartásával el lehet kerülni az autók 
károsodását. Viszont van egy jó hírem: 
elképzelhető, hogy mire ez az újság 
megjelenik, akkor már elkezdődik a város 
több tucat útjának a felújítása.

- A városközpont rendkívül terhelt az 
autóforgalmat tekintve, ezáltal a parkolás 
igény körülményes. Tervez-e a város a 
közeljövőben tenni ez ellen? Tervben van-e 
esetleg bizonyos területek megvásárlása 
magánszemélyektől, parkoló kialakítása 
céljából?

– Parkolók számában nem állunk 
rosszul. Sajnos sok esetben kényelmesek 
az emberek, mert ha az adott bolt előtt 
közvetlenül nem tud megállni, akkor 
inkább tovább megy. Tiszavasváriban 
nincsenek távolságok, így adott esetben 
4-5 perces sétával biztos, hogy mindenki el 
tud jutni a kiszemelt céljához. Csak nézzük 
meg a városközpontot: a régi Kabay iskola 
mögötti Szentmihály tér kihasználatlan. 
De mondhatnám a Központi park mentén 
található parkolóhelyeket, például a régi 
Kabay előtt is. Hány perc ide mondjuk a 
butiksor? Vagy a másik oldalon lévő boltok 
sokasága? Talán 2 vagy 3? De mondhatnám 
a polgármesteri hivatal mögötti parkolókat. 
Itt is sok autó fér el. Összegezve: lehetőség 
van a parkolásra, csak adott esetben 
néhány métert gyalogosan kell megtenni! 
A piac környékén hamarosan egy 86 
férőhelyes parkoló kerül kialakításra 
a „Zöld város” projektben, és még 
sorolhatnám a lehetőségeket. Egyébként 
ezen kívül új parkoló kialakítását, vagy 
magánszemélytől történő kisajátítás útján 
készítendő parkoló létrehozását nem 
tervezzük, valamint azt sem, hogy fizetős 
legyen a parkolás városunkban.

- A gyári lakótelepen található beton 
sportpálya remek helyen van. Lenne 
esetleg lehetőség pályázat útján itt 
rekortán vagy műfüves lekerített 
sportpálya kialakítására?

– A gyári lakótelep esetében jelenleg 
nincsenek ilyen terveink, viszont 
a sporttelepen műfüves focipálya 
kialakítására nyújtottunk be pályázatot. 

- A csónakázó körüli fejlesztések minden 
lakos szívlelheti. Az ott található játszótér 
viszont hagy némi kívánnivalót maga 
után. Tervezi-e a városvezetés árnyékoló 
kihelyezését az itt található játszótérre? 
Illetve tervezik-e a játszótér korszerűbb 
játékokkal való ellátását? 

– Örömmel hallom, hogy a csónakázó 
tó környékén lévő fejlesztések elnyerték 
a kérdező tetszését, és az is örömmel tölt 
el, hogy hasonlóképpen gondolkodunk a 
játszóterek, közösségi terek esetében is. 
Igen, tervezzük árnyékolók, napvitorlák 
kihelyezését, de valószínű, hogy nem ebben 
az évben. Tervben volt az, hogy egy városi 
bál bevételből biztosítunk erre forrást, 
viszont sajnos a Covid keresztülhúzta a 
számításunkat, hiszen több mint két éve 
nem tudtunk bált rendezni. Nem mondtunk 
le a bálról, aminek a bevételét fordíthatjuk 
akár erre is, és a közösségi terek 
korszerűsítésére is. Visszatérve a kérdésre, 

melyben a kérdező a játszótér jelenlegi 
állapotát minősíti: én azt gondolom, 
hogy már maga az is pozitívum, hogy ott 
játszótér van, és a legfiatalabb korosztály 
is el tudja magát foglalni. A város ezt 
saját forrásból alakította ki szülői kérésre. 
Természetesen amint lesz lehetőségünk a 
továbbfejlesztésre, akkor ezt megtesszük. 
Aki figyelemmel kíséri, láthatja, hogy 
folyamatosan bővül ez a közösségi tér is. 
Van bitumenes futópálya, rekortán pálya, 
szalonnasütő hely, kültéri padok, megfelelő 
éjszakai világítás, és a közeljövőben 
készül el az illemhely. Látható, hogy 
amint a lehetőségeink megengedik, arra 
törekszünk, hogy épüljön-szépüljön 
városunk!

- Társasházban élek a gyári lakótelepen, 
és itt nincs lehetőségem a szelektív szemét 
gyűjtésére és leadására. Tudna esetleg a 
városvezetés egy kulccsal zárható szelektív 
hulladék gyűjtésére alkalmas tárolót 
biztosítani azoknak a lakosoknak, akik 
társasházban élnek és a lakóközösségük 
nem hajlandó erre? Természetesen 
díjfizetés ellenében.

– Lehet a Kedves Kérdező a közelmúltban 
került Tiszavasváriba, pontosabban a gyári 
lakótelepre, és nem tudhatja, hogy ott is, 
és a város több pontján is volt szelektív 
hulladékgyűjtő sziget. Csak sajnos ez nem 
rendeltetésszerűen volt használva, mert 
a törött ablaküvegtől kezdve mindent, 
még az ételmaradékokat is ebbe dobálták 
egyesek. Így aztán elszaporodtak a 
patkányok, és az ott lakók kérésére Balázsi 
Csilla képviselőasszony közbenjárásával 
ez a szelektív hulladékgyűjtő sziget 
meg lett szüntetve. Ha újból felmerülne 
ilyen kérés a lakóközösség részéről, 
akkor keressenek meg, és közösen 
gondolkodjunk el a megoldáson, hiszen 
egy ilyen hely kialakítása (betonozás, 
vasszerkezet felépítése, stb.) nem 
kevés költséggel jár. Természetesen az 
önkormányzat ezt nem tudja felvállalni, 
hogy saját költségvetéséből felépít egy 
zárható szelektív hulladékgyűjtő helyet, 
annál is inkább nem, hiszen a lakók voltak 
azok akik ennek a megszüntetését kérték. 

- Mikor épül végre a Lidl, lesz belőle 
valami egyáltalán? Sokan ingázunk át 
Hajdúnánásra vásárolni, mert a Penny is 
zsúfolt már. Elbírná a város és mellesleg 
néhány új munkahelyet is adna.

– Teljesen egyetértek a kérdezővel. A Lidl 
akkor fog megépülni, amikor a kormány 
erre az engedélyt megadja. Már többször 
beszéltem arról, hogy a jelenleg érvényben 
lévő pláza-törvény jelen esetben új áruház 
építését nem teszi lehetővé. Amint változás 
áll be, tájékoztatom a lakosságot. Többen 
kérdezték tőlem, hogy akkor miért adhattak 
át Nyíregyházán, Debrecenben és az ország 
több pontján bevásárló központokat. 
Ez úgy lehet, hogy megvásároltak egy 
régi, már üzletként működő ilyen jellegű 
épületet – mint pl. Nyíregyházán, ami az 
almatároló mellett van – a Szuper -, azt 
felújították, átépítették, és megnyitottak. 
Sajnos ez itt nálunk egy üres telek, azt 
nem lehet felújítani, ott csak újat lehetne 
építeni, amihez jelen törvényi szabályozás 
nem ad lehetőséget.

– Köszönöm!
Fülöp Attila  
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Kabay János u. 23. Járóbeteg 
szakrendelő felújítása (Családok 

Átmeneti Otthona): 

A régi Családok Átmeneti Otthonának 
a felújítása hamarosan befejeződik. A 
járóbeteg szakrendelés mellett található 
épületszárny kívül és belül is megújult. 
Külső homlokzati hőszigetelést kapott, 
valamint a külső és belső nyílászárók 
kicserélése is megtörtént. Felújításra 
került a fűtésrendszer, a villamoshálózat, 
új fali- és padlóburkolat, továbbá új 
beépített szekrények kerültek kialakításra. 
A felújított épületbe a Gyermekjóléti 
Szolgálat és Központ kerül áthelyezésre 
a Tiszavasvári, Hősök utca 38. szám alól, 
így munkájukat biztonságos, megújult 
környezetben folytathatják.

Varázsceruza Óvoda felújítása:
Elérkezett a pillanat, hogy a többi 

óvodánk mellett a Varázsceruza 
óvoda is megújuljon. Az óvodai 
munkaterület átadása 2022 májusában 
megtörtént, a felújítás több ütemben 
kerül megvalósításra: Az első ütemben 
kicserélésre kerülnek az intézmény külső 
és belső nyílászárói, megvalósul az épület 
akadálymentesítése, továbbá burkolatcsere 
és tisztasági festés, valamint napelemes 

rendszer kerül elhelyezésre az épületen. 
A felújítás második ütemében a komplett 
épület hőszigetelése, fűtéskorszerűsítés, 
új eszközök beszerzése, az első ütemből 
kimaradt nyílászárók cseréje, szaniterek 
cseréje és további burkolatok felújítása 
valósulna meg. A beruházás befejezését 
követően egy kívül-belül megújult épület 
várja majd az ide járó gyerekeket.

Önkormányzati fejlesztések 2022 - 
Krúdy lakótelep utcája és járdái:
Az idei évben is kiírásra került 

a Belügyminisztérium által az 
„Önkormányzati fejlesztések” című 
pályázat, melyre a Krúdy lakótelep 
utcájának és járdájának a felújítása 
került benyújtásra. A pályázatból új 
aszfaltburkolatot kapna a Krúdy Gyula 
utca és a hozzátartozó járdák, továbbá 
az ingatlanokhoz bevezető járdák is. A 
pályázatot 2022 márciusába benyújtottuk, 
bizakodva várjuk a pozitív elbírálást a 
támogató részéről.

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi 
közutak fejlesztése:

A pályázatot az Önkormányzat 2022 
januárjában sikeresen elnyerte. Jelenleg a 
pályázati előleg összege lehívásra került. 
Amint az átutalás megtörténik, el tudjuk 
kezdeni a közbeszerzés kiírását és ezzel 
megkezdődik a kivitelező kiválasztása. 
Igyekszünk az idei évben megvalósítani 
a pályázatot, melynek eredményeként a 
Kincses-lejáró, Paula liget utca, Iskola 
dűlő és a Haladás utca új aszfaltburkolattal 
és padkával büszkélkedhet majd.

RRF-1.1.2-21-2022-00101 Bölcsődei 
nevelés fejlesztése Tiszavasváriban
A pályázat 2022. január 04-én benyújtásra 

került. A pályázatból a bölcsőde felújítása és 
1 csoportszobával való bővítése valósulna 
meg. Ez alapján a bölcsődei férőhelyek 
száma 14 fővel növekedne. A pályázat 
pozitív elbírálást kapott 2022. március 10. 
napján, így a bölcsőde közel 175 millió 
forintból kerül fejlesztésre. A támogatási 
szerződés megkötése folyamatban van, 
ezt követően megkezdődnek a felújításhoz 
szükséges előkészítő munkák.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Élhető 
településközpont kialakítása 

Tiszavasváriban
A Pályázat 2022. január 04-én benyújtásra 

került. A pályázatból a központi park 
és a 36. számú főút melletti zöldfelület 
kerülne átalakításra egészen a Váci Mihály 
Gimnázium parkjával bezáróan. A parkok 
fásítása, zöldítése, továbbá a központi park 
térkövezése valósulna meg. A Találkozások 
Háza jobb szárnyában található, régen 
fitneszteremként üzemelő ingatlanrészben 
egy kávézó kerülne kialakításra, mely a 
rendezvények ideje alatt is biztosítaná a 
színvonalas ellátást a látogatók számára. 
A pályázatról döntés még nem született, 
bízunk a pozitív elbírálásban.     

TOP_PLUSZ-2.1.1-21 Energetikai 
fejlesztések Tiszavasvári 

intézményeiben
A Pályázat 2022. január 04-én benyújtásra 

került. A pályázatból a Kornisné Liptay 
Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 
B, C és D épületei, illetve a Gólyahír 
Gyermek- és Ifjúsági tábor energetikai 
korszerűsítése valósulna meg. Mind 
a két ingatlan esetében homlokzati 
hőszigetelés, külső homlokzati nyílászárók 
cseréje, fűtéskorszerűsítés (hőszivattyú 
kialakítás, kazáncsere, radiátor csere) 

és födém hőszigetelés valósulna meg. 
Ezen fejlesztések elvégzését követően 
a fenntartási költségek jelentősen 
csökkennek, továbbá az Ifjúsági tábor, nem 
csak nyáron, hanem télen is használatba 
vehető. A pályázatról döntés még nem 
született, bízunk a pozitív elbírálásban.

TOP_PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak 
fejlesztése Tiszavasváriban

Az útfelújítások során nem feledkeztünk 
meg a Gyári lakótelep lakóiról sem. 
A lakótelep Kelp Ilona és Eszterházy 
utcája kerülne felújításra, továbbá az 
ingatlanokhoz vezető járdák kialakítása, 
felújítása, esetenként szélesítése valósulna 
meg. A pályázat 2022. április 28. napjával 
került beadásra. A kért hiánypótlásokat 
teljesítettük, a pozitív elbírálásban bízva 
várjuk a támogatói döntést.

TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Szakrendelő 
felújítása Tiszavasváriban

A Kabay János utcán található járóbeteg 
szakrendelő egyik részének felújítása után 
kerestük a megoldást az épület másik 
részének megújítására is, melyre ez a 
pályázat kiváló lehetőséget teremtett. 2022. 
április 28. napján pályázatot nyújtottunk 
be a járóbeteg szakrendelő másik felének 
korszerűsítésére, továbbá a Vasvári 
Pál utcán található régi szakrendelő és 
röntgen felújítására, valamint eszközök 
beszerzésére. A pályázatból a két ingatlan 
külső és belső renoválása valósulna meg, 
homlokzati szigetelések, nyílászárók 
cseréjével, a tető hő- és vízszigetelésével. 
A szakrendelések új eszközöket kapnának, 
így a bérelt eszközök helyett saját, új, 
modernebb röntgen, ultrahang, EKG, 
fizioterápiás eszközökkel és gépekkel 
folyna az ellátás a szakrendeléseken. 
Terveink szerint a régi ügyeleti autó 
helyett új ügyeleti jármű állna szolgálatba. 
A pályázat elbírálás alatt van, a szükséges 
hiánypótlást elvégeztük, a pozitív 
elbírálásba bízva várjuk a támogatói 
döntést.

Dessewffy kastély
A Dessewffy kastéllyal kapcsolatban 

az alábbi tájékoztatással tudok szolgálni 
a tisztelt lakosság felé. A kastély körüli 
zöldterület megtisztítása, valamint az 
épületre felkúszó növényzet eltávolítása 
megtörtént. A felkért statikus elvégezte 
az épület állapotának vizsgálatát, 
melyről jegyzőkönyv készült. Ez 
alapján a költségbecslés, mely az épület 
állagmegóvásához és további romlásának 
megakadályozásához szükséges minimális 
költségeket tartalmazza, megközelíti a 
11,5 millió forintot. A Vagyonkezelővel 
felvettük a kapcsolatot, közösen is bejártuk 
és megtekintettük a kastély területét. 
A kezelővel további megbeszélések 
szükségesek, hogy kompromisszumra 
jussunk az ingatlan jövőjét illetően. 
Keressük továbbá a lehetőségeket, hogy 
pályázat útján felújíthassuk az épületet, 
de további egyeztetések is folynak annak 
érdekében, hogy meg mentsük ezt az 
értékünket.

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy Tiszavasvári utcáinak felújítása 
végre a megvalósítás szakaszába érkezett. 
A projekt kivitelezőjével a vállalkozási 
szerződés aláírásra került, a munkálatok 
már ebben a hónapban megkezdődnek. 

Egyedi kormányzati támogatásból 
az alábbi utcák újulnak meg: Szilágyi 
u, Dózsa György u., Aradi Vértanúk u., 
Rákóczi u., Kinizsi u., Gyár u., Csontváry 
u., Víg u., Batthyányi u., Vasvári Pál u. 
zsákutca, Mihálytelepi u., Egyház köz, 
Hunyadi u., Iskola u., Szent István u., 
Mester u., Deák F. u., Dr. Lévai Sándor u., 
Vasas u.,  Hősök u., Ifjúság u., Fenyő u., 
Kőrösi Csoma Sándor u., Katona József u., 
Gárdonyi Géza u., Mikszáth u., Dessewffy 
u., Szabolcska Mihály u., Hétvezér u., Kelp 
Ilona u. zsákutca, Bereznai u., Császár köz, 
Kodály Zoltán u., Bem József u., Csillag u., 
Egység u., Géza fejedelem u., Wesselényi 
u., Károly Róbert u., Salétromkert u., Őz 
u., Erkel Ferenc u., Arany János u., Vasvári 
Pál u., Árpád u., Gépállomás u., Bocskai 
u., Kabay János u., Petőfi u. A felújítással 
kapcsolatosan, annak ütemezéséről 
folyamatosan tájékoztatni fogjuk a 
lakosságot a www.tiszavasvari.hu honlapon 
és az önkormányzat Facebook oldalán. 
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket 
a felújítással járó korlátozások, lezárások 
miatt. A Központi Orvosi Rendelő 
felújítási munkálatai is megkezdődtek 
ebben a hónapban, elsődlegesen a hátsó 
rész elbontásával, melynek helyére egy 
új, modern emeletes épületszárny kerül. A 
Kossuth utcával párhuzamos épületrészben 
belső átalakításokkal újul meg a környezet. 
Ezen munkafolyamatok alatt is igyekszünk 
biztosítani a rendelések és ellátások 
zavartalanságát. A kivitelezés várhatóan 
ebben az évben befejeződik, addig is kérem 
türelmüket, és az ezzel járó esetleges 
kellemetlenségek miatti megértésüket.   

Fejlesztések, felújítások Tiszavasváriban Indulnak a 
beruházások… 

 új utak, megújuló 
központi orvosi 

rendelő 
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A Városi Sportcsarnok a 2021. augusztus 
1-jei vihar óta használhatatlan volt a 
sportolók és a nagyközönség számára. A 
szakértői vélemény szerint a keletkezett 
kár teljeskörű kijavítása 220 millió Ft-
ba kerülne. A Belügyminisztériumtól 
vis maior pályázat keretében az igényelt 
220 millió Ft összegből csupán csak 
38,773 millió Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült Tiszavasvári 
Város Önkormányzata. A támogatási 
összegből a biztosító kártérítése 
levonásra került. A biztosító társaság 
részéről 2021. december végén 15,714 
millió Ft kártérítés került átutalásra, 
az igazságügyi szakértő véleményének 
beérkezését követően. Az önkormányzat 
munkatársai folyamatosan azon 
dolgoztak, hogy a Városi Sportcsarnok 
épületét minél előbb birtokba vehessék 
a sportolni vágyók és a sportot kedvelők. 

A tető- és a padló javítására bekérésre 
kerültek az árajánlatok, majd 2022 
áprilisában megkezdődtek a munkák. 
Előbb a tető-, majd a sportpadló javítása 
is megtörtént. Így hamarosan újra 
használatba vehetővé válik a sportcsarnok 
épülete, melyről az üzemeltető Tiva-Szolg 
Kft. értesíteni fogja az érintetteket. 

A felhasználható összeg nagyságára 
tekintettel azonban - 38,773 millió Ft – 
kérünk mindenkit, azt vegye figyelembe, 
hogy a teljes felújítás még várat magára. 
A jelenlegi megoldás „alapszükségleti” 
szinten oldhatja meg a problémát. A 
Vis Maior támogatással párhuzamosan 
több kérelmet írtunk, több szálon is 
elindultunk. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Sportért Felelős 

Államtitkársága felé is megkereséssel 
éltünk, hiszen helyi szinten ez a legnagyobb 
sportlétesítmény, mely a sportegyesületek 
mellett a középiskola tornatermeként 
köznevelési intézmény feladatellátásában 
tornateremként is üzemel. Folynak az 
egyeztetések egy lehetséges támogatási 
keretről, a forrásigényünket, 
költségterveket bekérték. A másik 
lehetőségként a Tiszavasvári Sport 
Klubbal (TSK) és a Tiszavasvári 
Sportegyesülettel (TSE) együttműködve, 
a Sportcsarnok problémájának hosszú 
távú megoldását céloztuk meg, amikor 
2022 februárjában jóváhagytuk fenti 
szerveztek részéről a TAO pályázatok 
benyújtását a teljes felújításra. A 
TSK megküldött tájékoztatása alapján 
a Magyar Kosárlabda Szövetséghez 
2022/2023-as évadra beadott TAO 
pályázat Sportfejlesztési Programjában 
a Városi Sportcsarnok ingatlan 
felújítására vonatkozó része a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szövetsége 
által nem került támogatásra, ezért azt 
a végleges elbírálás előtt visszavonták. A 
TSE értesítése szerint a Magyar Kézilabda 
Szövetség megvizsgálta a beadott 
254 millió Ft összegű TAO pályázat 
Sportfejlesztési Programját és annak 
szakmai tartalmát, illetve költségvetését 
a Kormányrendelet, valamint a 
sportfejlesztési programban rendelkezésre 
álló információk alapján jóváhagyta. 
Mindehhez az önkormányzatnak közel 60 
millió forint önerőt kell biztosítania, és 
közel 130 millió TAO feltöltés szükséges.

TVÖ

Ősi magyar nemesi család. Dezső fiai 
(abban az időben még nem használtak 
családnevet) a török dúlás elől a 
Szlavóniában levő cserneki várból 
kénytelenek voltak elmenekülni a 
Kassához közeli Tarkőre, mely birtokot 
királyi adományként kapták. A királytelki 
és Szent-mihályi terület is így került a 
szerte-ágazó család tulajdonába.  Szent-
Mihályon az első tulajdonos Cserneki 
és Tarkeői gróf Dessewffy József 
(1771-1843) volt, aki Felvidékről 
telepített jobbágyokat uradalmába. Ő 
kezdett a kastély felépítéséhez (1815), 
mely most siralmas állapotban van és 

feleségével, Sztárai Eleonórával gyönyörű 
kastélyparkot létesítettek a szarvasi minta 
alapján (a kastély bejáratánál levő, ma már 
„haldokló” kocsányos tölgyet állítólag a 
feleség ültette). Nagy szerencséje, hogy 
a Martinovics féle összeesküvés idején 
külföldi tanulmányúton vett részt, ezért 
nem kellett a vádlottak padjára ülnie. 
Nagy barátja volt Kazinczy Ferencnek 
és az irodalomnak. Ő maga is sokat írt 
és publikált. Bár állandó anyagi gondjai 
voltak az apjától örökölt óriási teher miatt, 
de a Magyar Tudományos Akadémia 
létrehozását Széchenyi Istvánnal együtt 
jelentős összeggel támogatta, melynek 
igazgatósági tagja lett. Gyermeke Emil 
az MTA tiszteletbeli tagja és elnöke, 
valamint a Magyar Földhitelintézet 
elnöke. Kossuth Lajos vitapartnere, 
mivel ő Kossuthtal ellentétben nem volt 
híve a radikális változásoknak. Utódai 
közül többen is voltak országgyűlési 
küldöttek, Földhitelintézet vezetőségi 
tagjai. Az aradi vértanú Arisztid, bár nem 
közvetlen leszármazott, de ő is a Cserneki 
és Tarkeői Dessewffy ágból származott. 
Településünkért nagyon sokat tettek a 
Dessewffyk.  A kastélyon kívül a római 
katolikus templom és iskola, valamint több 
külterületi (tanyasi) iskola létesítése, de 
még a református egyház támogatása is az 
ő nevükhöz fűződik.

Hankó András

 

A több mint 30 éve baromfitenyésztéssel foglalkozó 
Tranzit-Ker Zrt. 

Tiszavasvári és Tiszadob vonzáskörzetében telephelyeket 
létesített, melynek üzemeltetéséhez munkatársakat keres az 

alábbi munkakörökben:
•	 Telepvezető 
•	 Teleszkópos és csúszó kormányzású rakodógép 

kezelő 
•	 Karbantartó
•	 Mezőgazdasági gépkezelő (traktoros)

Fenti munkakörökkel kapcsolatban érdeklődni és jelent-
kezni a 

 30/461-8927 és 30/234-0439 telefonszámokon lehet.

•	 Baromfitelepi segédmunkás 
Jelentkezés telefonon: 

30/518-7655 (Tiszavasvári)
30/ 445-6284 (Tiszadob)

Madárodú ellenőrzést tartunk, melyhez csatlakozási lehetőség van. 2022.06.25. 
Polgár és környéke. Indulás: 8:00 M3-as autópálya lehajtó, Archeopark. 2022.06.26. 
Görbeháza és környéke. Indulás: 9:30, Görbeházi benzinkút. Saját autó előny, időjárás és 
terepviszonyoknak megfelelő öltözet ajánlott. Indulás előtt érdeklődni a 0620/2407898-as 
telefonszámon lehet, Zsiros Sándor programvezetőnél.

Utcanévváltozás
Hámán K. u. – Dessewffy u.

Nyitásra kész a Városi Sportcsarnok

Az Alkaloida Beszerzés és Logisztika 
szervezeti egységéhez

 műszaki beszerző munkatársat keres
A munkakör felelősségi köre a társaság működéséhez szükséges anyagok és eszközök 
beszerzésével kapcsolatos operatív feladatokhoz kapcsolódik.
Fő feladatok:
	a jóváhagyott műszaki projektek, illetve beszerzési igények kielégítéséhez szükséges 

szállítói árajánlatok bekérése, elemzése, árak nyomonkövetése;
	a felelősségi körébe tartozó anyagok piaci helyzetének folyamatos figyelemmel 

kísérése; új beszerzési források felkutatása, javaslattétel új beszállítói kör bevonására;
	a szállítói szerződések, megrendelések előkészítése, elkészítése, a szerződésben 

foglaltak teljesülésének figyelemmel kísérése; az árukhoz kapcsolódó dokumentumok 
beszerzése;
	a beérkező számlák adattartalmának ellenőrzése.

Elvárások:
	felsőfokú, preferáltan műszaki / logisztikai / gazdasági végzettség;
	kiváló magyar, illetve angol nyelvű kommunikációs készség, írásban és szóban 

egyaránt;
	erős felhasználói szintű informatikai ismeretek;
	önálló, precíz munkavégzés;
	együttműködő és alkalmazkodó képesség.

Amiről mi gondoskodunk:
	multinacionális környezet, nemzetközi tapasztalat;
	jelentős szakmai háttérrel rendelkező, lendületes, támogató csapat;
	versenyképes juttatási csomag (célprémium, bónusz, cafeteria, lojalitás program, 

utazási költségtérítés).
Jelentkezés módja:
Amennyiben ajánlatunk felkeltette az érdeklődését, kérjük, juttassa el önéletrajzát az 
ildiko.papphalaszne@sunpharma.com e-mail-címre.
A munkakörrel kapcsolatban tájékoztatás a 06-42-886-299-es telefonszámon kérhető.

Tiszavasvári MME felhívása
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Közéleti hírek

A Kornisné Liptay Elza Szociális és 
Gyermekjóléti Központ már második 
alkalommal pályázott sikeresen a 
Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
által meghirdetett Édes száj elnevezésű 
programra. Ennek keretében volt 
lehetőségünk a Tiszavasvári Kabay János 
Általános iskola alsó tagozatos gyermekeit 
köszönteni Gyermeknap alkalmából 2022. 
május 26-án. 

Összesen 381 gyermeknek készültünk 14 

állomást felölelő szórakoztató, mozgásos, 
gondolkodtató rövid feladatokkal, melyek 
teljesítését követően minden gyermek 
átvehetett egy kis édesség csomagot. 
Jó érzéssel töltött el bennünket, hogy a 
gyermekek arcára mosolyt csalhattunk. 
Ezúton köszönjük az iskola vezetőségének, 
pedagógusainak és technikai dolgozóinak, 
hogy segítséget nyújtottak programunk 
lebonyolításban.

Kornisné Központ

Örvendetes az, hogy sokan vannak 
a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok 
Egyesületében, akik önkéntes munkájukkal 
idejüket áldozzák a személyes kapcsolatok 
építésére, az önzetlen segítésre. Gyakran 
teszik mindezt munka, s kisgyerekek 
mellett is, ami igazi kihívás. Sokszor úgy 
érezheti egy–egy önkéntes, hogy nem is 
olyan nagy dolog, amit tett. De valójában 
igenis nagy. Ha például „csak” felajánl egy 
tálca süteményt, egy finom tortát, vagy segít 
egy-egy kézműves foglalkozáson, pakol, 
csomagol, adományt szállít vagy valami 
finomat főz, vagy csak felállít egy sátrat egy 
rendezvényen, ami megvéd a tűző naptól 
vagy az esőtől, az is nagy dolog. Önkéntes 
munkája elismeréséért kapott oklevelet 

a NOE budapesti országos közgyűlésén 
május 14-én: Mészáros Józsefné, Tóthné 
Nácsa Irén, Veréb Andrea és Pethe Miklós. 
Még rangosabb elismerésben, „Bronz 
bölcsődíj” kitüntetésben részesült: Balázsi 
Csilla és a könyvelőirodája. Szeretettel 
gratulálunk az elismerésekhez! Idén ősszel 
sor kerül majd újabb elismerések átadására 
a régiónkban is, így számítunk a jövőben 
is minden önkéntesünkre. A rendezvényen 
sor került a NOE 35. születésnapjának 
megünneplésére (mi is vittünk egy 
csodálatos tortát-köszönet érte Veréb 
Andinak), s tisztújításra is.Tisztújítás után 
a NOE megújult elnöksége: Kardosné 
Gyurkó Katalin – elnök, Bak László, Görcz 
Gyula Csaba, Herbert Gábor, Herczeg 
Krisztián, Kapot Ildikó, Kutasi József, 
Kutassy Jenő, Péterné Novák Krisztina - 
elnökségi tagok. Nagy öröm számunkra, 
hogy a NOE Felső-Tisza Régióból Bak 
László, a Miskolci Nagycsaládosok 
Egyesülete elnöke is bekerült a csapatba, 
így ismét van képviselete a régiónknak. 
Gratulálunk nekik, sok sikert kívánunk 
munkájukhoz!

Lévai Andrea, a Tiszavasvári NE elnöke

Az időskorúak fizikai és mentális 
tekintetben is fokozatosan 
kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülnek, 
ebből adódóan óvatlanabbá válhatnak új 
kapcsolatok kialakítása során, ezáltal ki 
vannak téve bizonyos bűncselekmények 
veszélyeinek. Ebből adódóan a szépkorúak 
kiemelt kockázatú áldozati csoportok. Az 
időskorúak sérelmére legnagyobb arányban 
vagyon elleni bűncselekményeket 
követnek el, ezek közül is elsősorban 
lopás (alkalmi lopás, zseblopás, betöréses 
lopás, besurranásos lopás, trükkös lopás, 
pénzváltásos lopás, kórházi lopás), 
csalás, sikkasztás és rablás áldozatává 
válnak. A bűnelkövetők pedig gyakran 
kihasználják az idős emberek jószívűségét, 
hiszékenységét, óvatlanságát.

NÉHÁNY TANÁCS HOGYAN 
ELŐZZÜNK MEG VAGYONELLENI 

BŰNCSELEKMÉNYEK 
ELKÖVETÉSÉT!

A bejárati ajtókat minden esetben zárja 
be, még akkor is, ha csak rövid időre 
hagyja el a lakást! Lakáskulcsát ne tegye 
ajtaja közelében lévő „biztos” rejtekhelyre 
(lábtörlő alá, villanyóraszekrénybe), mert a 
betörő ott keresi először! A bejárati ajtóra 
és a névtáblára célszerű csak vezetéknevet 

írni! Ezzel megakadályozhatja, hogy a 
potenciális betörő információt szerezzen 
arról, hogy a lakásban egyedül élővel 
van dolga. Ne nyisson ajtót éjszaka 
ha bármilyen zajt hall, inkább hívja a  
segélyhívó számot (telefonszám: 112)! Ne 
tartson otthonában nagyobb mennyiségű 
készpénzt! Jelentősebb értéktárgyairól 
(ékszer, műtárgy, műszaki cikkek stb.) 
készítsen házileltárt, feltüntetve azok 
egyedi jellemzőit, leírását, azonosítási 
számát stb.! A leltárt ne rakja látható, 
könnyen megtalálható helyre! 

Téves kapcsolásra hivatkozó telefonáló 
esetén mindig kérdezzen rá, hogy milyen 
számot tárcsázott. Soha ne közölje 
senkivel, hogy egyedül van, semmilyen 
személyes adatot és önmagáról más 
információt ne mondjon el idegeneknek! 
Ha észlelte, hogy sérelmére betörés történt, 
azonnal értesítse a rendőrséget, ne várjon 
reggelig, a helyszínt ne járkálja össze, ne 
változtassa meg, mert a nyomok rögzítését 
ez nagyban megnehezíti!

Amennyiben bűncselekmény 
áldozatává vált azonnal hívja a 112-es 

központi segélyhívó számot!

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya

Tévedések elkerülések végett le kell 
szögezni, hogy nem a párja kedvéért, 
még csak nem is azért, hogy bennünket 
elkápráztasson. Ez a gyönyörű madárdal 
a rivális hímeknek szól, hogy ez a terület 
már foglalt, ide ne gyere, mert alaposan 
megcsíplek. Ezért dalol oly csodálatosan 
ez a madár éjjel és nappal, amivel – 
valljuk be – elkápráztat bennünket. Ezért 
is szervezett a Madártani Egyesület Helyi 
Csoportja egy programot – fülemülék 
éjszakáját – a Keleti- főcsatorna 

véderdejéhez, hogy részesei legyünk 
ennek a tavaszi hangversenynek. Este hét 
órakor volt a találkozó a strand bejáratánál. 
ahova 17-en jöttek el. Érkezésünkkor a 
madarak nem nagyon akartak megszólalni, 
de hangcsalival felbosszantottuk őket, 
mire harsány éneklésbe kezdtek. De 
megszólaltak a fekete digók és egy nádi 
tücsökmadár is. Szóval nem jöttünk ki 
potyára, mindenki meg volt elégedve a 
látottakkal és hallottakkal.

dr. Legány András         

„Édes száj” Elismerés önzetlen munkáért a 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete 

közgyűlésén és díjátadó ünnepségén

Rendőrségi hírek
AJÁNLÁSOK AZ IDŐSEK VÉDELMÉBEN

Miért énekel a fülemüle?
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Iskolai hírek

„Ballag már a vén diák, tovább… 
tovább…” – ismét hallhattuk felcsendülni 
a szép régi diákdalt intézményünk falai 
közül. Minden évben, amikor a tavasz a 
végéhez közeledik és a nyár már nyitogatja 
a kapuit, beköszönt az az időszak, 
amikor könnyes szemmel, de mosolygós 
arccal búcsút vesznek a diákok szeretett 
iskolájuktól, a legjobb barátaiktól és a 
tanáraiktól. Elballagni annyit jelent, mint 
maguk mögött hagyni a sok-sok iskolában 
eltöltött évet és kezet nyújtani az előttük 
álló újnak. A ballagás egy felejthetetlen 
esemény, amire szívesen és a barátok 
miatt talán picit szomorkásan is gondol 
vissza az ember. Elhagyják a diákok azt az 
intézményt, amely három vagy négy évig 
a „második otthonuk” volt, de előtte még 
egyszer végig járhatják a jól ismert falakat. 
Nagyon szépek voltak a ballagó fiatalok, 
sokukon látszott, hogy életük egyik nagy 
ünnepélyes pillanatát élik át. Talán egy 
kicsit másként néztek egymásra, bennük 
volt, hogy nemsokára itt az elválás perce, 
pedig milyen hosszú időt töltöttek együtt, 
egy teremben, egy padban. Szabó Zoltán, 
iskolánk igazgatója, a köszöntő szavai 
után elismerése jeléül köszönetet mondott 
és jutalomkönyvet nyújtott át a három, 
illetve négyéves kiemelkedő tanulmányi 
munkájukért vagy a közösségért végzett 
munkájuk elismeréséül az alábbi 
tanulóknak: 12 A  technikus osztály 
rendészet és közszolgálat ágazat tanulói 
közül: Paulusz Beatrix - Kiemelkedő 
tanulmányi eredményéért, Pethe Krisztina 
Tímea - Kiemelkedő tanulmányi 
eredményéért, Tálas Kristóf Attila - 
Kiemelkedő tanulmányi eredményéért. 12 
B technikus osztály szépészet és informatika 
ágazat tanulói közül: Gazdag Ádám - 
Kiemelkedő tanulmányi eredményéért, 
Kuik Krisztina - Közösségi munkájáért, 
Lakatos Anna Krisztina - Közösségi 
munkájáért.  3/11 B szakképző osztály 
hegesztő szakma tanulói közül: Bodó 
Dávid - Példás tanulmányi eredményéért, 
Pócsik Szilveszter - Kitűnő tanulmányi 
eredményéért, 3/11 C szakképző osztály 
szociális gondozó és ápoló szakma tanulói 
közül: Eperjesi József Bendegúz- Jó 
tanulmányi eredményéért és gyakorlaton 
végzett munkájáért. 3/11 D szakképző 
osztály asztalos és gépi forgácsoló szakma 
tanulói közül: Molnár András - Kiváló 
tanulmányi eredményéért, Pirmajer 
Sándor - Jó tanulmányi eredményéért, 
Daróczi Leonidasz Csaba - Jó tanulmányi 
eredményéért, Máté Péter - Jó tanulmányi 
eredményéért.  3/11 E szakképző osztály 
női szabó szakma tanulói közül: Borsi 
Ibolya - Jeles tanulmányi eredményéért. 
Ksz/12.G  gépi és CNC forgácsoló 

osztály tanulói közül: Csimpojás Mihály 
Dániel - Közösségi munkájáért. 2/14.C 
gépgyártás-technológiai technikus osztály 
tanulói közül: Nagy Rita Fruzsina - Jó 
tanulmányi eredményéért, Kola Attila 
Dániel - Jó tanulmányi eredményéért. Az 
ünnepi beszédében kihangsúlyozta: az 
elszakadás csak időleges, a tudást építő 
tanár, a csínynek, a szerelemnek is teret 
nyújtó iskola visszavár minden elköszönőt. 
S hátravan még a legnehezebb munka, 
a boldog és kemény éveket koronázó 
vizsgák sorozata. És itt az a határ, ahonnan 
nincs visszatérés: ez a felnőtté válás 
határköve! A Tiszavasvári Szakképzésért 
Alapítvány díjazta az iskola legkiválóbb 
végzős technikus és szakképző évfolyam 
tanulóit, melyet Földes Tiborné, az 
alapítvány elnöke adott át: Paulusz Beatrix 
12./A, Technikus osztály rendészet és 
közszolgálat ágazat, Gazdag Ádám 
12./B technikus osztály, Szépészet és 
informatika ágazat, Pócsik Szilveszter 
3/11 B szakképző osztály, Hegesztő 
szakma, Eperjesi József Bendegúz  3/11 
C szakképző osztály szociális gondozó 
és ápoló  szakma. A Kornisné Liptay 
Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 
is jutalmazta a gyakorlaton legjobb 
teljesítményt nyújtó szociális gondozó és 
ápoló szakma végzős tanulóját. A jutalmat 
Makkai Jánosné, intézményvezető adta át 
Eperjesi József Bendegúz 3/11.C osztályos 
tanulónak. A Tiszalöki Szakképzési Ágazati 
Képzőközpont Nonprofit Kft. oklevéllel 
és különdíjjal jutalmazta a gyakorlaton 
kimagasló teljesítményt nyújtó végzős 
tanulókat. A cég képviseletében Pál József 
ügyvezetőt a díjak átadására a következő 
tanulók számára: Pócsik Szilveszter  
3/11.B szakképző osztály, Hegesztő 
szakma tanulója, Kacsó János Norbert  
2/14.C gépgyártás-technológiai technikus 
osztály tanulója. A végzősök szüleiknek 
egy-egy szál virággal köszönték meg a 
gondoskodást, a törődést, a szeretetet, 
mellyel eddigi életük során kísérték őket. 
Különleges nap volt ez a mai, akárhogy 
is nézzük: könnyek, mosolyok, elfogódott 
szülők sóhaja és büszke tekintete kísérte 
a ballagókat. Tehát lezárult egy korszak 
az életükben, de akárhogy is lesz, 
remélhetőleg sokáig fülükbe cseng Ady 
Endre üzenete: 
„S én, vén diák, szívem fölemelem
S így üdvözlöm a mindig újakat:
Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem.
Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.”

NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és 
Kollégium

A Honvédelmi Sportszövetség és a 
Magyarországi OCR Sport Szövetség 
második alkalommal rendezte meg a 
Honvéd Kadét Akadályfutó Versenyt 
2022. május 27-én Bánkon. A versenyen 
a Honvéd Kadét Programban résztvevő 
intézmények kadétjai mérkőztek meg 
egymással. Ez a nemes küzdelem volt 
a Honvéd Kadét Kupa évadzáró, utolsó 
állomása. Csige János Tanár Úr vezetésével 
iskolánk rendész tanulói is részt vettek ezen 
a megmérettetésen, melyen nagyon szép 
eredményt értek. A tavalyi évben 260 kadét 
állt rajthoz, az idén 35 intézmény közel 
félezer kadétja tette magát próbára Bánkon. 
Remek időben, változatos feladatok 
mellett, több mint 20 természetes, illetve 
telepített akadályok kerültek kialakításra 

a közel 4 km-es versenytávon. A telepített 
akadályok között volt: lézerfegyveres 
lövészet, gránáthajítás, de a gyűrűs átlengő 
akadályok sora és palánk akadályok is 
színesítették a küzdelmeket. 

A helyszín -festői szépsége mellett- 
kínálta a természet adta ügyességi- és 
erőpróbák kialakításának lehetőségét. A 
szervezők patak partján, hegyoldalban éltek 
is ezzel a lehetőséggel. A szintkülönbség, 
a vízi akadályok és a függőhidak egyfelől 
nehezítették, ugyanakkor érdekesebbé 
tették a fiatalok küzdelmeit. Bár nem volt 
könnyű, bizonyosan megérte, miután egy 
remek és sportos napot tölthettek együtt a 
kadétok Bánkon.

NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és 
Kollégium

A Tiszavasvári Bölcsődében a már 
meglévő kültéri eszköz lecserélése 
szükségessé vált, mivel nem volt 
biztonságos a használata, így üzemen kívül 
lett helyezve. Annak érdekében, hogy 
a gyermekek nagy mozgásos igénye ki 
legyen elégítve, és ezen a téren továbbra is 
fejlődni tudjanak, a Tiszavasvári Bölcsőde 
vezetőjével egyeztetve a Tiszavasvári 
Város Önkormányzata 2021. év utolsó 
negyedében takarékos gazdálkodásának 
köszönhetően saját erőből beruházott 3 

db új (gondozási egységenként 1-1db), 
megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező 
kültéri játszóeszközre. A forgalmazó 
2022 márciusában kiszállította az 
eszközöket, melyek telepítését, elő- 
és utómunkálatokkal együtt, a Tiva-
Szolg. Nonprofit Kft. munkatársai 
végezték, melyet ezúton is köszönünk! 
Használatukhoz jó egészséget kívánunk a 
kis cseperedőknek!

TVÖ

Ballag már a vén diák Bánkon jártunk

Az elmúlt két évben csak szűk körben 
tudtunk elköszönni végzős diákjainktól, 
idén azonban végre a megszokott keretek 
közt búcsúztathattuk el őket az érettségi 
vizsgák megkezdése előtti utolsó 
munkanapon. Sok sikert kívánunk a 12.A 

osztály tanulóinak:
Antal Lívia, Bacsik Viktória Mária, 

Badics Alexandra Eszter, Bónis Kristóf, 
Brátovics Eszter, Bukszár Dominik Péter, 
Dézsi Alexandra, Erdei Zsanett, Fintor 
József, Gáll Angelika, Gáll Tamás, Gyákum 
Kristóf László, Hamerszki Nikoletta 
Dorina, István Sára Virág, Kabai Fanni, 
Kiss Máté, Kórik Laura, Ladács József 
Kristóf, Lakatos Valentina, Losonczi Orsi, 
Molnár Boglárka, Nagy Dominik Miklós, 
Nagy Evelin, Nagy Zsanett Napsugár, 
Papp Hedvig, Pozsgai Fanni, Rigacs 
Róbert, Schatz Adrienn, Szólláth Martin 
Csaba, Veres Bence, Virág Richárd

Ballagás a gimiben…

A bölcsődei gyerekek birtokba vehetik a 
(mászó) várakat
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„Május 25–26-án Győr adott otthont 
idén a „Diákatlétika Ünnepe”, vagyis az 
Atlétika Diákolimpia Országos Döntő 
rendezvényének. Az eseményen, a II, III, 
IV, V, VI. korcsoport versenyzői csapatban 
és egyéniben mérték össze tudásukat, hogy a 
küzdelem végén a legjobbak megszerezzék 
a „Magyarország diákolimpiai bajnoka” 
címet. Az atlétika népszerűsége töretlen, 
kiemelkedően közkedvelt sportágnak 
számít az iskolások körében. Ebben a 
tanévben közel 24 000 nevezést adtak 
le a testnevelők, egyéniben pedig több 
mint 20 000-et. Az Országos Döntőn 
több mint 3000 fiatal atléta versengett 
az Olimpiai Sportparkban.” – ennyi a 
hivatalos közlemény, és most lássuk a 
tényeket. 

Ráduly Zsolt intézményvezető úr 
büszkén vall az eseményről: Az iskola 
történetének legsikeresebb eredményét 
érték el tanulóink az idén megrendezésre 
került Országos Diákolimpián. Nem csak a 
gyerekekre, hanem a felkészítő tanáraikra 
is nagyon büszke vagyok, hiszen mindez 
az Ő érdemük is. Az iskola vezetése 
megpróbál minden feltételt biztosítani a 
jó eredmény eléréséhez akár anyagilag, 
akár eszközileg. Mindenképp örömmel 
tölt el bennünket, hogy a Kabay János 
Általános Iskola és Tiszavasvári nevét is 
sikerült öregbítenünk és megismertetnünk 
az országban. Ez az eredmény azért 
is kiemelkedő, mert volt egy vírusos 
időszak, amikor nem lehetet megfelelően 
készülni. Zárt térben még testnevelési 
órákat sem lehetett tartani. Nem beszélve 
arról, hogy a tornatermünk mérete nem 
megfelelő egy kellő felkészüléshez, a 
sportcsarnok pedig be van zárva. Ennek 
ellenére a kollégák és a gyerekek hozták 
ezt a rendkívüli eredményt. Rövid idő 
alatt és ilyen feltételek mellett is sikerült 
felkészíteni a gyerekeket. Most az előttem 
álló legfontosabb feladat, hogy elinduljak 
lobbizni azért, hogy megépüljön egy nagy, 
szabványos méretű tornacsarnok. De 
térjünk vissza az eredményekre: országos 
4. lett a IV. korcsoportos fiú csapat, 
alig lemaradva a dobogóról. Egyéniben 
kislabda dobásban 8. lett Bodnár Eszter, 
IV. korcsoportos lányaink az előkelő 10. 
helyet érték el, még a kicsi lánycsapat, a II. 
korosztályosok a 22. helyen végeztek. És 
ha figyelembe vesszük, hogy a gyerekek 
minden korcsoportban sportiskolásokat 
is hagytak maguk mögött, akkor ez az 
eredmény mindent elárul. - A bravúros 
fiúcsapat nevében Balogh Márk 
nyilatkozott: 

Először is bemutatnám a csapat többi 
tagját: Szőke István, Pente Róbert, Mezei 
Márk, Balogh Balázs és Kóka Kevin. 
Amikor a megyei versenyen megtudtuk, 

hogy Nyíregyházát is „levertük”, 
előszörre olyan hihetetlen volt. A nagy 
örömmámorban csak később ébredtünk rá, 
hogy megyünk az országosra! A cél az volt, 
hogy már az is nagy bravúrnak számítana, 
ha bejutnánk a legjobb tízbe. Aztán az 
országoson elég döcögve indítottunk, 
mert rontottunk néhány számot, de aztán 
beleerősítettünk, és szépen jöttek az 
eredmények, de még ekkor sem gondoltuk, 
hogy benne leszünk a TOP 5-ben. Nagyon 
büszkék vagyunk magunkra, és még most 
is hihetetlen, hogy az iskola történetének 
legjobb eredményével büszkélkedhetünk. 
- A csapat felkészítő tanára Rontóné 
Tári Gizella, aki elmondta, hogy ebben a 
korosztályban pályafutásának legnagyobb 
eredménye ez. – Nagyon egységes és 
küzdőszellemű a csapat, és ezért éreztem 
már a megyei versenyen, hogy ebből még 
lehet valami. Szenzációs volt látni azt a 
harmóniát, ami a fiúk között tapasztalható 
volt. Az az igazán együtt, egymásért. Az 
az érdekes, hogy kezdetben az országoson 
nem tudtam hova elhelyezni Őket a tabellán, 
mert ott már nagyon-nagyon jó csapatok 
voltak. Szinte mondhatni, hogy ott már a 
sportiskolák versengtek. Talán ezért is volt, 
hogy nagyon izgultam, és természetesen 
nagyon szurkoltam a „fiaimnak”! Bár, 
ez minden versenyen elmondható, akár 
milyen csapatot viszek. Most úgy voltam 
vele, ha benne leszünk a legjobb 10-ben, 
akkor az már szenzáció, ha nem, akkor 
pedig magunkhoz képest a maximumot 
nyújtottuk. Negyedikek lettünk! Aktív 
munkás éveim utolját taposom, de ez a 
mostani egy korona, egy ajándék a fiúktól! 
Úgy éreztem, hogy egy kicsit értem 
is küzdenek! - Egyéniben országos 8. 
helyet ért el kislabda dobásban Bodnár 
Eszter. – Lassan tíz éve kézilabdázom, de 
ezt a versenyszámot is szeretem. Miután 
megnyertem a megyeit, itt az országoson 
56 méterrel sikerült a nyolcadik lenni. 
Ez az egyéni csúcsom, de általában 
ehhez közeli eredményeket szoktam 
elérni! Köszönhető ez a kézilabdának, 
hiszen ennek segítségével épült ki így az 
izomzatom. Elég egy kicsi felkészülés 
ahhoz, hogy ilyen eredményeket érjek el. 
Érdekes, mert a 14. legjobb eredménnyel 
kerültem a döntőbe, és sikerült annyit 
javítanom, hogy végül a 8. lettem olyan 
sportolókat magam mögé utasítva, 
akiknek ez a versenyszám a fő számuk. - 
A 10. helyezést elérő lánycsapat nevében 
Rozgonyi Dóra mondja el élményeiket. -  
Először is szeretném bemutatni a csapatot:  
Szabó Luca, Osvai Réka, Szikszai Linett, 
Szemán Linda, Bodnár Eszter, és én! 
Eddig is barátnők voltunk, de ez a verseny 
még jobban összekovácsolta a csapatot. 
Általában izgulunk a versenyek előtt, de 
a megnövekedett adrenalin még nagyobb 

lökést ad nekünk. Nagyon nagy élmény volt 
ott lenni az országos versenyen. Főleg úgy, 
hogy a tízedikek lettünk. Nagyon büszke 
vagyok a csapatra. Ez az egész csodálatos! 
Nagyjából egy hónapig készültünk erre a 
versenyre, de nagyon kellett. Mindenki 
sokkal jobban teljesített, mint a megyein. 
Nagyon hálásak vagyunk a felkészítő 
tanárunknak. - Aki nem más, mint Petruska 
Zoltán! – Itt az iskolában először is meg 
kellett ismerni a gyerekek képességét, ami 
alapján sikerült összeválogatni a csapatot. 
Talán a nehézség az benne, hogy nem egy 
osztályba járnak, így nem csak én vagyok 
a testnevelő tanáruk. De a kollégákkal 
való sikeres összedolgozás alapján ez nem 
okozott problémát, amint ez most látszik is. 
Mivel nagyon sok gyerek verseny sportol, 
így van miből szelektálni. Ezek a gyerekek 
általában nagy lelkesedéssel hálálják 
ezt meg. A mostani csapatunk erőssége 
az ügyességi számok. Az elképzelés az 
volt, mivel a megyei versenyen elért 
eredmények alapján a 14-15. helyre 
taksáltuk magunkat, hogy a legjobb 
tízben benne lenni nagyon nagydolognak 
számítana. Elértük, és nem csoda, hogy 
emiatt felhőtlen volt az örömünk. 

- A II. korcsoportos lányok a 22. 
helyen végeztek, de ha itt is figyelembe 
vesszük egyrészt az életkorúkat, másrészt 
az induló csapatok számát, akkor ez 
mindjárt másként hangzik! – Girincsi 
Bella vagyok, és én is szeretném elsőként 
bemutatni a csapatot: Kovács Liliána, 
Badics Boglárka, Bencze-Illés Aliz, 

Újvári Adrienn és Szemán Kinga. 
Nagyon izgalmas volt ez az egész, 
mert a körzetit megnyertük, viszont a 
megyein csak másodikak lettünk, de 
mivel a győztes csapat visszalépett, 
így mi mehettünk el Győrbe. Nagyon 
összetartó csapat vagyunk, nagyon nagy 
bennünk a csapatszellem, nagyon szeretjük 
egymást, így a versenyeken is nagyon 
tudunk egymásért hajtani. Érdekes, mert 
versenyszámonként más és más a jó a 
csapatban, így tudjuk kiegészíteni egymást. 
- A csapat felkészítő tanára Gyulai Ákos. 
– Az induló 350 csapatból 22.-nek lenni 
országos szinten azt hiszem nem egy rossz 
eredmény. Könnyű volt velük megértetni 
a verseny lényegét. A gond talán csak 
annyi, hogy nem mindegyik gyerek 
nálam van testnevelésórán, így nehéz volt 
összehangolni az edzéseket. Én is nagyon 
örültem a lehetőségnek, hogy országos 
versenyen szerepelhettünk, és főleg úgy, 
hogy az ország legszebb létesítménye 
fogadott bennünket. Az időjárás nagyon 
kedvező volt a verseny lebonyolítására, 
csak a kislabda dobásnál a szembeszél nem 
kifejezetten nekünk kedvezett. 

A versenyzők menedzsere, és a 
nagylányok kísérője – Petruska Zoltán 
kitüntetés átadás miatti hiányzásából 
adódóan – Rontó Zsolt volt. – Egy 
hihetetlen sztorit szeretnék megosztani: 
Már a buszon voltunk a verseny helyszíne 
felé, amikor kiderült, hogy a buszvezetőnek 
időnként meg kell állni, kötelezően 
pihenni. Erre nem számítottunk! Tatánál 
is megálltunk a benzinkútnál, amikor 
kiszámoltam, hogy így teljesen lehetetlen 
lesz Bodnár Esztert a verseny előtt 75 
perccel lejelenteni, nevezni. Én leugrottam 
a buszról, és megszólítottam egy srácot, 
hogy véletlenül nem Győrbe megy-e? Oda 
ment, és el is vitt bennünket Eszterrel. 
Az autóban beszélgetés közben derült ki, 
hogy Ő a szakág országos egyik vezetője, 
aki ráadásul telefonon lejelentette Esztert, 
így a stadion előtt a kocsiból kiugorva 
szinte egyből a dobópályára mehettünk. 
Eszter országos 8. lett! Véletlenek pedig 
nincsenek! 

Fülöp Attila

Bravúros Kabay-s SIKEREK!

GYŐRBEN TALÁLKOZTAK A LEGJOBB ATLÉTÁK!
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Iskolai hírek

Az általános 
iskolás tanulók 
természettudományos 
tudásukról adhatnak 
számot a Hermann 
Ottó országos 
természettudományi 
versenyen. Ez 
a vetélkedő 

háromfordulós, és ahhoz, hogy valaki sikeres 
legyen benne, a tananyagban való jártasság, 
szorgalom, kitartás, pontos szövegértés, 
jó megfigyelő készség és természetesen a 
természettudomány szeretete szükséges. 
A döntőn, amit Budapesten rendeztek a 
Tiszavasvári Kabay János Általános 
Iskola 6.a osztályos tanulója Maczkó 
Máté jeleskedett. A legjobb 10 közé bejutva, 
végül az országos 8. helyet szerezte meg. 
Felkészítő tanára Molnárné Balla Gyöngyi 
volt.

Az idei tanévben 
is megrendezésre 
került az Országos 
H o n i s m e r e t i 
tanulmányi verseny, 
melyre a Tiszavasvári 
Kabay János 
Általános Iskolából 

Tóth Marcell 7.d osztályos tanuló is 
nevezett. Kitartásával, szorgalmával 
ebben az évben országos VII. 
helyezettként zárta a versenyt. A döntőn 
voltak történelmi, földrajzi, irodalmi 
feladatok, valamint olyan kérdések is, 
amelyek a hungarikumokról szóltak. 
GRATULÁLUNK minden tanulónknak 
a tanév során a helyi, térségi, megyei és 
országos tanulmányi versenyeken elért 
eredményeihez, melyekről a tiszavasvari-
iskola.hu oldalon tájékozódhatnak.

2022 tavaszán a Zelk Zoltán Általános 
Iskola megyei rajzpályázatot hirdetett 
meg az általános iskola 1-8. osztályos 
tanulói számára. Az alkotásoknak a híres 
költő által írt gyermekversek hangulatát 
kellett tükröznie. A Tiszavasvári Kabay 
János Általános Iskola tanulói szívesen 
vállalkoznak ilyen feladatok megoldására, 
amely kreativitásukat, alkotókészségüket 
teszi próbára. Ügyesen alkalmazták a 
tanult technikákat, akvarellfestést, a 
vegyes technikát is. A beküldött számos 
pályamunka közül a következő tanulókat 
jutalmazta a zsűri. Felkészítőjük: 
Molnárné Balla Gyöngyi

8. osztály 2. helyezés: Gajdos Lilla 
Dorka 8.a 
2. osztály 1. helyezés: Csikós Boglárka 
2.b 
Különdíj: Oláh Panna 2.b

Víz Világnapi rajzpályázat
A Katona Olimpikonok Baráti Köre 

hirdetett meg gyermekrajz pályázatot a 
Víz Világnapja alkalmából. A versenyre 
200 alsó tagozatos gyerek küldte be 

pályamunkáját. Iskolánkban folyó magas 
szintű művészeti oktatásnak köszönhetően 
a dobogó mindhárom fokán a Kabay János 
Általános Iskola Vásárhelyi László AMI 
festészet tagozatos diákjai állhattak. Az 
ünnepélyes eredményhirdetésre május 16.-
án került sor Aranyosapátiban. Díjazottjaink 
egy olyan rendezvényre kaptak meghívót, 
ahol a díjátadás mellett  országos katonai 
toborzást, országos váltófutást, valamint 
az olimpikonok számára felállított kopjafa 
avatást is rendeztek. Díjazott tanulóink és 
felkészítőik:

I.hely Oláh Panna 2.b/Kence-fice, 
felkészítő Molnárné Balla Gyöngyi/ 
II.hely Vágner Katalin 2.d /Kence-fice, 
felkészítő Molnárné Balla Gyöngyi/ 
III.hely Aranyi Hanga 2.c /Csontváry, 
felkészítő Rozman Béla/

Díszoklevélben részesült Tóth 
Boglárka 2.b.

A versenyzőknek és felkészítőiknek 
gratulálunk! Megköszönjük Gazdag 

Józsefnek, a Katonaolimpikonok Baráti 
Köre Elnökségi Tagjának, hogy szervezte 

a versennyel kapcsolatos teendőket!

A 2021/22-es tanév második félévben 
is tovább gyarapodott a nyelvvizsgát 
tett tanulóink száma. Sikeres B2 szintű 
komplex nyelvvizsgát tett Dudás 
Péter, Nyirő Anna és Rozgonyi Dóra, 
valamint B2 szintű szóbeli nyelvvizsga 

eredménnyel büszkélkedhet Szűcs Nikolett 
is, mindannyian a 8.d kéttanítási nyelvű 
osztály tanulói. Eredményeikhez, kitartó 
szorgalmukhoz gratulálunk, további 
tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk.

Az angol munkaközösség tagjai

Hírek A Kabayból
Országos tanulmányi versenyeredmények

Újabb nyelvvizsga eredmények a 
Tiszavasvári Kabay János Általános 

Iskolában

Rajzos sikerek a Kabay-ban

Zelk Zoltán megyei rajzpályázat
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Kultúra - szórakozás

Az idei esztendő rendezvények terén is a változások  idejét 
hozta az elmúlt időszakhoz képest. Így nagy reményekkel 
teli  vágtunk  bele  év elején a XVII. Öhönforgató verseny 
és Néptánctalálkozó  szervezésébe.  Bíztunk benne, hogy 
meg is tudjuk valósítani, hiszen a lakosok és környékbeliek  
várták már ezt a programot és azon  dolgoztunk, hogy ne  
okozzunk csalódást.  

A főzőcsapatok száma rövid idő alatt kúszott fel az  
ötvenhez,  hiszen régebbi résztvevőkhöz  csatlakoztak 
olyan társaságok is, akik még soha nem vettek  részt 
főzőversenyünkön.  Aznap reggel  néhány kósza 
szemerkélő esőcsepp  próbált a hangulaton úrrá lenni, de 
teljesen hiábavaló próbálkozásnak tűnt, hiszen a jókedv és 
a nap sugarai messzire űzték felhőit. A főzők otthonosan 
mozogtak a jól ismert és megszokott helyszínen, a 
strandon. Mire a megnyitó időpontja, a 9  óra elérkezett, 
kezdetét is vette a slambuc elkészítése. A színpadon Szőke 
Zoltán polgármester köszöntötte az öhönfőző – és forgató 
csapatokat, majd a zsűri tagjai ismertették a jó slambuc 
elkészítésének fortélyait. Badics János, örökös öhönfőző és 
szakértője ennek a pásztorételnek,  Nagy Edina, a Nemzeti 
Művelődési Intézet megyei igazgatója, Losonczi Sándor 
tiszavasvári lakos és szakács és Zsófi János a Szabadtűzi 
Lovagrend Észak  - Magyarországi főkapitánya voltak 
azok, akik 12 órától kóstolták a sokféle ízvilágú  öhönt. 

A program kezdetét a Tiszavasvári Városi Fúvószenekar 
és  a Tiszavasvári Mazsorett Egyesület műsora jelezte 
a jelenlévők számára.  A reggeli órákban nem csupán 
a főzőcsapatok tagjai érkeztek, hanem a kézművesek 
és a  gyereksziget közreműködői is. Változatosság 
jellemezte a standjaikat,  így  játék, édesség, pattogatott 
kukorica, csillámtetoválás, légvár, népi játszótér, Kádár 
Ferkó fotószínháza, jurta, íjászok  várták a családokat,  
grillázskészítéssel  is ismerkedhettek a kicsik valamint 
látványfőzés során öhön készült   hajdúnánási Balázs 
István  keze alatt.  A  Tiva  -Szolg kft. standjánál 
sertéspörkölt és csülkös pacal is kapható volt. A Bátori 
Barangoló kisvonat  a koncertek kezdetéig szállította az 
utasokat a strand bejáratától egy városnéző körútra. A 
Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság  egyik autója 
várta a kíváncsi gyerekeket, akik boldogan  néztek szét 
benne és pillantottak be a tűzoltók munkájába. 

Sokan várták a néptáncosok fellépését, mely 10 
órától  indult a színpadon, ezúttal a Borockás, Eszterág, 
Kalamajka, Kis Kör – karéj és Göbölyös néptánccsoportok  
részvételével és Bistey Attila közreműködésével, aki 
szakmai információkon túl a néptánc – népzene és 
népszokások  világába és ismertetésébe  is elvezette a 
közönséget.

A délelőtt nem csupán főzéssel telt, hiszen a jóhangulatot   
a mostanra Tiszavasváriban ismertté és népszerűvé vált 
Agyagbanda zenekar szolgáltatta a csapatok között járva  
- kelve,  nem kevésbé próbára téve a rekeszizmokat és a 
hallójáratokat. Nem volt még vége a hangulat fokozásának, 

hiszen   érkezett a Kelet -  Brass Band  bandája, 
akik látványban és hangulatban is kitettek magukért, 
örökzöldeket és mai modern slágereket szólaltattak meg 
különleges hangszereiken. 

Mindeközben a zsűri tagjai is meghozták döntésüket, 
mely szerint három különdíjjal jutalmazták  még az 
étkeket   a három helyezett mellett. Különdíjat  érdemeltek 
a következő csapatok: Üsztürü – Dancs Péter csapata,  
Munkácsi Szabolcs a Sajtos elnevezésű  társasággal, Vario 
– Pc Kft. egyik bográcsa– Borbély Péter vezetésével. 
Hajdúnánásról érkezett a 3. helyezett, a Nánási Díszpintyek 
baráti társaság, 2. helyezést kapott a Vario   - Pc Kft., 
akik 3 bogrács étellel neveztek és 2022 – ben a babért a 
Keszi – Szóda csapatta aratta le. Minden résztvevőnek és 
helyezettnek  ezúton is újra gratulálunk  és köszönjük a 
nagyszerű, lelkes  versenyzést. 

A színpadi program 15  órától a fiatalok egyik 
kedvencével,  Manuel fellépésével folytatódott, őt 
követte Keresztes Ildikó akusztik koncertje,  igényes  
hangszerelése és Ildikó egyedi  hangja  üde színfolt volt a 
délután folyamán. 

Minden korosztály óriási lelkesedéssel várta a Hooligans  
fiúkat, akik hatalmas bulit csaptak koncertjükön.  
Fantasztikusat zenéltek közel 100 percen át a népes 
közönséget megmozgatva, akik eufórikus hangulatban 
élték át a koncertélményt, a füstgéppel, a felcsapó 
lángnyelvekkel,  a kilőtt papírcsíkokkal mind – mind 
fokozva a  látványt. 

Így zárult a XVII. Öhönforgató verseny és 
Néptánctalálkozó, kiváló hangulatban, mind a résztvevők, 
mind a közönség, mind a fellépők részéről. Köszönetünket 
fejezzük  ki mindenkinek, aki a napot velünk töltötte,  
hiszen ennek köszönhetően nagy látogatottságot ért el 
rendezvényünk és bízunk benne, hogy jövő évben épp 
ennyire sikeres lesz ez  a kora nyári programunk. 

Szőllősi Ágnes

Újra forgattuk az öhönt!
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KöszöntjüK tiszavasvári 
Legifjabb LaKóit

Ábri Fanni
Ábri Dorka 
Gyurján Nolen
Vadász Bahar Aisa
Vadász Zejnep    
Vadász Amira 
Czifra Mihály 
Pente Nazira 
Vámos Larina 
Váradi Márk 
Makula Alex Medox
Lakatos Fanni Lara 
Murvai Bence 
Lakatos Roxána Emília 
Szabó Alexandra

aKiK házasságot KötötteK
Nagy Erika – Csizmarik Ferenc 
Szabó Anna – Kovács Ákos Tamás
Balogh Zsanett – Balogh Richárd 
Makula Adél – Balogh Sándor 
Nagy Antónia – Molnár Dániel 
Aranyos Eszter – Novák Norbert 
Győre Erika – Tarsoly Mihály 

APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan

Tiszavasvári frekventált részén 2 szobás 
családi ház eladó. Irányár: 6.990.000.-Ft 
Tel: 06 70/260-5791
Tiszavasváriban 100 nm-es komfortos 
parasztház több gazdasági épülettel, 
4270 nm-es telekkel eladó! Érd.: 06 
70/541-5339
Tiszavasvári, Kossuth út 17 sz. alatti  
54 m2-es  üzlethelyiség kiadó vagy 
eladó. Érdeklődni: Balogh László 
ügyvezetőnél.  06 30/249- 9966, VASÉP 
Kft. Tiszavasvári, Nánási út 2.
Eladó készpénz+részletfizetésre kertes, 
felújított lakás Dobó Katalin út 12.sz. 
(2 szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, 
nyári konyha. Fűtés: fatüzelésű kályha) 
Érd.: 06 30/267-1424
AUTÓMOSÓ ELADÓ!
Tiszavasváriban a Lakótelepi Autómosó 
egészségügyi okok miatt eladó. 110 
m2-es műhely teljes felszereltséggel, 
bevezetett vendégkörrel, tevékenység 
bővítési lehetőséggel. Érdeklődni lehet: 
06/30/375-8763
Tiszavasvári központjában, Honfoglalás 
út 7 sz. alatt 80 m2-es családi ház eladó. 
Érd.:06 30/402-6732
Polgáron 76 m2 es téglaépítésű ház 
eladó. Új fürdőszoba, nyílászárók most 
cserélve. Irányár: 14. 990.000.Ft  Tel: 06 
70/260-5791
Polgár frekventált részén 73 m2 es kertes 
ház 2 beállásos garázzsal eladó. Irányár: 
23. 690. 000.-Ft  Tel: 06 70/260-5791
Tiszalök központhoz közeli részén 
kínálok eladásra egy 137 m2 es 
szilikátból épült teljes egészében 
felújított  2 szintes házat.
Irányár: 32. 900.000.Ft  tel: 06 70/260-
5791
Polgár központhoz közeli utcájában 
75 m2 es  téglából épült ikerház eladó. 
Irányár : 21.200.000.-Ft  Tel: 06 70/260-
5791
Tiszalök új üdülő részén hat szobás 
saját fürdőszobával rendelkező, 
csónakházzal, fedett közös étkezővel 
ellátott üdülő eladó.
Irányár: 29.990.000. Ft  Tel: 06 70/260-
5791
Tiszavasváriban, 3 szintes családi ház 
szaunával, szoláriummal, vállalkozásra 
alkalmas helyiségekkel eladó. 
Irányár:31.990.000.-Ft  Tel: 06 70/260-
5791

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/ 368-
9797

Ez is - Az is
Eladó 2 db 2 szárnyú bejárati ajtó. Méret: 
190x140, és 210x140. Ára: 10.000.-Ft/
db Érdeklődni: 06 30/4940-899

Anyakönyvi Hírek

Akiktől búcsút vettünk:
Róka Bálintné sz. Tasnádi Margit Juliánna 
/ Bocskai u.    
Sándor Károlyné sz. Horváth Katalin 
Ágnes / Mihálytelep     
Rácz Józsefné sz. Szanics Margit / Kossuth 
Lajos u.      
Gonda Lajosné sz. Bódor Piroska / Vas 
Gereben u.   
Lentvorszki József  / Báthori u.       
Szabó Zoltán / Adria u.      
Bódor Sándor András / Március 21. u. 
Tóth Lajos / Krúdy Gyula u. 

Polgármester fogadónap:
2022. 07.04. hétfő 08.00-12.00
Jegyző fogadó napok:
2022.06.22. szerda  08.00-12.00
2022.07.06. 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

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

Tűzoltóság:
06 42/520-304

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

Állatorvosi ügyelet:
Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti 
állatorvosát!

Gyógyszertári Ügyelet:

Június 17-23.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Június 24-30.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Július 01-07.
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089

Hízók eladók! Érd.: 06 70/2364-155
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
Postatiszta bélyeggyűjtemény, blokkok, 
ívek, külföldi bélyegek, bélyegberakók 
eladók! Érd.: 06 20/369-1544,  Nagy 
Gábor
Régi motorokat keresek megvételre: 
Simson, Mz, Etz, Jawa, stb. Lehet 
hiányos, üzemképtelen is. 06-20/938-
8504
Fehér illetve piros csirke, valamint 
tojótyúk folyamatosan rendelhető
Érd:Szabó Lajos, Petőfi út 118.  Tel.:06 
20/ 215-3400
Dahua VCT-999 tripod professzionális 
fényképezőgép állvány dobozában fél 
áron eladó! Érd.: 06 30/636-5681
AKÁC TŰZIFA RENDELHETŐ! 
Méterben, Gurigázva! Szállítás és 
mérlegelés megoldható! TEL: 06 
30/696-39-61

Álláshirdetés
Tiszavasvári húsboltba keresünk férfi 
és női eladókat. Érdeklődni: 06 30/953-
1624

Fájó szívvel emlékezünk
Gazdag János

halálának 10. évfordulóján
Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,

S nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,

De emléked ragyog, mint a fényes csillag.

Köszönjük mindazoknak, akik 
Róka Bálintné született Tasnádi 

Margit Juliánna 
2022. május 09-i temetésén megjelentek, 

Tőle virággal búcsúztak.
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,

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

Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”

Nyugodj békében!
a Gyászoló család

Gonda Attila

Mama emlékszel?
Mama emlékszel?

Hogyan szóltál, „Most már irány az 
ágyba.”?

Emlékszel, arra a kis szobára?
Ahol volt az a néhány dunna párna?

Emlékszel a kis nyaraló házra?
Ahol úszni tanultunk meg napjába?

Arra sok illatos virágra?
Amik miattad borultak virágba?
Emlékszel a család mosolyára?

Amit kedvességed adott a szánkra?
Emlékszel még, erre a világra?

Aminek nélküled nincsen párja?...

Tamás Viktor:
+36 30 3265394
Szurkos Szilvia: 
+36 30 3058143
Balázsi Csilla:
42/520-120
e-mali: csilla@csip.hu
Bakné Répási Ágnes:
bakne.r.agnes@gmail.hu
Szabó Zoltán:
+36 70 1980057
szabo.zoltan0829@gmail.com
Ráduly Zsolt:
+36 30  2198461
Volosinóczki Béla:
+36 30 2132327
Balogh Sándor:
+36 70 5466851

Képviselői 
Elérhetőségek

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik

Gonda Lajosné  sz. Bódor 
Piroska

temetésén megjelentek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.
Nyugodjék békében!

A gyászoló család 

Július 08-14.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Július 15-21.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Járóbeteg Szolgálat:
Rendeléssel és időpontkéréssel 
kapcsolatosan kérjük, hívja a 06 42/520-
080-as telefonszámot!

Tiszavasvári Járási Hivatallal 
kapcsolatos ügyintézés miatt kérjük, 
hívja a 06 42/795-125-ös számot,
Kormányablak Osztály: 06 42/795-346
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A Tiszavasvári Sportegyesület Karate 
Szakosztálya igencsak mozgalmas 
és sikeres szezonon van túl. Végre 
visszazökkenhettünk abba a világba, 
amelyet a pandémia miatt hosszú időre fel 
kellett függeszteni. A Tiszavasvári Shotokan 
Karate-Do karatésai közül néhányan 
rutinosabbnak számítanak a versenyzések 
terén, de van olyan tanítvány,aki idén 
próbálta szárnyait bontogatni nem is 
akármilyen sikerekkel. Február 19-
én a közelünkben lévő Hajdúnánáson 
kezdtük a megmérettetéseket.  Nagyon jó 
kezdésen voltunk túl, itt 7 arany, 7 ezüst, 
2 bronz és 2 negyedik helyezést sikerült 
elérni. Február 26-án Gödöllőre utaztunk. 
Itt is szép mérleggel jöhettünk haza. 7 
arany, 4 ezüst, 3 bronz lett a nap végére 
az eredmény. Március 05-én a Palóc 
Gasshuku nevű edzőtáborban vettünk 
részt, ahol két JKA instruktor, Sawada 
Kazuhiro sensei (7.dan) és Ohta Yoshinobu 
sensei (8.dan) vezették az edzéseket. 
Fantasztikus élmény volt! Március 19-én 
az ország másik végére, Sárvárra utaztunk. 
Karatékáink itt is sikerekkel térhettek haza, 
összesen 5 arany, 4 ezüst, 2 bronz és 2 
negyedik helyezéssel. Az éremtáblázaton 
itt a 4. helyen szerepelünk! Április 20-
án az egyik legnehezebb versenyünk a 
Diákolimpia volt Százhalombattán. Itt 
a gyerekek a korcsoportjukban azonos, 
ám magasabb fokozatú ellenfelekkel is 
összekerülhettek. Ennek ellenére nagyon 
szépen vették az akadályokat, melynek 
eredménye: 6 arany, 7 ezüst, 2 bronz és 1 
negyedik helyezés. Május 14: Fujimura 
Kupa –Svájc. Vezető edzőnk Forgó 
László a csodálatos Svájcba utazott, ahol 
a Magyar Nemzeti Válogatott edzőjeként 
illetve versenybíróként is tevékenykedett. 
Kiváló eredmények születtek! Május 
21. Első Magyar JKA Open, Nemzetközi 
Nyílt Karate Bajnokság-Budapest. A 
csapatnak ez volt a legelső nemzetközi 
versenye, így az izgalom fokozottabb volt 
az eddigieknél, hiszen 6 ország karatésai 

voltak jelen a rendezvényen. Fantasztikus 
eredmények születtek: 5 arany, 5 
ezüst, 1 bronz 1 negyedik helyezés. Az 
éremtáblán az előkelő 4. helyét sikerült 
elérni! Hajdúnánás, Gödöllő, Sárvár, 
Százhalombatta, Budapest... 5 különböző 
város, 5 versenyén összesen: 30 aranyérem, 
27 ezüstérem, 10 bronzérem. Elmondhatjuk, 
hogy szakmailag nagyon jó úton járunk! 
Most pedig álljon itt azon versenyzőknek 
a neve, akiknek köszönhetjük ezeket a 
csodálatos eredményeket: Husvéth Nóra, 
Husvéth Adrienn, Tóth Boglárka, Nyíri 
Csenge,Birke Hanna, Halász Hanna, 
Szira Dávid, Hrabina Gergő, Iglódi Bence,  
Révész Regina, Pétervári Kata,Gergely 
Hanna, Mester Bálint, Sztanyó Olivér, 
Veres Adrienn, Bozó Panna, Mester Imre. 
Ahhoz pedig, hogy a csapatunk ilyen 
helyezéseket érjen el, elengedhetetlen 
egy szakmailag és emberileg is kiváló 
edző, aki lelkiismeretesen és maximálisan 
készíti fel a gyerekeket! Akik pedig 
mindig ott állnak mellettünk, akik a 
legfőbb támaszt jelentik és segítenek 
bennünket, ők a szülők, a nagyszülők, 
akik mérhetetlen izgalommal és olykor 
könnybe lábadt szemekkel drukkolnak a 
lelátón minden egyes versenyzőnknek! 
Bár a versenyszezonunknak vége 
egyelőre, a munka nem állhat meg. 
Végre megtarthatjuk június végén, 
Szilvásváradon a már hagyományosnak 
mondható edzőtáborunkat, ahol 
karatékáink minősítő övvizsgán vehetnek 
részt. Nemcsak a versenyzőinkre, hanem 
azokra a tagjainkra is büszkék vagyunk, 
akik nem versenyeznek, de rendszeresen 
részt vesznek az edzéseinken! Kisebbek 
és nagyobbak egyaránt, akik hasznosan 
töltik el az idejüket, akik felismerték már, 
mennyire fontos a sportolás, a mozgás és 
mennyire jó egy remek csapathoz tartozni. 
Bárki bepillantást nyerhet életünkbe, 
részletes eredményeinkbe, ha a legnagyobb 
közösségi oldalon felkeres bennünket.

Az elmúlt évek legjobb szezonját zárta 
a Tiszavasvári Sportegyesület labdarúgó 
szakosztálya. Az U14 es csapatunk a 
4. helyen végzett, az U16-os csapatunk 
bajnok lett, és Makra Áron a megyei 
gólkirály, U19-es csapatunk bajnok lett 
és Lakatos Kevin a megyei gólkirály. 
Felnőtt csapatunk pedig a dobogó III. 
fokán zárta a szezont! Elmondható, hogy 

mind utánpótlásban és felnőtt szinten 
is kimagaslót nyújtott a szakosztály! 
A felnőtt csapat májusi eredményei: 
Kálmánháza - TSE 1:4 
Tse-Biri 3:1 
Geszteréd - TSE 1:1 
TSE - Nagykálló 1:0 
Ófehertó-TSE 1:4

A kép az öltözőben készült az utolsó bajnoki mérkőzés után, amikor kiderült, hogy Apagy 
kikapott, ezáltal a csapat felkerült a dobogóra.

Befejeződtek kézilabda csapataink 
számára a bajnoki küzdelmek! A szezon 
során rengeteg minden hátráltatta a 
csapatokat kezdve a sportcsarnokban 
keletkezett károk, majd a visszatérő Covid 
vírus okozott eljárásrendek. A nehezítő 
körülmények ellenére a szakosztály 
vezetése mindent megtett azért, hogy a 
csapatok számára biztosítsa a megfelelő 
feltételeket. Felnőtt férfi csapatunk a 9. 
helyen végzett az NB II-es bajnokságban. 
Ifjúsági III.osztályú bajnokságban a fiúk 
a 8. helyen végeztek. A legnagyobb sikert 
egyértelműen a női csapatunk érte el, akik 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei női 

bajnokságban az aranyérmet szerezték 
meg. A gólkirálynő is csapatunkból került ki 
Szögi Mercédesz személyében. Utánpótlás 
csapataink szinte minden korosztályban 
érdekeltek voltak, ahol nagyon ötletes 
játékkal rukkoltak elő. Az idei szezonban 
sikerült lány serdülő csapatot indítanunk, 
akik 9. helyen végeztek a bajnokságban. A 
gyerekek egész évben becsületesen jártak 
edzésre, az sem zavarta őket, hogy sokszor 
szabadtéren edzettek. A nyári szünetre jó 
pihenést és feltöltődést kíván mindenkinek 
a Tiszavasvári Sportegyesület Kézilabda 
Szakosztálya!! Hajrá TSE!

Május eléggé mozgalmas hónap volt 
Egyesületünk számára. Május 9-én 
sikeresen megtörtént az első frissítő 
telepítésünk, amikor 153 kg ponty érkezett 
a Kacsás tóba. Emellett május 28-án 
lezajlott az egyéni egyesületi fenekezős 
háziversenyünk is. A versenyen 18 horgász 
mérte össze tudását és szerencséjét. 
Az időjárás viszonylag kedvező volt, a 
versenyen összesen 19 db ponty 37,41 kg 
összsúlyban, 1 db amur 1,36 kg súlyban, 
illetve 9,23 kg egyéb hal került szákba, így 
az összfogás kereken 48 kg volt. Az első 
három helyezett a következőképp alakult:
1. Girincsi Attila, 7,59 kg összsúllyal 
2. Vámosi József 7,38 kg összsúllyal 
3. Vámosi Viktor 6,72 kg összsúllyal

A legnagyobb hal fogója szintén Girincsi 
Attila volt, egy 3,77 kg-os pontyot terelt a 
szákba. A verseny közben Katona Ferenc 
egyesületi tagtársunk két segítőjével, 
Nyáguly Teodórával és Nyáguly Vincével 
- szintén egyesületi tagtársak - készítettek 
babgulyást, amellyel vendégül láttuk a 
versenyzőket az eredményhirdetés után, 
ezúton köszönjük a nagyon finom ételt! Egy 
nappal rá, május 29-én pedig megtartottuk 
ismét a gyermeknapi horgászversenyünket 
általános iskolások részére a Kacsáson, 
amelyen 15 gyermek vett részt, két 
kategóriában versenyeztek: alsó és felső 
tagozatosok. Az időjárás sajnos nem volt 

kedvező, hidegfront érkezett városunkba, 
illetve a szél sem kímélt minket, viszont 
a fiatal horgászaink így is sikeresen 
helytálltak, ugyanis összesen 540 db 
kishalat fogtak, 6.21 kg összsúllyal. A 
helyezettek a következőképp alakultak:
Alsó tagozat:
1. Baráth Sándor Kristóf 
2. Orosz Ádám 
3. Baráth Lóránt
Felső tagozat:
1. Mászlai Kristóf 
2. Mezei Márk 
3. Veres Bence

Mivel egyesületünk az idei évben 
is sikeresen elnyerte a MOHOSZ 
pályázatát gyermeknapi horgászversenyre 
vonatkozóan, a 2x3 helyezett értékes tárgyi 
nyereményt kaphatott az oklevelek mellé. 
Minden résztvevő kapott szintén oklevelet, 
illetve Szaniszló Pál felajánlásával egy-
egy aprócikket választhattak a gyermekek, 
ezúton köszönjük a felajánlást!

A júniusi nyitvatartás a következőképp 
alakul:
Hétfő-Szerda: ZÁRVA 
Csütörtök: 6:00-19:00 
Péntek: 6:00-19:00 
Szombat: 6:00-19:00 
Vasárnap: 6:00-19:00
Kellemes időtöltést kívánunk!

Szépen csillogó NEKA-éremmel zárult a női korosztályos bajnokságok négyes döntője 
Szigetszentmiklóson. A leány, serdülő korosztály fináléjában 29-22-es boglári siker 
született, így a lányok aranyéremmel térhettek haza. A bajnokcsapatnak két Tiszavasvári 
volt Kabay-s diák - Petruska Dóra és Molnár Fruzsina - is tagja! Gratulálunk!

Karate Labdarúgás

Kedves Horgásztársak!

Kézilabda Országos serdülő bajnokság
SERDÜLŐ-ARANY A NŐI FINAL FOURON

Kézilabda
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