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Befejeződött a „Zöld városközpont kialakítása 
Tiszavasváriban” elnevezésű, közel félmilliárd forint 
összértékű projekt, melynek záró rendezvénye, egyben 
az átadási ünnepség 2022. október 1-én, szombaton lett 
megtartva a megújult piacterén. Szőke Zoltán polgármester 
köszöntötte a résztvevőket. Mint fogalmazott,: „küzdelmes 
időszak áll a városvezetés mögött, ugyanis hat évet kellett 
várni arra, hogy ez a nap elérkezzen. Kibővült a piac, 
kerékpárutakat építettünk, a fiataloknak kialakítottunk 
egy műfüves focipályát, bővültek a parkolási lehetőségek, 
ahogy hamarosan a Találkozások Házát is fel fogjuk 
újítani!” Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közgyűlés elnöke köszönetet mondott a 
városvezetésnek a partnerségért.” – Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyének szüksége van a Tiszavasvárihoz hasonló 
településekre. Örülök, hogy a város megtalálta a helyét 
a rendszerben és az utóbbi években jelentős fejlődésnek 
indult!” Ezt követően dr. Vinnai Győző, a térség egyéni 
országgyűlési képviselője elmondta, hogy ez a komplex, 
közel félmilliárd forintos fejlesztési csomag nagyban 
hozzájárul ahhoz, hogy Tiszavasvári egy élhetőbb 
település legyen és az itteniek életkörülményei javuljanak. 
– az átadási ünnepségről bővebben a 9. oldalon -

Szeptember 26-án megkezdődött az Országgyűlés őszi 
ülésszaka, amely várhatóan december közepéig tart. A 
szakpolitikai törvényjavaslatok mellett napirenden lesz 
az uniós források hozzájutásához szükséges törvények 
megtárgyalása, illetve decemberben sor kerülhet a 2023-
as költségvetés módosítására. Szeptember 26-án tehát 
megkezdődött azoknak a törvényjavaslatoknak az általános 
vitája, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az Európai 
Unió folyósítsa a Magyarországnak járó forrásokat, 
a 2021-2028 közötti ciklusban. Elhangzott, hogy a 
kormány kompromisszum kész és ennek megfelelően 
beterjesztette javaslatait a Parlamentnek, annak érdekében, 
hogy a megállapodás mihamarabb megszülessen az 
Európai Bizottsággal. Reméljük november 19-ig sikerül 
megegyezni, s így Magyarország forrásvesztés nélkül 
hozzájuthat azokhoz a támogatásokhoz, ami véleményem 
szerint jogosan jár neki. Az első parlamenti napon napirend 
előtt felszólalt Orbán Viktor miniszterelnök is, a kormány 
céljairól. Rámutatott, hogy a kormány legfontosabb célja, 
hogy megvédje az embereket a magas rezsiáraktól, és az 
elszabaduló inflációtól. Kiemelt cél még az is, hogy a 
gazdaság szereplőit, elsősorban a magyar kis- és közepes 
vállalkozásokat támogassa, azért, hogy ne csökkentsék, 
hanem növeljék a termelésüket, s őrizzék meg a 
munkahelyeket. Elmondta azt is, hogy a szankciók globális 
háborúhoz vezettek. Európa szankciós felárat fizet 
az energiáért, és ebbe belegebed. A szankciókról a brüsszeli 
elit egyedül döntött, meg kell kérdezni az embereket is, ezért 
nemzeti konzultációt indít a kormány. Nehéz idők jönnek, 
de összefogással úrrá lehetünk a gondokon. Megvédjük az 
átlagfogyasztásig a rezsicsökkentést, a munkahelyeket, a  
családtámogatásokat és a nyugdíjak reálértékét.

Tiszavasvári Város Önkormányzata ismét csatlakozott 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez, 
melynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú 
tanulmányainak támogatása. A program keretében 
olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban 
résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, 
akik a települési önkormányzat illetékességi területén 
lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali tagozatos) képzésben vesznek részt, illetve 
akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali munkarend) képzésben 
kívánnak részt venni. A pályázatok benyújtási 
határideje 2022. november 3. A pályázatot az EPER-
Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan 
kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes 
önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A 
részletes pályázati kiírás megtalálható a www.tiszavasvari.
hu oldalon. Kérdés esetén ügyfélfogadási időben keressék 
Badics Dorina ügyintézőt a 42/520-500/148-as mellékű 
telefonszámon vagy az badics.dorina@tiszavasvari.hu 
email címen.

2022. október 01. napján a Zöld Város program 
keretében ünnepelhettük a városi piac megújulását, 
műfüves focipálya-, valamint piac parkoló kialakítását. 
Szőke Zoltán polgármester a rendezvény meglepetéseként 
Kovács Edinát, a polgármesteri hivatal műszaki 
osztályának csoportvezetőjét külön köszöntötte 
tekintettel arra az odaadó lelkiismeretes munkára, amit a 
projektekkel kapcsolatban tanúsított. Az önkormányzatnál 
25 futó projekt van jelenleg, mely beruházások, soft 
elemes projektek megvalósulásában kollégánknak 
kiemelt szerepe van. Maroknyi csapatunk egyik olyan 
tagja, aki fáradhatatlanul helyt áll, nehéz helyzetekben 
újra tervez, kiválóan gondolkodik, alternatíva kész, nagy 
tapasztalattal rendelkező kiváló kollégánk.

Ősz 2022
Megjött az ősz, hűvösek az éjszakák

Ködös reggelekre ébredünk
Előkerülhet az ernyő, esőkabát

Sötét felhők gyűlnek már felettünk.
Nem csak a rút idő miatt aggódunk

A hideg tél réme is riogat
De megoldásra hiába várunk,

Nem jönnek sehonnan biztató szavak.
A boltokban az árak már az égbe szöktek

Aranynál is drágábbak az energiák
Pénzünk értéke a felére csökkent,

Hová, merre tart ez a világ?
A járvány sem múlt el még egészen

A vírus még itt van, közöttünk bujkál
A szomszédban dúl a háború keményen

És könyörtelenül arat a halál.
A háborúnak legyen már vége

Az életünk legyen már biztonságosabb
Ne folyjon az ártatlan emberek vére
Minden ember legyen szabadabb.

Bónis László

Magyarországon október 1. és november 28. között 
népszámlálást tartanak. A népszámlálás nagyon fontos 
esemény nemcsak az ország, hanem keresztény egyházaink 
számára is. A tiszavasvári történelmi felekezetek 
különösen is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy minden 
megkeresztelt testvérünk vallja meg keresztény hitét 
(római katolikus – görög katolikus – református). Az erre 
vonatkozó kérdésre nem kötelező választ adni. Mi azonban 
tartsuk fontosnak, hogy erre a kérdésre is válaszolunk, 
és erre távolabbra került rokonainkat, barátainkat is 
buzdítsuk! Ebben kérjük a Kedves Hívek figyelmes 
együttműködését!

Bursa Hungarica 
Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázat

Dr. Vinnai Győző
Parlamenti sorok

Elismerésben Részesült

Valld Meg a Hited
A népszámláláson is!
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Önök kérdeztek – Szőke Zoltán polgármester válaszol

- Tisztelt Polgármester Úr! Lidl-el 
kapcsolatban van már fejlemény vagy 
egyáltalán lesz belőle valami?

– Igen, van némi előrelépés, de részleteket 
nem árulhatok el. Volt egy szűk körű 
egyeztetés július 12-én itt a polgármesteri 
hivatalban. Ami ebből nyilvános lehet, 
hogy a Lidl továbbra is fenntartja építési 
szándékát. Amint lesz továbblépés, arról 
természetesen azonnal tájékoztatom a 
város lakosságát.

- A kormány döntése alapján az 
iskolákban 18 fok lesz a legmagasabb 
hőmérséklet! A polgármesteri hivatalban 
is?

– Szeretnék pontosítani: az iskolákban 
nem a legmagasabb hőmérséklet lesz 
a 18 fok, hanem legalább 18 fokot kell 
tartani. A polgármesteri hivatalban és az 
intézményeiben - kivéve óvoda, bölcsőde, 
idősellátás -  is ugyan ez az eljárás. 
Kiegészítő fűtések (hősugárzó, hűtő-fűtő 
klíma) használata az energiatakarékosság 
miatt nem megengedett! 

 Úgy hírlik, hogy a polgármester úr 
feljelentette Kádár doktor urat azért, mert 
szabadságra akart menni. Miért?

– Nem gondoltam, hogy ez téma 
lesz a városban, de mivel továbbra 
sincsenek tabukérdések, ezért válaszolok: 
a polgármester úr nem jelentette fel 
Kádár doktorurat. Július 21-én érkezett 
Tiszavasvári város önkormányzatához 
egy bejelentés, miszerint a közösségi 
média felületén az egyik lakosunk egy 
olyan értesítést vett észre Kádár doktor úr 
asszisztensének az oldalán, amit Ő nem 
tart elfogadhatónak, és ezt jelezte felénk, 
valamint kérdezte, hogy mi az igazság 
ebből? A képernyőfotón az szerepelt, hogy 
” július hó 20-22 között szabadság miatt a 
rendelés szünetel, helyettesítő orvos nincs, 
sürgős esetben a városi orvosi ügyelet, a 
sürgősségi ellátás, vagy a 112-es hívószám 
vehető igénybe”. Ilyen nincs! Ilyen 
döntést háziorvos nem hozhat, hiszen az Ő 
szerződése szerint – idézem a szerződés 13. 
pontját: …akadályoztatása esetén magának 
kell gondoskodnia a helyettesítéséről! 
Ezen kívül felhívtuk doktor figyelmét 
olyan dolgokra, hogy a sürgősségi 
betegellátás nem helyettesíti a háziorvost, 
hiszen oda sürgős esetekben kell menni, 
a 112 központi segélyhívó számon pedig 
legtöbbször a mentőket lehet értesíteni, 
és az orvosi ügyelet sem alkalmas arra, 
hogy valakit táppénzre vegyen, igazolást 
adjon ki. Ezzel kapcsolatosan levélben 
megkerestük július 21-én doktorurat, amire 
tudomásom szerint mind a mai napig nem 
kaptunk tőle választ. Ezzel párhuzamosan 
pedig a Sz.Sz.B. Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Osztály vezetőjéhez, Dr. 
Szilágyi Erzsébet fordultunk, és kértem, 
hogy vizsgálja meg ezt az ügyet, és szólítsa 
fel doktor urat a szerződésben foglaltak 
betartására. Erre egy rövid tájékoztató 
levelet kaptunk augusztus 3-án, miszerint 
a Népegészségügy lefolytatta a vizsgálatot, 
és hatósági eljárás indult az eset miatt. 
Ennyi információm van. Azóta senkitől 
semmilyen tájékoztatást nem kaptunk az 
üggyel kapcsolatba. Én azt gondolom, 
hogy nekünk a legfontosabb az emberekről 
gondoskodni akár az egészségügy területén 
is, másrészt viszont a szerződésben 
foglaltakat mindenkinek be kell tartani.

- És még egy kérdés ezzel kapcsolatban: 
ha januártól nyugdíjba vonul Kádár 
doktor úr, akkor ki fogja ellátni a 
körzetet? Így sincs orvos Tiszavasváriban. 
–  Itt is szerződésben foglalt kötelezettségei 
vannak doktor úrnak. Ha a praxisában 

változás történne (eladná, nyugdíjba 
vonulna, stb.) az önkormányzatot időben 
erről tájékoztatnia kell. Eddig még nem 
érkezett felénk semmiféle jelzés ezzel 
kapcsolatosan.

- Itt az ősz. Megint tele lesz a város 
sárfelhordással a mezőgazdasági gépek 
miatt?

– Bízom benne, hogy nem, hiszen amikor 
az a nagy sárfelhordás volt, akkor az időjárás 
nem kedvezett a betakarításnak. Akkor is 
a gazdák túlnyomó része gondoskodott 
a sárfelhordások eltakarításáról, aki 
pedig nem, annak a rendőrség valamint 
mi is igyekeztünk jelezni, hogy mi a 
teendője. A jövőre nézve nagyban fogja 
segíteni ennek az esetnek az elkerülését 
vagy megszűnését az, ha megépülnek a 
külterületi mezőgazdasági útjaink, hiszen 
itt is van nyertes pályázatunk. 

- A szőlősgazdák nevében kérdezném: 
elment nyugdíjba az „öreg”, van már 
valaki helyette?

- Vereckei Tibi bácsiról van szó, aki 
hosszú időn át védte a szőlősgazdák 
értékeit, mint mezőőr. Igen, nyugdíjba 
vonult. Még nincs helyette senki, de 
pályázatot fogunk kiírni, és bízom benne, 
hogy megtaláljuk az arra legalkalmasabb 
személyt, aki a mezőőri szolgálatot kellően 
el tudja látni.

- Tisztelt Polgármester Úr! Szeptember 
19-én hazahozta a gyermek az iskolai 
étkeztetés számláját.  12 nap étkeztetés 
(09.02.-09.19) ám a számlán máris 
21 nap van kiszámlázva.  2022.09.02. 
- 2022.09.30-ig terjedő időszakra. 
Miért kell előre fizetni? Így teljesen 
átláthatatlan az egész, szinte követhetetlen 
a későbbiek során, hogy nincs e hiba 
benne. Nem csak nekünk szülőknek, 
hanem az elszámolással dolgozóknak is 
bonyolultabb a helyzet. Nem feltételezem, 
hogy szándékosan többet fizetnénk, de 
ahol emberek dolgoznak, ott hibázhatnak 
is. Honnan lehet tudni előre, hogy a 
gyermek nem fog hiányozni? Miért nem 
a következő hónapban kapjuk a számlát 
úgy, hogy az a ténylegesen igénybe vett 
étkezések árát tartalmazza? Válaszát 
előre is köszönöm!

– Ez a kérdés már egyszer szerepelt 
ebben a műsorban. Csak azt tudom 
elmondani, hogy a választ a Vasvári 
Hírmondó hasábjain ismét közzétesszük, 
hiszen lehet másokat is érint. Egyébként 
egy hosszú évek óta működő rendszerről 
beszélünk, amit nem csak Tiszavasváriban 
alkalmaznak. Azt hiszem követhető a 
rendszer. Ha pedig tisztázandó kérdések 
vannak, akkor a kollégáink állnak az 
érdeklődők rendelkezésére. Nem is tudom 
a rosszat feltételezni senkiről, épp ezért 
nem arról van szó, hogy előre beszedjük 
a pénzt, ha jár a gyerek iskolába, ha nem 
és majd lesz valahogy, hanem utólag 
kompenzálódnak az esetlegesen hiányzó 
napokra befizetett összegek a következő 
számlában! Arra viszont oda kell figyelni, 
hogy a szülő időben jelezze a kieső 
napokat!

- Miért van hírzárlat az augusztus 
27-i „Nyárbúcsúztató” rendezvénnyel 
kapcsolatban? Ott voltunk, jól éreztük 
magunkat, majd nem oda illő egyének 
miatt félbeszakadt a rendezvény. Azóta 
sehol egy fotó a rendezvényről, és 
a Vasvári Hírmondóban olvasható 
beszámoló szerint is, a BrunoXSpacc 
koncerttel zárult a program. Pedig 
ez nem igaz. Ha nem beszélünk egy 
problémáról, akkor az nem is létezik?! 
Vagy valami szégyellnivaló van abban, 

hogy végre olyan is történt, ami könnyed 
kikapcsolódást kínált, és nem a kultúra 
emberekbe történő beleerőszakolására 
irányult? Azért, mert volt néhány 
viselkedni nem tudó ember, és nem volt 
olyan biztonsági személyzet, aki az ilyen 
helyzetet kezelni tudja, akkor felejtsük 
el megint évekre az ilyen programokat? 
Pedig a mi korosztályunknak ez 
hiányzik. Más településeken miért tudják 
megoldani, hogy az efféle rendezvények 
problémamentesen működjenek? 
Válaszát előre is köszönöm!

– Itt van kérdés is, megállapítás is, 
vélemény is ebben a felvetésben. Én 
azt szeretném mondani, hogy rendkívül 
büszke vagyok az elmúlt években 
megvalósított százas nagyságrendű 
rendezvényekre itt Tiszavasváriban. 
Augusztus 27-én valóban volt egy olyan 
esemény, ami bármely településen, 
bármely rendezvényen megtörténhet, 
ha olyan személyek keverednek oda – 
bőrszínre, nemre, fajra, vallásra való 
tekintet nélkül, - akik valamiben nem 
egyeznek és ezt a nézeteltérést erőből 
akarják rendezni. Ennek a rendezvénynek 
a vége felé kialakult egyfajta konfliktus 
az azonos népcsoporthoz tartozók között, 
amit aztán a nagyszámú polgárőrség, 
valamint a szolgálatot teljesítő rendőrség 
munkatársai rövid idő alatt megoldottak. 
Az a felvetés nem igaz, hogy nem 
volt megfelelő számú biztonsági 
személyzet. Minden rendezvényre előírás 
létszámfüggően a rendfenntartók száma. 
Ez most sem volt másképp.  Érdekessége 
ennek a napnak, hogy a nagy létszám 
úgy alakulhatott ki, hogy elterjedt a híre 
a szomszédos településeken is, miszerint 
az elmaradt augusztus 20-i tűzijáték 
augusztus 27-én lesz bepótolva nálunk 
is. Hogy most ezt valaki szándékosan, 
rossz szándékkal terjesztette, vagy 
csak az országos eseményt vetítették le 
Tiszavasvárira, ezt nem lehet tudni, de az 
biztos, hogy egyik napra sem terveztünk 
tűzijátékot, ennek ellenére mégis sokan 
azért jöttek a térre, hogy azt láthassák.. A 
továbbiakra nézve azt tudom garantálni, 
hogy minden rendezvényre a legnagyobb 
színvonalon lesznek megszervezve a 
biztonsági szolgálat szakemberei, mint 
ahogy volt eddig is! Úgy gondolom, hogy 
itt nem hibázott senki. Ez a szerencsétlen 
helyzet pedig ne befolyásoljon senkit 
ezután, - mint ahogy eddig sem – a 
rendezvények látogatásának tekintetében. 
Sajnos rossz emberek voltak rossz helyen, 
konfliktushelyzetet generáltak. A bolhából 
ne csináljunk elefántot!

- A következő két kérdés egyben lenne 
feltéve a téma hasonlósága miatt: - 
Már publikus, hogy egy darabig megint 
nem lesz tanuszoda és gyógyszálló az 
országos anyagi gondok miatt. Mit 
tud ilyenkor tenni egy polgármester? 
Hogy lehet ezt megmagyarázni, amikor 
már szinte biztos volt a munkálatok 
megkezdése? – valamint: - A kormány 
megszorításai érintik a „Tiszavasvári 
tanuszoda fejlesztése” című projektet is. 
A hírek szerint a kivitelezés évekre fel 
lett függesztve. Más városok beruházásai 
viszont tovább folytatódhatnak. Szinte 
már nincs járásközpont, ahol ne lenne 
tanuszoda. Mi az oka annak, hogy nem 
sikerült megvédeni a város érdekeit?

– Részben publikus, amit a kérdésfeltevő 
föltesz. Mindenekelőtt szeretném tisztázni, 
hogy a tanuszoda nem önkormányzati 
beruházás, hanem egy állami projekt 
keretein belül zajlik hosszú-hosszú évek 

óta. Vannak szerencsés települések, 
akiknél már az első körben megtörtént 
a kivitelezés, vannak települések, ahol 
csak elkezdődtek a munkálatok. Sajnos 
mi is úgy jártunk, mint a hozzánk hasonló 
280 egynéhány fejlesztés, hogy az 
energiaválságra való tekintettel az állami 
beruházás átütemezésre került. Pedig 
minden olyan biztató volt. Lezajlott egy 
eredményes közbeszerzési eljárás, ami 
után már az a bizonyos „első kapavágás” 
következett volna, de a nyertes kivitelező 
július hónapban nem írta alá a szerződést. 
Mindenki tudja, hogy hogyan szabadultak 
el az árak, (és milyen rövid idő alatt), 
így nagy valószínűséggel ezért léphetett 
vissza a nyertes pályázó. Egyszerűen nem 
tudta volna tartani azt az árajánlatot, azt a 
költségvetést, amit a közbeszerzési eljárás 
során vállalt - talán valamikor februárban. 
Új közbeszerzési eljárást kellett volna 
lefolytatni, de közben a Kormány 
időlegesen leállított minden állami 
beruházást, ahol nem történt meg az első 
kapavágás. Nálunk ez átütemezést jelent a 
munkálatok megkezdésének tekintetében. 
Vinnai képviselő úrral próbáltunk mindent 
megtenni, de sajnos nem megkezdett 
kivitelezésről van szó. A gyógyszálló 
esetében más a helyzet. A közbeszerzési 
eljárás folyamatban van. Ez még nem 
veszett el. Hogy miért nem sikerült 
megvédeni a város érdekeit? Mi mindent 
megtettünk ennek érdekében. Köszönet 
képviselőúrnak, köszönet a kollégáknak a 
kifejtett munkáért! Sajnos nem ezen múlott! 
Azt viszont meg kell jegyeznem, hogy 
2014-ben indult országosan a Tanuszoda 
építési projekt. Itt Tiszavasváriban 2014 
és 2018 között e-téren nem történt semmi. 
Mondjuk ki: az akkori dr. Fülöp Erik 
által vezetett képviselőtestület négy év 
alatt képtelen volt még arra is, hogy egy 
területet megjelöljön az uszodának, ezt 
átadja az Államnak ahova felépülhetett 
volna a tanuszoda, ahol a munkálatok 
megkezdődhettek volna. A 2018-as 
polgármesterré választásom után kezdtem 
el a különféle tárgyalásokat, egyeztetéseket 
ez ügyben, aminek következménye, hogy 
elindult a folyamat. A többit már ismerik. 
Nagyon sajnálom azt az elfecsérelt négy 
évet, ami 2014 és 2018 között az akkori 
városvezetői tétlenkedés miatt elveszett! 
Már rég lehetne a városnak tanuszodája. 
Azt hiszem ez nem sárdobálás, csupán 
emlékeztetés! Mivel a terület is és az 
állami szándék is megvan, így a gazdasági 
élet normalizálódása után mindent 
megteszünk, hogy végre megvalósuljon 
az „álmunk”! És amint már említettem, a 
gyógyszálló megvalósulásának érdekében 
mindent elkövetünk

 - A választási ígéretek ellenére nem 
sikerült a rezsiköltségeket alacsonyan 
tartani. Milyen tervekkel készül az 
önkormányzat, hogy kezelje ezt a 
problémát?

– A lakosság részéről mindenki 
látja és tudja a történéseket. Egy 
mondat csak. Valamelyik nap az egyik 
politikai párt azt próbálta elérni, hogy 
minden háztartás kapjon 120 000.-Ft-
ot havonta rezsitámogatás jogcímen. 
Erre Miniszterelnök úr megválaszolt, 
hogy havonta 180 000.-Ft-nyi átlag 
rezsitámogatásban részesülnek a 
családok, hiszen az aktuális energiaár 
és a rezsicsökkentett ár között ennyi a 
különbség. Nekünk, önkormányzatoknak 
más a helyzete. Ránk a rezsicsökkentés 
eddig sem vonatkozott, és ezután sem fog. 
Vagy közbeszerzéssel, vagy tőzsdei áron 
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Önök kérdeztek – Szőke Zoltán polgármester válaszol

Bizonyára még mindenki emlékszik a 
szeptember 10-i elmaradt piacátadás körüli 
bonyodalmakra. A városlakók többsége 
sajnálkozva, míg az ellenszurkolók 
maréknyi tábora kárörvendezve, 
„pénzlenyúlást” sejtetve adta hírül, hogy 
csónakázó-tó lett a piacból. Hogy mi is 
történt valójában? Erről kérdeztük Szőke 
Zoltán polgármestert: - Valóban így volt, 
hogy az átadás napján borzolta a kedélyeket 
a kialakult helyzet. Sajnos már pénteken 
elkezdett szakadni az eső, ami szombatra 
még jobban kicsúcsosodott, és hogy 
mi lett belőle, azt mindenki láthatta. Ez 
szerencsénkre, vagy szerencsétlenségünkre 
történt, hiszen legalább megmutatta a 
terület, hogy a csapadékvíz elvezetése 
nem volt megfelelő az ilyen mennyiségű 
vízre. Egyébként ezekben a napokban az 
ország több pontján is gondot jelentett a 
lehullott eső mennyisége, a csatornák sok 
helyen nem tudták elvezetni, így kisebb 
árvízhez hasonló területek jöttek létre. 
De térjünk vissza a piacra. A különféle 
internetes felületeken egyből célpont lett a 
pályázat, a pályázattal kapcsolatos pénzek 
felhasználása. És sajnos ez nem csak a 
lakosság részéről, hanem önkormányzati 

képviselőktől is elhangzott. De beszéljünk 
a tényekről: ez a „Zöld városközpont 
kialakítása” pályázat 2016-ban lett 
benyújtva. 2017-ben jött a válasz, hogy erre 
a pályázatra ennyi pénzt nem tudnak adni, 
ezért műszaki tartalmat kellett módosítani, 
amit az akkori testület meg is tett. Sajnos 
2018 májusában ez a pályázat elutasításra 
került. Aztán jött az időközi polgármester 
választás, minek után elővettünk minden 
elutasított pályázatot, - többek között ezt 
is.  Már az előző városvezetésnek is az 
volt az elképzelése, hogy egy fedett piacot 
hozzon létre, amit nem befolyásolhat az 
időjárás. Már az akkori pályázatban is 
csak a piac lefedése és térkövezése volt 
betervezve. A csapadékvíz elvezetése nem, 
csupán a tetőkről összegyűjtése szerepelt 
a tervekben. Azt gondolták akkor is, és 
később is, hogy a meglévő csapadékvíz 
elvezető rendszer megfelelő lesz. Sajnos 
ez nem így lett. Mint utóbb kiderült 
egy elavult rendszerről van szó, amely 
képtelen volt ekkora felületről összegyűlt 
csapadékvizet elvezetni. Gyakorlatilag 
több mint 1000 négyzetméterről beszélünk 
most. Még egyszer elmondanám: a 
csapadékvíz elvezetését nem tartalmazta a 

műszaki leírás és a kivitelezőnek sem volt 
feladata azt kiépíteni. Egyébként, amikor 
ezt elfogadta a mostani testület, senki 
egy kérdést nem tett fel, senkinek nem 
volt felvetése, holott mindenki megkapta 
a teljes anyagot, ismerhette a terveket. 
Most ezek a képviselők vádaskodnak! Az 
is benne volt az anyagban, hogy a tetőkről 
összegyűjtött csapadékvíz a területen kerül 
elszikkasztásra. Vagyis: a piac zúzottköves 
felületének ezt a vízmennyiséget el 
kellett volna nyelnie. Augusztus 9-én 
megtörtént a műszaki átadás, amikor 
is azt ellenőrizték, hogy a pályázatban 
szereplő munkálatok megfelelően el 
vannak-e végezve. Ezért kerülhetett 
minden elfogadásra, illetve átvételre 
a piac, mert teljesítve lettek az előírt 
feladatok. Ezt követően szembesültünk a 
csapadékvízelvezetés gondjaival.. Mivel 
feladatunk megoldani ezt a problémát, 
ezért saját erőből megtesszük. Most 
derült csak ki, hogy a földben eltörött, 
eldugult, és ki sem épített vízelvezető 
rendszer van, és ráadásul a zúzott kő 
alatt olyan agyagos a földréteg, hogy 
ennyi csapadékot képtelen elszikkasztani, 
elnyelni. De amint tapasztalhatták, 

láthatták az arra járók az azóta átadott, és 
közben jelentős esőnek kitett piac felületét, 
saját erőből megoldottuk a vízelvezetést. 
Ami még érthetetlen számomra, hogyha 
valaki bármiféle visszaélést vélelmez 
az említett eset körül, akkor miért nem 
tesz feljelentést? Bár, a vádaskodás miatt 
nem tudom, hogy a kivitelező megteszi-e 
ezt a lépést. Ez már az Ő kompetenciája! 
Egyébként a Tisztelt Képviselő miért nem 
tett fel ilyen jellegű kérdést a testületi 
ülésen?

Talán azért mert rájött, hogy felkészületlen 
volt a témában és megint rágalmazott 
mielőtt tájékozódott volna? Október 1-én a 
piac – az esős idő ellenére átadásra került, 
és jól vizsgázott. Köszönöm a lakosságnak 
és az árusoknak is a türelmet, a kitartást. 
Azt hiszem megérte!

- VH-

kellett beszerezni az energiát. Itt viszont a 
kormányzat nem tud beavatkozni, hiszen 
napi árak vannak, tőzsdei jegyzések 
vannak. Itt nem lehet rezsicsökkentésről 
beszélni. Itt arról lehet beszélni, ha a 
kormányzatnak lesz, vagy lehetősége 
van, akkor támogatni fogja azokat az 
önkormányzatokat, akiknek segítségre van 
szüksége. Így Tiszavasvárit is. A kötelező 
feladatellátásban részt fog vállalni, mivel 
az óvodáknak, iskoláknak, bölcsődéknek 
és más fontosabb közintézményeknek 
működnie kell. Természetesen elvárja 
az önkormányzatoktól Magyarország 
Kormánya, hogy ők is takarékoskodjanak! 

- Kell számítani arra, hogy részlegesen 
vagy teljesen bezárnak önkormányzati 
létesítményeket?

– Ez a beszélgetés még a testületi 
ülés előtt készült. Az anyagok már 
kimentek, a bizottságok tárgyalták. 
Igen, Tiszavasvári vonatkozásában 
is lesznek költségmegtakarítási és 
energiahatékonysági intézkedések. 
Lesznek olyan intézményeink, közösségi 
tereink, amelyek átmenetileg a fűtési 
szezonra vagy bezárnak, vagy szünetelnek, 
vagy átszervezésre kerülnek. Amiről 
feltétlenül beszélni kell: legfontosabb a 
kötelező feladataink ellátása, munkahelyek 
megtartása. Vagyis: munkahelyek nem 
szűnhetnek meg, bérekhez nem nyúlhatunk 
hozzá. Védeni fogom a munkavállalóinkat 
ezekben a nehéz időkben is.

- Nagyon sok mélyszegénységben 
élő ember kerül szorult helyzetbe a 
rezsiköltségek elszabadulása miatt. 
Hogyan tud segíteni az önkormányzat a 
bajbajutottakon?

– Ami rendelkezésre áll 
önkormányzatunknál segélyezési forma 
az ezután is rendelkezésre áll. Aki nehéz 
helyzetbe kerül, az természetesen felénk 
jelezze, és mi fogunk rajta segíteni. 
Megvannak a meghatározott szabályai, 
keretei a különböző támogatásoknak. 
Itt a lakhatási támogatás, a rendkívüli 
települési támogatás, a gyógyszerköltségek 
támogatása, valamint ha olyan telünk van, 
akkor természetesen a krízishelyzetben 
lévőket még tűzifával is fogjuk tudni 
támogatni.

-  Igaz a hír, hogy jelentősen 
csökkent vagy csökkeni fog a 
közfoglalkoztatottak száma? Ha igaz, 
akkor milyen programmal tervezi az 
önkormányzat enyhíteni a kialakuló 
szociális válságot?

– Nem fog, hanem már csökkent a 
közfoglalkoztatottak száma. Ez azonban 
komoly fennakadást nem okozott, 
hiszen 164 főt foglalkoztattunk az egyik 
programban, a közmunkában, aminek 
a foglalkoztatási ideje lejárt. Az újban 
112 főre kaptunk lehetőséget. Azt 
viszont el kell mondani, hogy a 164 főt 
sohasem tudtuk feltölteni. Az elmúlt 
években olyan tendencia alakult ki, 
hogy az Állami Gazdaságok, különböző 
cégek, az építőipar nagyon sok ember 
felszippantott. Az új számmal nincs semmi 
gond. A létszám feltöltése megtörtént. 
De van olyan a közmunkában, hogy 
ideig-óráig belépnek emberek, majd 
vagy alkalmatlanná válnak, vagy ők 
nem akarnak dolgozni, ezért kikerülnek 
a közmunkaprogramból. - A vegyipar 
meglehetősen energia intenzív ágazat. 
Történt bármilyen egyeztetés az Alkaloida 
Vegyészeti Gyárral - mint a város egyik 
legnagyobb foglalkoztatójával - hogy 
képesek-e a megváltozott körülmények 
között is biztosítani a munkahelyeket? – 
Mivel egy teljesen önálló cégről van szó, 
ezért ilyen jellegű egyeztetés nem történt. 
Bár az Alkaloidát is érinti az energiaválság, 
de nem érkezett olyan információ, hogy 
munkahelyeket szüntetnének meg.

- Választások előtt Szijjártó Péter 
nyilatkozott a Tiszavasvári Városi 
Televízióban arról, hogy az Alkaloida 
tulajdonosa beruházásokat tervez 
és a kormány - a városvezetéssel 
karöltve - lobbizik, hogy ez a beruházás 
Tiszavasváriban valósuljon meg. Mi a 
helyzet ezzel a beruházással? Lesz belőle 
valami, vagy ez is csak egy újabb üres 
választási ígéret volt?

– A végével szeretném kezdeni, hogy 
választási ígéreteket sem Szijjártó 
miniszter úr, sem Vinnai képviselő úr, 
sem én nem tettünk, amikor miniszter úr 
itt járt. Az Alkaloida megkeresésére, az 
általuk benyújtott pályázat kapcsán járt itt 

miniszter úr. Részleteket nem, de néhány 
információt megoszthatok az olvasókkal: 
2022 januárjában az Alkaloida Vegyészeti 
Gyár egy beruházási tervet ismertetett 
meg Magyarország Kormányával. Ez 
február 11-én benyújtásra került. A 
támogatási kérelem visszaigazolására 
2022. február 25-én került sor, és az 
Alkaloida számára március 9-én kiadásra 
került egy támogatási ajánlat. Szeretném 
megjegyezni, hogy tudomásom szerint 
ezt a támogatási ajánlatot az Alkaloida 
tulajdonosi köre akkor nem fogadta el, 
mérlegelni szerette volna a lehetőségeit. 
Pedig akkor adott volt a lehetőség az állami 
támogatásra, ami a beruházás 25%-át tette 
ki. Azért ennyit, mert az Alkaloida ennyit 
kért. Miniszter úr kijelentette, hogy a 
Tiszavasvári munkahelyek fontosak, ezért 
ezt támogatni kell. Akár 25%-nál nagyobb 
támogatásról is lehet szó! Jelenleg várják 
a tulajdonosi kör döntését, visszajelzését.

- Ahogy Polgármester Úr szokta 
mondani „épül-szépül a város” és ennek 
keretei között lassan tényleg befejeződik 
a „Zöld Város” projekt és a kapcsolódó 
fejlesztések is. Kérdésem, hogy a program 
keretei között végül mekkora zöld felület 
lett kialakítva, vagy lett megújítva? És 
hány darab fa lett ültetve? Mennyire 
„zöld” valójában ez a beruházás?

– A hány darab fa lett ültetve erre most 
nem tudok válaszolni, mert nem számoltam 
meg, viszont a kivitelezési tervben elő van 
írva, hogy milyen fajta, és hány darab fát, 
cserjét, bokrot kell elültetni a kivitelezőnek, 
amit a műszaki ellenőr szigorúan megnéz. 
Annyira zöld ez a projekt, amennyiben a 
pályázatban kötelező. Ennek megfeleltünk. 
Összességében zöld terület 2180 
négyzetméter került kialakításra. Ebbe 
minden benne van: füvesítés, fásítás, nem 
burkolattal ellátott terület.

– 86 kialakított parkoló lett 
beharangozva. Mennyi az annyi?

– Nekem is kevésnek tűnt, de 
megszámoltam, és kérek mindenkit, aki 
nem hiszi el, tegye Ő is ezt. Pontosan 86 
parkoló hely lett kialakítva!

- A Fürst Sándor úton reggel kóbor kutya 
riogatja az iskolába tartó gyerekeket. A 
menhelyet képtelenség elérni. Hol kell ezt 

jeleznem? 
– Amennyiben nem sikerül elérni a 

menhelyet, úgy kérem, hogy jelezzék a 
közterület felügyelőnek. Ő megteszi a 
szükséges lépéseket. Egyébként ezzel 
a témával már többször foglalkoztunk. 
Elmondtam a lehetőséginket és azt is, hogy 
Tiszavasváriban rendszeresen szervezünk 
eb befogásokat, de a megnövekedett 
költségek miatt a régebbi 20-25 befogott 
eb helyett most 8-10 állatot tudnak csak 
elvinni. De tegyük össze a kezünket, hogy 
ennyit is elvisznek, mert más település 
egyáltalán nem tud ilyen lehetősséggel élni. 
A mi gyepmesteri telepünknek a kialakítása 
még mindig folyamatban van. Mi is ennek 
az új törvénynek estünk áldozatul. A 
2020. decemberben beadott Kormányzati 
támogatáshoz elkészített pályázatot 
át kellett dolgozni a megnövekedett 
követelmények és a megemelkedett 
építőanyagárak miatt. Most a pályázaton 
belül próbálunk a pénzt átcsoportosítani – 
de nem tettünk le a tervünkről.

– Ennyi a lakosság által feltett kérdéssor. 
Van-e esetleg valami bejelenteni való?

– Nem hangzott el kérdésként, de 
mindenképp szeretném megemlíteni a 
tavaszi baleset során megsérült, Pennyvel 
szemben lévő dohánybolt romos 
állapotával kapcsolatos történéseket. 
A lakossági bejelentéseket követően 
ismételten a Kormányhivatalhoz vagyunk 
kénytelenek fordulni, hiszen nem a mi 
feladatunk az épület elbontásával vagy 
rendbehozatalával kapcsolatosan bármit 
is tenni. Viszont azt nem tűrhetjük hosszú 
ideig, hogy ilyen állapotok uralkodjanak. 
Nagyon balesetveszélyes. Főleg úgy, 
hogy a gyalogosforgalom a 36-os főútra 
van kényszerítve a romos épület miatt. A 
tavasz folyamán igyekeztünk a tulajdonosi 
körrel felvenni a kapcsolatot, ami sajnos 
nem vezetett eredményre. Sajnáljuk Őket a 
kialakult helyzet miatt, de a tulajdonosnak 
vannak törvényi kötelezettségei, akár 
akarjuk, akár nem. Mi próbálunk segíteni, 
de helyettük az épületet nem bonthatjuk el! 
– Köszönöm!

Fülöp Attila

Egy elmaradt piacátadás margójára…
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Közlemények

2022.09.13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Komplex felzárkóztató programok 

Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén
2019. szeptember 09. napján a Pénzügyminisztérium 
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság és a Tiszavasvári 
Város Önkormányzata között, a TOP-5.2.1-SB1-2016-00011 kódszámú „Komplex 
felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészén” elnevezésű 
pályázattal kapcsolatban létrejött a Támogatási Szerződés, melynek összköltsége bruttó 
141.308.176,- Ft. A pályázat megvalósítása konzorciumi partnerek együttműködésével 
történt, melynek keretében 2020. szeptember 01. napjától 2022. augusztus 31. napjáig az 
alábbi programok valósultak meg:
Tiszavasvári Város Önkormányzata

- 3 havonta kihelyezett szűrőprogramok lebonyolítása Tiszavasvári 2 
szegregátumában összesen 8 alkalommal 

- Egészségügyi szemléletformáló előadássorozat összesen 12 alkalommal
- Közös rendőrségi-lakossági workshop szerezése, lebonyolítása 6 hónapon 
keresztül havi 1 alkalommal mediátor bevonásával 

- Tiszavasvári Város Bűnmegelőzési Stratégiájának felülvizsgálata
- Várandós anyák klubja programsorozat lebonyolítása hetente 1-szer, összesen 
104 alkalommal

- Szakmai vezetői tevékenység ellátása
- Helyszíni ellátás biztosítása a „Várandós anyák klubja” és „Közös rendőrségi-
lakossági workshop” programsorozatok lebonyolítása alatt

- Ifjúsági sporttevékenységek szervezése közösségfejlesztő céllal heti 2-szer, 
összesen 141 alkalommal
Kornisné Liptai Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ

- 1 fő közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása
- 22 fő szociális munkás foglalkoztatása
- 1 fő szociális asszisztens foglalkoztatása
- Szociális munkások szupervíziója összesen 12 alkalommal
- Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub heti 1-szer, összesen 102 alkalommal
- Meséd program összesen 12 alkalommal
- Meséd facilitátor tréning 12 alkalommal
- Meséd szupervízió havonta 1-szer
- Szülőklub hetente 2 csoporttal, összesen 104 alkalommal
- Jogi tanácsadás 2 hetente, összesen 48 alkalommal
Magyarországi Magiszter Alapítvány

- 1 fő közösségszervező foglalkoztatása
- Családi napok összesen 3 alkalommal
- 4 fő szociális munkás foglalkoztatása
- Felzárkóztató foglalkozás (általános iskolások részére) hetente 5 fős 
csoportokban

- Komplex tehetségműhely foglalkozások 20 hónapon keresztül hetente, összesen 
67 alkalommal

- Napközis tábor 2-szer 5 napos tábor nyáron, összesen 10 alkalommal
- Gyerektábor 2-szer 5 napos tábor nyaranta 1-szer, összesen 20 alkalommal
Az Élet Kenyere Alapítvány

- Szomszédsági megbeszélések összesen 7 alkalommal
- Közösségi Akciók összesen 7 alkalommal
- Ifjúsági csoportfoglalkozások összesen 60 alkalommal
- Ifjúsági csoport előadások évente egyszer, összesen 2 alkalommal
- Napközis tábor 2-szer 5 napos tábor nyáron összesen 10 alkalommal

A projektmenedzsment ellátása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati 
Hivatal által valósult meg, aki a projekt időtartama alatt tartotta a kapcsolatot az Irányító 
Hatósággal és a Közreműködő Szervezettel, ellátta az adminisztratív feladatokat, továbbá 
elvégezte az előleg kérelmek, beszámolók és pénzügyi elszámolások lebonyolítását.
További információ kérhető:
Köblösné Szilágyi Nikoletta, sajtóreferens
Elérhetőség 06 30/200-3815, e-mail: koblosne.nikoletta@tiszavasvari.hu
„A projektről bővebb információt a www.tiszavasvari.hu oldalon olvashatnak.”

Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes 
lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a 
népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, 
foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. 
A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk 
mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, országos, regionális 
és helyi fejlesztések alapjául szolgálnakA Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden 
magyarországi lakcímre szeptember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet küld. Ez 
nem névre szólóan érkezik a postaládába, a címzésben csak a ház címe szerepel. Annak 
érdekében, hogy a felkérőlevél minden háztartásba eljusson, kérjük, még a népszámlálás 
előtt mindenki gondoskodjon arról, hogy háza falán, a kerítésén látható legyen a házszám, 
hiszen ezzel megkönnyítik a felkérőleveleket kézbesítők munkáját. Nagyon fontos, 
hogy a felkérőlevelet mindenki őrizze meg! A levélben a népszámlálásról szóló hasznos 
információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, aminek segítségével minden 
háztartás önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket a 
népszámlálás honlapján (nepszamlalas2022.hu). 

Kérdőívet kell kitölteni
•	 mindenkiről, aki Magyarországon él,

•	 azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön 
tartózkodnak,

•	 a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon 
tartózkodnak.

A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. Az ország területén minden
•	 lakás,

•	 lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
•	 közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása megtörténik.

(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem 
lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.)

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, 
ahányan a lakásban laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló állapotot 
alapul véve kell válaszolni.

A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten október 1. és 16. között lehet 
kitölteni, egy, erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen keresztül, amelybe 
a felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belépni. Mindazok, akik 
október 16-ig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek 
részt, amelynek keretében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 100 
000 forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH a kitöltők között. Fontos, hogy a 
kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze meg, mert azzal 
igazolható, hogy valóban megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek. 
Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek az online kitöltés lehetőségével, 
október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rögzítik 
a válaszaikat. Akik pedig sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 
20-ig az adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a település 
jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget. 
Feleljünk, egymásért!

NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022: FELELJÜNK, 
EGYMÁSÉRT!

Demeterné Berencsi Tünde vagyok. 
2022. augusztus 16. napjától töltöm be 
a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, 
Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola tagintézmény vezetői posztját. 
Nyíregyházán élek a családommal. Két 
gyermekünk van. Zalán utolsó éves 
közgazdász hallgató a Debreceni Egyetem 
Gazdaságtudományi karán. Blanka 
lányunk idén fejezte be az ELTE-t, ahol 
„okleveles középiskolai angol nyelv és 
kultúra tanára és okleveles középiskolai 
történelem és állampolgári ismeretek 

tanára” diplomát szerzett. Szeptembertől 
egy budapesti két tanítási nyelvű iskolában 
tanít.  A férjem egy műanyagipari cégnél 
dolgozik technikus-rendszergazdaként. 30 
évvel ezelőtt szereztem diplomát az akkori 
Bessenyei György Tanárképző Főiskola 
francia nyelv és történelem szakán, mint 
általános iskolai tanár. 2016-ban pedig 
mesterképzést végeztem történelem szakon, 
így középiskolában is taníthatok. Pályám 
elején egy nyíregyházi általános iskolában 
tanítottam. Gyermekeim születése után 
azonban egy tankönyvkiadónál megyei 
tankönyvreferensként dolgoztam. 12 
évvel ezelőtt helyezkedtem el a Magiszter 
Iskolában. Történelmet, francia nyelvet 
és erkölcstant tanítottam. Több évig 
felső tagozatos munkaközösség-vezető, 
egy évig tagintézményvezető-helyettes 
voltam. Az óvoda és az iskolavezetés is 
elkötelezett személyt kíván. Szeretek itt 
dolgozni. A kollégák bíznak tudásomban, 
a gyerekek kedvelnek, a szülők tisztelnek 
és szeretnek. Célom egy olyan óvoda és 
iskola továbbvitele, mely meghatározó 
Tiszavasváriban. Egy hely, ahol a tanuláson 
kívül sokszínű, érdekes programokkal és 
gyermekbarát közeggel várjuk a hozzánk 
érkező gyerekeket.

Új vezető a Magiszter élén



2 0 2 2  o k t ó b e r
Közéleti hírek

Az a tény talán mindenki előtt ismert, hogy az energiaválság elérte az 
önkormányzatokat is. Kevésbé ismert a közvélemény előtt azonban ennek mértéke, 
költségvetési kihatása. Július hónap végén szembesültünk a gázszolgáltató által 
megküldött egyoldalú szerződésmódosítások kapcsán az újonnan kalkulálandó tételekkel. 
2023. évre vetítve a gáz-, és villamos energia szolgáltatás többletforrás igénye az 
önkormányzat valamennyi intézményére és a Tiva-Szolg Kft-re is figyelemmel bruttó 
500 millió forint. Fontos előre bocsátani, hogy míg a lakossági fogyasztók esetében 
van árküszöb, esetünkben – ez idáig legalább is – nincs kompenzáció. Egyelőre 
semmilyen téren. Az idei évben felmerülő többletforrás igény előreláthatólag bruttó 
52 millió forint. Ezen felül számtalan beszállító, szerződött partner jelzi az emelési 
igényét, így a lejáró szerződéseink van, hogy több mint kétszeres áron számítandóak a 
jövőben. Ezek a költségek szintén több tíz millió forintot fognak jelenteni, vagy át kell 
szervezni azokat. Erre szintén tettünk már lépéseket. A helyzet kezelésére intézkedési 
tervet dolgoztunk ki, melyet már augusztus elején megküldtünk az önkormányzatokért 
felelős államtitkárságra.  Kérdésünk legfőképpen arra irányult, van-e egységes álláspont 
önkormányzati szinten az intézkedések tekintetében, vagy a jelentkező költségtöbbletet 
mindenki egyedileg próbálja meg kezelni. Ez utóbbi esetben a kisebb lépésekkel, 
energiatakarékos megoldásokkal már nem lehet szinten tartani az áremelkedések 
hatásait, hiszen a földgáz ára ezen időpontig nyolcszorosára emelkedett és napi szinten 
változott. Az elvárás lényegében a megtakarítás, és a kötelező feladatok elsődlegessége. 

A likviditásunk megőrzése érdekében már októbertől – tekintettel a fűtésidényre – 
szükséges előirányoznunk olyan intézkedéseket, melyek az energia megtakarítási 
intézkedésektől a nagyfogyasztású – elsősorban kötelező közfeladat ellátást nem 
érintő - épületeink bezárásáig terjednek. Ez lényegében logikus is, hiszen ha központi 
szinten abszolút értéken kerülnének kiegyenlítésre ezek az eddig elképzelhetetlen 
mértéket öltő tételek, az irracionális költés lenne olyan szolgáltatásokra melyek 
igénybe vétele átmeneti jellegű és több megoldással is csökkenthető. Éppen ezért 
- ami a megoldási módozatokat illeti - a hangsúlyt innentől inkább a fűtési szezon 
„átvészelésére” helyeztük. A meghozott döntéssel biztosíthatjuk a szociális otthon, 
az óvodáink, bölcsőde és egyéb kötelező feladat ellátást szolgáló épületek működését. 
Az előírt hőfokon működtetést azonban itt is be kell tartanunk. 2022 októberétől erre 
az évre gyermekétkeztetésre 35 millió többletforrást kell biztosítanunk az emelkedő 
nyersanyagárak miatt, szintén saját erőből, mivel a központi normatíva erre plusz 
fedezetet egyelőre nem biztosít. A szociális otthonban több millió forintért építünk 
be vegyes tüzelésű kazánokat, hogy minden eshetőségre felkészüljünk. Mindezek okán 
a képviselő-testület 2022. szeptember 29. napján az alábbiak szerint döntött:

A 2022-ben kezdődő fűtési szezonra az alábbi intézmények bezárnak:
- az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár (rövid nevén: EKIK), 

Tiszavasvári, Szabadság tér 1., épülete, a könyvtár 301,36 m2 813,672 légköbméter 
területű földszinti részének kivételével, 

- a Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin u. 7. szám alatti épülete,
- a 4440 Tiszavasvári, Ady E. u. 8. szám alatti épület,
- a 4440 Tiszavasvári, Bethlen u. 4. szám alatti Civil Ház épülete,
- a 4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 1-3. szám alatti Sportcsarnok épülete.

Fenti intézkedés célja a fűtési rendszer üzemen kívüli állapotba helyezése fűtési 
idény alatt, valamint az áramvételezés szüneteltetése idényjelleggel. Az EKIK Vasvári 
Pál Múzeum területi múzeumi tevékenység 2022. október 15. napjától a 2022. évben 
kezdődő fűtési szezonban, legkésőbb azonban 2023. április 15. napjáig szünetel. Az 
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár által biztosított könyvtár szolgáltatás 
nyitva tartási idejét 2022. október 15. napjától a 2022. évben kezdődő fűtési szezonra, 
legkésőbb azonban 2023. április 15. napjáig az alábbiak szerint alakul: Hétfő: 10.00-
17.00, Kedd - Csütörtök: 09.00-16.00, Péntek: Zárva! Fentiekkel együtt a kulturális 
alapszolgáltatás a könyvtár nyitva tartásával biztosított. Szükség szerinti eseti 
rendezvények helyszínéül a polgármesteri hivatal házasságkötő terme, egyéb tárgyaló 
helyiségei szolgálhatnak, az online térben megvalósuló rendezvények, programok előtérbe 
helyezése mellett. Az I. számú felnőtt háziorvosi körzet (néhai Dr. Rojkó László körzete) 
a Kossuth utcai Központi Orvosi Rendelő épületében működik előreláthatólag 2022. 
október 15. napjától. Elsődleges célunk a működőképesség megőrzése, likviditásunk 
biztosítása, a munkahelyek megőrzése. A fent megjelölt intézményekben dolgozó 
kollégáink tovább végzik feladatukat a munkavégzés átszervezése mellett, amire szintén 
intézkedési terv készült. Valamennyi intézkedéssel kapcsolatban hangsúlyozandó, hogy 
változó jogszabályi környezet, esetlegesen módosuló támogatási feltételek mellett 
felülvizsgálandó! Minden változást, ami a megjelölt intézkedések vonatkozásában 
módosító hatással bír meg fogunk vizsgálni. Most azonban a megjelölt döntést meg 
kellett hozni.

TVÖ

BM/16132-2/2022 azonosítószámú 
Tanoda és Biztos Kezdet Gyerekház 
működtetésének előkészítő 
tevékenységeinek megvalósításához 
című projekt, 2022. június 03. napjával 
elindította a Biztos Kezdet Ház mentori 
tevékenységét a Szentmihály és Bűdi 
városrészen A projekt 0-3 éves korú 
gyermekek és családjaik felzárkóztatására, 
mentorállására összpontosít. 
Városrészenként 25-25 család kerül 
bevonásra, akiket egy mentor segíti heti 
4 órában. A szakmai munkát egy szakmai 
vezető, 7 mentor és 2 dajka látja el.A 
családok örömmel fogadták a lehetőséget. 
Mivel a 0-3 éves korosztály számára más 
lehetőséget az adott lakókörnyezet nem 
tud biztosítani. A roma kultúrában nagyon 
kevesen adják bölcsődébe a gyermekeket. 
Kicsit félnek tőle, mivel azt gondolják, 
hogy innentől kezdve elveszítik őket. A 
Biztos Kezdet Gyerekház, lehetőséget fog 
biztosítani abban, hogy ezekkel a kicsiny 

gyermekekkel a 
h é t k ö z n a p o k o n 
s z a k e m b e r e k 
f o g l a l k o z z a n a k . 
A program nagy lehetőség az alacsony 
szociokulturális hátrányban szenvedő 
családok részére. Amely segítségével olyan 
lehetőséget kapnak, hogy a társadalom 
olyan programjaiból is részesüljenek, 
mely esélyt ad nekik a felemelkedésre, és 
a szegregált környezetből való kilépésre. 
A programban havonta egy alkalommal 
prevenciós programokon vehetnek részt 
a szülők, kéthetente pedig Baba-mama 
klubbal várjuk a résztvevőket. Nagy 
hangsúlyt fektetünk arra, hogy a szülők 
gyermekikkel együtt vegyenek részt 
ezeken a programokon. Amíg az anyukák 
ismereteit bővítjük, addig a gyerekekkel a 
szakemberek tudnak foglalkozni, így egy 
kis „én-időt” adunk a szülőknek.  

Makkai Jánosné
intézményvezető

Egyesületünk augusztus 26-án ünnepelte 
megalakulásának 25. évfordulóját. 
Negyedszázad nagyon hosszú idő, 
de még néhányan alapító tagjaink is 
velünk ünnepelhettek e jeles eseményen. 
Megjelent körünkben Dr. Vinnai Győző 
országgyűlési képviselő úr, aki kedves 
szavakkal köszöntötte a jelenlévőket. 
Kiemelte az időskorúak életbölcsességét 
és tapasztalatát. Szőke Zoltán polgármester 
úr Vasvári Pál emlékplakettet és oklevelet 
adományozott az „Őszikéknek”. 
Meghívott vendégeink között volt még 
Román Demeterné a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei nyugdíjas szövetség 
elnöke. Valamint meghívtuk barátainkat 
a nyíregyházi konzervgyár nyugdíjas 
klub vezetőit és tagjai. Az eseményt lázas 
készülődés, vásárlás előzte meg, hogy 
felejthetetlen legyen ez a nap.  Kultúr 
csoportunk műsorral készült. Az emlékek 
néha könnyeket csaltak a szemünkbe, 

néha pedig jókat nevettünk a múlt 
történésein. Ajándékkal köszöntöttük a 3 
alapító tagunkat. Fergeteges mulatsággal 
folytatódott a délután, finom sütemények és 
vacsora sem hiányzott az asztalról. Tortát 
is vágtunk, volt grillázs, csokis és citromos 
melyeket Róka Sándorné Margitka 
készített. Mivel táncolni és mulatni is 
nagyon szeretünk így keveset ültünk az 
asztalnál. A jó hangulatról Munkácsi Lajos 
és zenekara gondoskodott. Az ünnepi 
megemlékezés után mindenki örült a 
várva várt estebédnek, ünnepi tortának. A 
nosztalgia zene megszólalásakor mindenki 
elfelejtette az életkorát, mivel az egyesület 
valamennyi tagja szeret mulatni, táncolni. 
Ez a hangulat végig kísérte az egész estét. 
A következő összejövetelünkön, nem 
maradhatott el az élménybeszámoló, és 
mindenki egyetértett és elfogadta, hogy 5 
év múlva ugyan itt ugyan így!

Az Energiaválság Hatása 500 Millió 
Forintot Kell Megtakarítanunk 

Több Épületet Bezár Az Önkormányzat

Biztos Kezdet Gyerekház

Ünnepelt az Őszikék Egyesület!
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A TPO-5.2.1-15-SB1-2016-00011 
azonosító számú „Komplex felzárkóztató 
programok Tiszavasvári Külső-
Szentmihály városrészén” című projekt 
keretén belül szülőklub foglalkozásokat 
szerveztünk 2022.03.02-től 2022.08.31-
ig tartó időszakban. A foglalkozásokon 
édesanyák és nagymamák vettek részt heti 
egy-két alkalommal. A csoport összetétele 
szinte végig állandó volt, ritkán történt 
távollét vagy tagcsere, így jól működött 
valamennyi csoportfolyamat. 

A kezdeti időszak megismerkedéssel, 
a pályázat rövid bemutatásával, a 
célkitűzések ismertetésével, a foglalkozás 
menetének, szabályainak tisztázásával 
telt. A résztvevők kezdeti bizonytalansága 
gyorsan oldódott, megbizonyosodtak 
arról, hogy a foglalkozáson elhangzottak 
a csoportban maradnak, kérdéseikre 
választ kapnak, bizalommal fordulhatnak 
a csoportvezetőkhöz. Mivel a résztvevők 
ismerték egymást rokoni kapcsolatok, 
szomszédság, valamint közös munkahely 
révén, az ismerkedési időszak rövid volt, 
könnyű volt tartanunk a foglalkoztatást. A 
foglalkozások témáinak meghatározásakor 
figyeltünk a részvevők életkorára, iskolai 
végzettségükre, munkavégzésükre, családi 
kapcsolatrendszerükre. Mindezekre 
alapozva egyrészt a legtöbbjüket, 
leggyakrabban érintő témákról 
beszélgettünk, másrészt igyekeztünk új, 
hasznos, a mindennapi életük során jól 
beépíthető információkkal, ismeretekkel 
szolgálni, valamint beszélgetésre 
ösztönözni őket az adott kérdéskörrel 
kapcsolatban. Figyeltünk az aktuális 
ünnepekre, családi, közösségi, közéleti 
eseményekre. Tematikánk lényeges 
alappillérei a családon belüli szerepek, 
a több generáció együttélése során 
felmerült problémák, pozitívumok, 
gyermekneveléssel kapcsolatos kérdések, 

kor szerinti lebontásban, háztartási 
gyermekbalesetek, a családi költségvetés, 
gazdálkodás, igényelhető szociális 
ellátások, illetve tekintettel a nyári 
szünetre a hasznos szabadidőtöltés a 
megfelelő szülői kontroll gyakorlásával 
teltek. Ezen alkalmakon gyakran biztattuk 
a résztvevőket visszajelzésre, kértük, 
hogy kérdéseiket, véleményüket, pozitív 
vagy negatív tapasztalataikat, valamint 
az adott témától eltérő, de számukra 
lényeges kérdéseket osszák meg velünk. 
Úgy tapasztaltuk, hogy a bizalom, a 
csoporthoz tartozás érzése könnyen 
kialakult. A csoporttagok többsége 
nyitottan kommunikált, minden résztvevő 
érdeklődve, figyelemmel kísérte végig 
a foglalkozásokat. A tematikát könnyen 
betarthattuk, mindig sikerült az adott 
témával kapcsolatban beszélgetést, 
tapasztalatcserét, gondolataik, 
véleményük megosztását elérnünk. 
Utolsó foglalkozásunkon értékeltük az 
együtt töltött hónapok tapasztalatait, 
élményeit, majd egy ünnepséggel 
zártuk klubfoglalkozásinkat. Vendégül 
láttuk a résztvevőket, akik tekintettel 
hagyományaikra, kultúrájuk táncainak 
bemutatásával köszönték meg az együtt 
töltött időt, pozitív visszajelzést kaptunk. 
A folyamat zárásaként a többség pozitív 
élményekről számolt be. 

Sokan érdekesnek tartották a csoportos 
beszélgetést, a feltételek, szabályok 
betartását. Elmondhatták véleményüket, 
beszélhettek élményeikről, emlékeikről, 
tapasztalataikról. Megismerhették 
egymást, illetve ismert csoporttársaikról 
új információkat szerezhettek. Számos, 
mindennapi tevékenységeik során jól 
hasznosítható, továbbadható ismerettel 
gazdagodhattak. Összességében 
elmondható, hogy a pályázat keretén 
belül tartott szülőklub foglalkozásai 
pozitív élményekkel, tapasztalattal 
szolgáltak valamennyi résztvevő 
számára, nagyban hozzájárulva az adott 
célcsoport felzárkóztatási törekvéseihez. 
Bízunk benne, hogy a jövőben fogják 
tudni hasznosítani a szakemberektől 
kapott tanácsokat a családok. Jó volt 
tapasztalnunk azt, hogy van érdeklődés a 
családok részéről, igénylik a velük történő 
foglalkozást, odafigyelést, törődést. 
A szakemberek is pozitív élménnyel 
gazdagodhattak.

Makkai Jánosné
intézményvezető

Szeptember 23-25-ig 3 napos 
programon fogadta a NOE Tiszavasvári 
Nagycsaládosok Egyesülete vendégeit. 
Érkeztek látogatóink a Felvidékről, 
Szombathelyről, Csongrádról és 
Nyíregyházáról. Péntek este finom 
vacsorával vártuk a barátainkat a Civil 
Házban, este lehetőség volt minden 
szervezet bemutatkozására. 23-án nagyon 
jó volt látni már kora délutántól a sürgés-
forgást: nagycsaládos önkénteseink 
pucolták és darabolták a zöldségeket, 
szétvágták a tyúkokat, főzték a májat, 
a zúzát, a rizst, pakoltak, mosogattak, 
rendezkedtek., átszállították a Szent 
Mihály térre a sörpadokat, a sátrakat. 
Készültünk a másnapi Zúzosléfőző 
fesztiválra, ahová a nyíregyházi és a 
szombathelyi nagycsaládosok csapata 
nevezett be. 24-én reggel ismét a segítő 
önkéntesek serege dolgozott szorgalmasan: 
reggelit készítettünk a vendégeknek, 
kipakoltuk a leves alapanyagait a térre, s 
megkezdődött a főzés. A szombathelyi 
Alpokalja Nagycsaládos Egyesület nem 
levessel, hanem egy helyi specialitással, a 
vasi dödöllével és nyúlpörkölttel nevezett 
be a versenybe. Napközben a jó időt és 
a változatos programokat kihasználtuk: 
régi mesterségeket próbálhatunk 
ki, népi játszótéren szórakoztak a 
gyerekek, népzenét hallgathattunk, 
néptáncprodukciókat, gólyalábasokat 
láthattunk, a fotószínházban „átalakultunk”, 

majd íjászkodtunk is, megtekintettük 
a kiállítást a múzeumban, volt még 
arcfestés is, majd a csapatunk közösen 
fogyasztotta el a finom zúzoslevest, a vasi 
különlegességet, s az ügyes gazdasszonyok 
által készített házi süteményeket. Délután 
a vendégek városnézésen vettek részt, 
Tiszavasvári nevezetességeit mutattuk 
be számukra, majd a koncerteken is jól 
szórakozott mindenki. Este igazi old 
school hangulat várta a vendégeket és a nap 
folyamán segítő nagycsaládos tagjainkat 
a Civil Házban, volt szalonnasütés, nagy 
közös beszélgetés, ismét házi sütik, 
desszertek. Vasárnap reggel kirándulásra 
indultunk: Tarcalon a bányató csillogó 
vizében gyönyörködtünk és az Áldó 
Krisztus szobrot is megtekintettük. 
Majd elbúcsúztunk a vendégeinktől. 
Szívből szeretnénk megköszönni minden 
önkéntesünk odaadó és áldozatos 
segítségét, munkáját, a felajánlásokat, 
hiszen nélkületek nem jött volna létre ez a 
szuper program! A rendezvény a NEAO-
KP-1-2022/8-000530 Nagycsaládos 
bakterház működési pályázat keretei 
között valósult meg, a felvidékiek 
szállás-és utazási költségeit a NEAO-
KP-1-2022/8-000830 „Fergeteges 
felvidéki fesztiválok a nagycsaládosok és 
az ifjúság bevonásával” című pályázati 
költségből álltuk.

Lévai Andrea 

A NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok 
Egyesülete 50 fővel részt vett szeptember 
10-én a NOE által szervezett Őszi 
Találkozón a Sobri Jóska Élményparkban, 
Kislődön. Az eseményen közel 1000 
nagycsalád, azaz 5000 ember vett 
részt. Minden év őszén összegyűlnek a 
nagycsaládosok az ország valamelyik 
részén, hogy egy élményekben és 
programokban gazdag napot töltsenek 
együtt az ország számos pontjártól érkezett 
egyesületek és egyéni tagcsaládok. A NOE 
idén ünnepli 35. születésnapját, ezért jó 
ötletnek bizonyult, hogy a Sobri Jóska 
Élményparkban rendezzék meg a szokásos 
találkozót. Minden család elfért és minden 
család számára - persze néha kis várakozás 
után - rengeteg programlehetőség 
adódott. Egyesületünk kis csapata már 
a pénteki napon megérkezett a régióba. 
Első állomásunkon, Balatonfüreden 
minden család megtalálta a szabadidős 
programlehetőségeket: városnézés, nagy 
séta a Balaton partján, hajókázás, városnéző 
kisvonatozás, vagy akár egy finom ebéd is 
belefért a programba. Késő délután tovább 
indult a buszunk egy csodálatos bakonyi 
kis faluba, Ugodra, ahol a szállásunk volt 
az Árnyaserdő vendégházban. Szombaton 
reggeli után ismét buszra pattantunk, 

hogy időben odaérjünk Kislődre az Őszi 
Találkozóra. A megnyitó ünnepségen 
részt vett Szentkirályi Alexandra 
kormányszóvivő, Dr. Beneda Attila 
államtitkár, Kardosné Gyurkó Katalin a 
NOE elnöke, a NOE elnöksége, Ovádi 
Péter országgyűlési képviselő, Bódis 
Zoltán Kislőd polgármestere és Jáger 
Balázs az élménypark tulajdonosa. Ezután 
a családok birtokba vehették az egész 
parkot. Rengeteg attrakció és élményelem 
várt ránk. A nap végéig szinte végig sem 
értünk a számtalan lehetőségen. Az estét 
már újra Ugodon töltöttük, ahol a kertben 
szalonnasütést szerveztünk, nagyon jó 
volt a közös, kötetlen beszélgetés, a 
zenehallgatás, a kikapcsolódás. Igazi 
csapatépítő beszélgetés kerekedett tagjaink 
között. Vasárnap a reggeli és a szobáink 
elhagyása után Veszprém felfedezésére 
indultunk, majd a hosszú út után kellemes 
élményekkel tértünk haza. Köszönjük 
szépen a lehetőséget és a támogatást 
partnereinknek. A hétvégi kirándulásunk 
a Nemzeti Együttműködési Alap, a 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a 
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete 
résztvevő tagcsaládjai jóvoltából jött létre.

Lévai Andrea, egyesületi elnök

A Kárpát-medencei Családszervezetek 
Szövetsége immár IX. alkalommal 
kapott lehetőséget arra, hogy a 
hagyományos Családi napon együtt 
lehessen az Országházban. Az idén 
a koronavírus- járvány hatásainak 
következményeként azonban nem 
februárban, hanem szeptember 3-án került 
sor, dr. Kövér László fővédnökségével 
az anyaországból és a határon túlról a 
mintegy 500 személy meghívására.  A 
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesületét 
3 család képviselte, akik a számos 
szakmai előadáson túl részt vehettek 
különféle gyermekprogramokon, illetve 

aktív kikapcsolódásként aznap délután a 
Magyar Zene Háza interaktív kiállítását 
is megtekinthették, s meghallgathatták. 
A parlamenti program végén  Márton 
Zsuzsanna, a KCSSZ elnöke a 20 
éve sikeresen és jótékonyan működő 
szervezetünk tagszervezeteinek önkéntes 
munkáját egy -egy elismerő oklevél 
átadásával köszönte meg. Lévai Andrea, 
a KCSSZ elnökhelyettese régiónként 
felolvasta mind a 87 elismerésben részesült 
tagszervezet nevét. Az okleveleket a régiók 
elnökségi tagjai vették át és régiófelelősök 
által juttatják el a tagszervezeteknek.

Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete

Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-
Szentmihály városrészén

Szülőklub

Fergeteges finomságok és fesztivál a 
tiszavasvári Nagycsaládos bakterházban

NOE Őszi Találkozón a tiszavasvári 
nagycsaládosok

Kárpát-medencei családok találkozója a 
Parlamentben
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Néhány évvel ez előtt ismerkedtem 
meg egy rendkívül szimpatikus debreceni 
pedagógus hölggyel, Kocsi Erikával, 
akinek nagy szerepe, sok hite és elhivatott 
munkája van abban, hogy városunk 
világhírű szülötte, Kabay János életműve 
immár „hungarikumos valósággá” vált. 
De mit is jelent az, hogy hungarikum? A 
hungarikum egy gyűjtőfogalom, amely 
olyan megkülönböztetésre, kiemelésre 
méltó értéket jelöl, amely a magyarságra 
jellemző tulajdonságaival, egyediségével, 
különlegességével és minőségével a 
magyarság csúcsteljesítménye, erősíti a 
nemzet tagjainak mentális jó közérzetét 
és emeli az országimázst. 2012-ben egy 
olyan nemzeti értékmozgalom indult 
útjára hazánkban, amely Erikának óriási 
lelkesedést adva mutatott utat azon 
minőségi, egyedi értékek felkutatására, 
amelyek a magyarok öntudatát, 
büszkeségét növelhetik. A szeptember 
29-én, a Városi Könyvtárban megtartott 
két előadás erről is szólt. Erika hozott 
egy csodaszép, különleges, hiánypótló 
Nemzeti érték-mesék című kötetet és az 
annak folytatását jelentő Táncoló rímek 

- Nemzeti értékek verseskötetet is. Hitem 
szerint mindkét kötet igen nagy siker 
elé néz. Én magam is nagyon szeretem a 
meséket sőt: gyermekeim születése után 
velük együtt rengeteg mesés könyvet 
olvastunk, néztünk a televízióban. Kocsi 
Erika az új magyar meseirodalom 17 
gyönyörű meséjét írta meg könyvében, 
amelynek mottójául egy Szepes Mária 
idézetet emelt: „Az emberek életéből csak 
az nő ki, aminek magját valahol a múltban 
elvetették.” Nem véletlen a gondolat, 
hiszen Erikából olyan meserajongó embert 
nevelt édesapja és édesanyja, akinek 
mérce lett a mesék varázslatos világa. Egy 
olyan kulturális mérőeszközt adott kezébe 
mesékben gazdag gyermekkora, amely 
magyarságunk mentális állapotának, 
erkölcseinek, világlátásnak is fokmérője 
lett. Szülei gondos, tudatos, szeretetteljes 
nevelése által válhatott belőle pedagógus, 
nemzeti értékeket kutató, azokat megőrző, 
népszerűsítő történész, mese- és versíró. 
Nemzetünk kincseinek a magyar nemzeti 
értékpiramisba történő szakmai besegítés 
lett hivatása célja, lényege. Alkotó útján az 
önmagukat a tiszta erőknek, érzéseknek, 
a közösségben lelkesítő szerepet betöltő, 
a gyengéket felemelő magatartásra 
nevelés szándéka vezérli. Ez a két kötet 
ezért született. Őszinte leszek: a 17 
meséből legelőször az «Igaz mese Kabay 
Jánosról, a fájdalomcsillapítás magyar 
atyjáról” című alkotást olvastam el. Kabay 
János városunk szülötte szerény, halk 
szavú, alázatos tudós fiatalember volt, 
akinek ajándéka az emberiség számára 
felbecsülhetetlen. Röviden idézem az 
írás elejét. Tudom, azonnal magával 
ragadja olvasóimat is: „Hol volt, hol 
nem volt, a valóságon innen, a mesén 
túl, valahol mégis az emberi világ múlt 
századi idősodrásának tengerén, a világot 
megrengető, háborúkkal megtűzdelt XX. 
század elejének zűrzavarában zajlott egy 
nagy-nagy háború (…). Történt egy napon, 
hogy a kis Jánoska eltűnt egy esősvasárnap 
büdszentmihályi családi házukból. 
Édesanyja, édesapja és testvérkéi hiába 
keresték egész álló nap, csak nem találták. 
Majd végül a nagy keresésben egészen a falu 
határáig mentek, és láss csodát, Jánoska 
ott állt, és a gyönyörű égi jelenségként 
képződő Szivárvány úrnőt bámulta. - 

Én, én, én csak meg akartam találni a 
szivárvány kapuját - mosolygott szelíden 
a színpompás égi tüneményt csodálva.” 
Mint tudjuk, a kíváncsiság, a talányok, 
titkok megfejtésének a vágya vezette a 
tudóssá érő Kabay Jánost felnőtt korában 
is, akkor is, mikor gyógyszerésznek 
tanult, akkor is, mikor betegen feküdt 
egy szenvedő, síró, fájdalmaktól kínzott 
emberekkel teli kórházban, történetünk 
idején. Azt is látta, hogyan csillapodik le 
fájdalmuk egy Morfin nevű gyógyszertől. 
De azt is megtudta, hogy drága, költséges 
előállítású gyógyszerhez nem tud 
mindenki hozzájutni. Hajtotta a vágy, hogy 
segíthessen! „...annyira fellelkesült, hogy 
hamar elűzte beteg ágyából Tüdőgyulladás 
kisasszonyt, és keresett egy segítő, nagy 
tudású professzort a munkájához, és egy 
helyet, ahol kutathatott. A főváros után 
ez a hely a szülőfalu, lett Büdszentmihály, 
azaz a mai Tiszavasvári. A mesehős még 
imádkozott egy mátkáért is, s a Jóisten 
meghallgatta, segítségére sietett. Egy 
céltudatos, szikrázó elméjű, angyalarcú, 
kék szemű, lágyszívű vegyész doktornőt 
adott mellé társul a mese szerint, s tudjuk, 
hogy ez az életben is így volt. Nem árulom 
a mű igazi titkait, csak annyit, hogy Erika 
bámulatos tehetséggel ötvözte mesébe 
a valódi történetet megszemélyesítve 
benne a világban ható jó és rossz erőket 
is. Mindenkinek ajánlom elolvasásra ezt 
a különleges alkotást, amelynek az eredeti 
története is bámulatos, hiszen mi itt, 
Tiszavasváriban mindannyian tudjuk, hogy 
Kabay Jánosék 1927-ben megalapították 
a büdszentmihályi Alkaloida Vegyészeti 
Gyárat, amely évtizedeken át városunk 
legtöbb lakójának a munkahelyet, a 
megélhetést is jelentette. A mese tehát 
ez esetben nem is mese, vagy ha úgy 
tetszik, igaz mese, mint azt a címadás is 
tükrözi. Nem véletlen, hogy ez az egyik 
legősibb irodalmi műfaj vált az álmok, 
vágyak ugródeszkájává, s jelenti ma is 
az egészséges lelkületű emberek életének 
alapkövét. A 17 nemzeti értéket bemutató 
varázslatos mesekönyv és a 33 nemzeti 
értéket – s köztük számos hungarikumot, 
s természetesen Kabay János történetét 
is csodás, kedves – rímekben megéneklő 
Táncoló rímek - Nemzeti értékek című 
verseskötet „bárhol megállják a helyüket” 

Kulcsár Lászlóné Jutka szavait idézve. 
Mi, tiszavasváriak pedig büszkék 
lehetünk rá, hogy az alkotót, mint azt ő 
maga is elmondta: Kabay János tudósi 
életművének hungarikummá nyilvánítási 
munkája indította el azon a már meséket 
és vereseket is termő szép úton, amelyen 
haladva Árnyéksugarak címen a Kabay 
Jánosról és ikerlángjáról, dr. Kelp Ilonáról 
szóló regény is megszületett immár 
három irodalmi alkotásban éltetve és 
továbbadva városunk kedves szülöttének 
hírét-nevét. Következő írásom erről a 
regényről szól majd, amelynek bemutatója 
2022. szeptember 29-én volt a Városi 
Könyvtárában két olvasói csoport számára 
megtartott kétféle látószögben. Délelőtt 
az általános és középiskolás kaphattak 
élményt nyújtó képet arról, hogy milyen 
gyermek is volt Kabay János és milyen 
tulajdonságai segítették őt a sikerhez. 
Ebből az előadásból a kis és nagyobb 
diákok sok inspirációt is meríthettek, 
sőt a kísérőtanárok visszajelzése szerint 
számukra is elgondolkodtató és motiváló 
volt az innovatív látószögű bemutató. 
Délután pedig a felnőtt lakossági 
olvasói, érdeklődő kör volt az, amely 
először ismerkedhetett meg a mesék 
és versek mellett a Kabay Jánosról és 
Kelp Ilonáról szóló Árnyéksugarak című 
regény rejtelmeivel. A könyvbemutatók 
innentől rendszeresek lesznek, az írónő 
havonta ellátogat hozzánk, így aki 
lemaradt az eseményről, a következő 
alkalommal bepótolhatja. Érdemes. 
A regény – bár eredetileg más úton 
indult, végül – az Agrárminisztérium 
Hungarikumok Főosztálya által támogatott 
Hung-2020 pályázat keretében láthatott 
napvilágot a szabolcsi írónő egy kedves 
partner egyesülete a Lakatos Bertalan 
elnökségével vezetett tuzséri Nagy Sándor 
Kertbarát Klub Egyesület által, amit mi, 
tiszavasváriak is hálásan köszönünk. A 
további részleteket az alábbi Facebook 
oldalon követhetik az érdeklődők Kabay 
János magyar feltaláló életművének 
mai méltatása címen és a kabayjanos.
eu weboldalon, illetve mi is rendszeres 
híradással leszünk a téma kapcsán.

Kovácsné Nagy Julianna

Velünk élő Kabay – a vers, a mese és a regény erejével megelevenített tudós
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Oktatási hírek

Yehudi Menuhin kezdeményezésére 
1975-ben az UNESCO október 1-jét 
a zene világnapjává nyilvánította. 
A hegedűművész szerint meg kell 
becsülnünk a csöndet, az ezerarcú 
muzsikát megismernünk azért fontos, mert 
közelebb hozza egymáshoz az embereket 
és a kultúrákat. A „Zenebutik„ zenei 
tehetséggondozó csoport előadása nyitotta 
a reggelt a Tiszavasvári Kabay János 
Általános Iskolában a Zene világnapján. 
Felcsendültek gyermekdalok, népdalok, 
de a modern zenéből is ízelítőt kapott 
a kíváncsi közönség. Vidám műsoruk 
mindenkinek bearanyozta a reggelét. 

2005. óta ünnepeljük szeptember 
30-án, Benedek Elek születésnapján 
a magyar népmeséket. Ezen a napon 
minden népmesét szerető gyerek és 
felnőtt megkülönböztetett tisztelettel 
fordul mind a magyar, mind más népek 
meséi felé. A Tiszavasvári Kabay János 
Általános Iskolában már hagyománnyá 
vált, hogy a pedagógusokból verbuválódott 
„Mesehősök” amatőr színtársulat egy 
népmese eljátszásával örvendezteti meg az 

alsó tagozatos tanulókat! Így volt ez 2022. 
szeptember 30- án reggel is! A gyerekekkel 
megtelt tortanteremben léptek színre 
a jelmezbe bújt színészek. Mulatságos 
és tanulságos mese került bemutatásra, 
melyet kitörő tapsvihar fogadott!

Mindig nagy-nagy öröm számunkra, 
amikor városunkban élő tanítókat, 
tanárokat ünneplünk. Köszöntjük, 
s gratulálunk Hódi Jánosnénak, aki 
pedagógiai munkássága elismeréseként 
aranydiplomát vehetett át ez év szeptember 
3-án, a Nyíregyházi Egyetemen. Éva néni 
első diplomáját 1970-ban kapta kézhez 
a Nyíregyházi Tanítóképző Intézetben, 
amikor általános iskolai tanítóvá vált.  
Pedagógiai pályafutását még abban az 
évben, szeptemberben, Tiszavasváriban, 
a Kabay János Általános Iskolában 
megkezdte, ahol egészen nyugdíjazásáig, 
2006-ig tanított. Éva néni imádta a 
gyerekeket, mindvégig nagy szeretettel 
és örömmel oktatta alsó tagozatos 
tanítványait. Munkája során évekig 

munkaközösségvezetőként és kisdobos 
vezetőként is tevékenykedett. A tanítás 
mellett irodalmi szakköröket vezetett, részt 
vett iskolai és városi szinten is az ünnepi 
műsorok rendezésében, tanulmányi-, vers- 
és mesemondó versenyeket szervezett 
városi és járási szinten is, mint például a 
„Tehetség kerestetik” vagy az „Olvasás 
mestere” versenyek.  Eredményesen 
végezte a hátrányos helyzetű gyermekek 
korrepetálását, felzárkóztatását, de 
odafigyelt a kiemelkedő tanulók 
tehetséggondozására is. Osztályfőnökként, 
nevelőként irányította és vezette a 
gyermekek szabadidős tevékenységeit 
(kirándulások, túrák, táboroztatás). 
Eközben folyamatosan képezte magát, 
számos szakirányú továbbképzésen vett 
részt, ahol újabbnál újabb pedagógiai 
módszerekkel ismerkedett meg. Mindezt 
a sokszínű elfoglaltságot, feladatot nem 
tudta volna véghezvinni családja szerető 
támogatása nélkül.  Rokonai, barátai, 
szomszédai, régi tanítványai szeretik, 
tisztelik őt. Szakmai tevékenységét az 
alábbi kitüntetésekkel ismerték el: 1988. 
Kiváló munkáért kitüntetés, 2003. Az 
„Év pedagógusa”, díj, 2006: Pedagógus 
Szolgálati Emlékérem, 2006. „Kabay- 
emlékdíj” Sok szeretettel, szívből 
gratulálunk Hódi Jánosné tanító néninek 
az aranydiplomához! Jó egészséget, sok 
jövőbeli tervet kívánunk neki! 

TÁI                                                                                 
Szeptember 23-án Tiszavasváriban 

első alkalommal került megrendezésre 
Honvédelmi Nap, a Tiszavasvári Olimpiai 
Baráti Kör Egyesület kezdeményezésére, 
a Magyar Honvédség és a társadalom 
kapcsolatának erősítése, valamint 
honvédelmi nevelés, illetve a sport 
és egészséges életmód népszerűsítése 
érdekében. A helyszín a Nyíregyházi 
SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és 
Kollégium volt. Reggel Szabó Zoltán, a 
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző 
Iskola és Kollégium igazgatója köszöntette 
a megjelenteket az iskola aulájában. 
Majd Kertész József Százados és a 
Hajdú-Bihar megyei Katonai Igazgatási 
Központ Szaktisztje három turnusban 
tartott pályaorientációs előadásokat a 

Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző 
Iskola és Kollégium, a Váci Mihály 
Gimnázium és a Tiszavasvári Általános 
Iskola Kabay Iskolai Egység diákjainak. A 
szabadban a diákok forgószínpad szerűen 
vettek részt a különböző foglalkozásokon. 
Például airsoft fegyveres célba lövés, 
lövészet, mocsárjáró képességekkel 
rendelkező speciális járművek 
megismerése, különböző akadálypályák 
teljesítése, csapatversenyek. S mindezek 
mellett kézigránáttal való célba dobás is 
szerepelt a programok között. Ezt követően 
a Honvédelmi Napi Teremlabdarúgó 
Kupa elnevezésű mérkőzésre került sort 
a Tiszavasvári Városi Sportcsarnokban. 
A rendezvény nagyon jó hangulatban, 
nagy sikerrel, több mint 300 iskolás 
részvételével került lebonyolításra, ahol 
nagyon sok érdekes dologgal sikerült a 
fiatalokat megismertetni.

Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör 
Egyesület és NYSZC Tiszavasvári 

Szakképző Iskola és Kollégium

Beköszöntött a szeptember és ezzel 
egyúttal elkezdődött az iskola is. A Váci 
Mihály Gimnáziumban a tanév kezdetén 
már több éves hagyománynak tekinthető 
a Verébhét. Ezen a héten az újdonsült 
végzősök egy héten keresztül feladattal 
látják el a kis vácis verebeket, és ez idén 
sem volt másképp. A legfontosabb feladata 
az újoncoknak, hogy a végzősök által 
megszabott szabályoknak megfelelően 
öltözzenek fel. A nyelvtagozatosoknak 
volt egy fontos küldetésük is: a 
tizenkettedikesek tojást osztottak ki nekik, 
amelyekre vigyázniuk egész héten, amit 
mindennap ellenőriztünk. A beöltözésen 
kívül mindkét osztálynak egy-egy izgalmas 
feladatot kellett teljesíteni szünetben a 
hét minden napján. Volt Tűz-víz-repülő, 
kvíz a végzősökről, csukott szemmel 
való sminkelés, keringőzés felmosóval 
és törpejárás, kinek a második emeltre s 
kinek a szökőkút körül. Természetesen az 
előkertben található Váci Mihály szobor 
megcsókolása sem maradhatott el. A 
Verébhét tetőpontja a pénteki nap volt, 
ahol egésznapos feladatok várták a kis 
verebeket. A napot egy kellemes reggeli 
tornával indítottuk, a kilencedikes és a 
tizenkettedikes fiúk egymás ellen játszottak 
egy baráti focimeccset, ami a bíró igazságos 
megítélőképessége ellenére is fölényesen a 
végzősök győzelmével zárult. A testnevelés 
óra ezzel nem ért véget, hiszen a két 
új osztály lányai egy élet-halálra menő 
kiütőben mérkőztek meg egymással. 
A második órát egy hét csapatból álló 
sorversennyel folytattuk, ha már mindenki 
mozgásban volt. Kellett összekötött 
lábbal sétálniuk, tojással és labdával 
is egyensúlyozni, gördeszkán gurítani 
egymást és bekötött szemmel szlalomozni 
a kihelyezett bóják között. Az ezt követő 
órában nyugodtabb feladatokat szántunk: 
zenefelismerés, kvíz és verskirakás 

betűtésztából. Ezek után kihirdettük a 
csapartverseny eredményét, azonban a nap 
még nem ért véget, hiszen a két kilencedikes 
osztály egy-egy produkcióval is készült 
a végzősök számára. Az Ny-esek a High 
School Musical főcímdalára elevenítették 
meg a videóklipet pomponlány ruhában 
és kosárlabda mezben, míg az a-sok egy 
humoros hangulatú tánccal készültek. 
Természetesen a friss osztályfőnökök sem 
maradhattak produkció nélkül, ők egy 
nagysikerű szalagtáncot adtak elő. Már csak 
két dolog maradt a kis verebek számára: 
letenni a végzősök által megfogalmazott 
esküt, és a hírhedt Váci koktél, ami 
az avatás lezárása, egyben üdvözlő az 
iskolában. Végzősként azt tudom mondani, 
mindannyian remekül szórakoztunk, 
élveztük a feladatok kitalálását és a 
szervezését. A Váciban töltött éveink 
közül ez biztos maradandó emlékként fog 
megmaradni, és remélem a kis verebek is 
ugyanolyan nagy kedvvel tekintenek vissza 
erre a hétre, mint mi. 

Reznek Nóra 12. A

És ahogy egy „veréb” élte meg a hetet:
Az első nap nagyon izgultam, hogy 

vajon milyen lesz az új iskola és milyenek 
lesznek az új osztálytársaim. A Verébhéten 
a nagyok olyan programokat találtak ki 
nekünk, amivel jól összerázódhatott az 
osztály és még jobban megismerhettük 
egymást. Nagyon tartottam a feladatoktól, 
de visszagondolva, jól éreztem magam 
a játékok során. Nekem az egész hetes 
tojásfelügyelet volt a kedvencem. A 
meghatározott ruhadarabokat viszont 
annyira meguntam, hogy soha többet 
nem fogom őket hordani. :) Nagyon 
sokat nevettem a héten, de a péntek volt 
a csúcspont. A híres koktélon is most már 
csak mosolygok.

Paronai Anna Luca 9/Ny

Honvédelmi Nap Tiszavasváriban

Az aranydiplomás tanító néni

A népmese és a zene napja a Kabay-ban

Verébhét a Váciban
egy végzős diák szemével

KÖZLEMÉNY
Mindenszentek napjára tekintettel Tiszavasvári Város Önkormányzata 2022. november 
1. napján ingyenes temetői járatot biztosít Tiszavasvári lakosai részére.

Menetrend
9:00 Szarvas-9:03 Orvosi rend.-9:05 „Gábor Áron”-9:07 36. sz. főút mh.- 9:10 Kp. (Rock 
Fm) - 9:13 Bajcsy Zs. út (Dózsa Gy. út) – 9:15 Árpád úti mh. – 9:18 Vízmű – 9:20 Csoki 
Gyár – 9:22 Petőfi út (Pethe F. út) – 9:24 Petőfi út (Dózsa Gy. út) – 9:26 Petőfi út (Táncsics 
M. út) – 9:28 Petőfi út (Szögi Lajos út) – 9:30 Petőfi út (Lónyai u.) – 9:32 Halászcsárda- 
9:35 Temető

Visszaindulás 11:00 órakor a Temetőből a fenti útvonalnak megfelelően!
10:00 Kp mh. (40-es)- 10:03 Bocskai-Krúdy sarok- 10:04 Bocskai (Alberth Béla út) – 
10:05 Bocskai (Aradi út) – 10:06 Bocskai (Bagdi Lajos út) – 10:07 Bocskai (Március 21. 
út) – 10:08 Bocskai (Rákóczi út) – 10:10 Kinizsi (Gombás András sarok)- 10:12 Kinizsi 
(Vasgereben út) – 10:14 Kinizsi- (Aradi út) -10:17 Posta – 10:20 Templom- 10:22 ÁFÉSZ 
lak.mh. – 10:24 Gyári ABC- 10:26 ÁFÉSZ lak. mh. -10:30 Sportcsarnok mh. – 10:35 
Temető

Visszaindulás 12:00 órakor a Temetőből a fenti útvonalnak megfelelően!
Kérem, vegye igénybe a szolgáltatást és a lehetőségről tájékoztassa ismerőseit is.

Szőke Zoltán
polgármester
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Kultúra - szórakozás

Szeretjük, értékeljük, tiszteljük 
őket. Tiszteletünk magában foglalja 
elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket 
és annak kifejezését, hogy társadalmunknak 
nélkülözhetetlen tagjai  és mindnyájunknak 
nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk 
van mindarra a sok élettapasztalatra, arra 
a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők 
rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, 
ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.

A szépkorúakat ünnepeltük szeptember 
30 – án a Találkozások Házában, ahol Dr. 
Vinnai Győző országgyűlési képviselő és 
Szőke Zoltán polgármester köszöntőjükkel 
méltatta az időseket.  A Valcer Táncstúdió 
nem először kápráztatta már el a 
tiszavasvári közönséget, ez alkalommal 

sem voltak csalódottak azok, akik a 
nézőtéren helyet foglaltak. 

Az igazi showt  természetesen Peter 
Srámek fellépést jelentette, személye a 
fiatalabb generációt is becsalogatta  és több 
korosztály  énekelte együtt a jól csengő 
dallamokat. 

A tombolasorsolás csak tovább fokozta 
a  jókedvet, amikor is  Polgármester úr 
és Alpolgármester úr kihúzta a nyertes 
szelvényeket és átadta a sok  - sok 
ajándékot. 

Kívánjuk, hogy derűsen és jó 
egészségben töltse a pihenés éveit 
városunk  minden szépkorú lakója! 
Bízunk  benne, jövőre  újra  együtt 
ünnepelhetünk. 

Szőllősi Ágnes

A Terület   - és Településfejlesztési 
Operatív  Program pályázat keretében 
valósult meg a „Zöld városközpont 
kialakítása Tiszavasváriban” projekt a 
Városi piac, piacparkoló és műfüves 
focipálya kialakításával. 

Az ünnepélyes átadás  október 1   - jén  
valósult meg.  Seszták Oszkár, a Szabolcs  - 
Szatmár – Bereg megyei közgyűlés elnöke, 
Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő 
és Szőke Zoltán polgármester köszöntő 
beszédei után elvágták a nemzetiszínű 
szalagot. Jelen volt még Laczkó Zsuzsa, 
a kivitelező, a  VM – Konstrukt Kft. 
képviseletében.  

Érdekes programok és helyi termelők, 
vállalkozók várták a  vevőket a  felújított  
piac területén értékes portékáikkal. 

Aki kilátogatott a rendezvény helyszínére  
sok színes  látványosság fogadta. Fellépett 
a Tiszavasvári Mazsorett Egyesület, a 
Fülemüle Zöld Óvoda Fecske csoportja, 
akik piacköszöntőjüket adták elő. A 
Brothers Crew break trió háromszor 
is megörvendeztette  műsorával az 
érdeklődőket,. Mindeközben a műfüves 
focipályán focitorna vette kezdetét, 
majd Iszály Panni mozgatta meg a fázós 
izmokat a Mindful Fitness gyakorlataival. 

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság és az 
Önkormányzati Tűzoltóság munkatársai  
kitelepültek néhány órára műveleti 
bemutatókat tartva.

Látványos autó – motor  - és drift 
bemutatók gondoskodtak az izgalom 
fokozásáról, tették ezt Balogh Ákos és 
csapata  valamint  Lippai Krisztián és 
barátai.  A  bringakirály, Majoros János 
extrém kerékpáros versenyző  bemutatója 
a  rendkívüli  elemekkel fűszerezve nagy 
sikert aratott. Lényegesen könnyedebb 
műfajt képviselt a Linedance Club 
debreceni country táncosainak produkciója 
majd a nap végén a Későn  Szóltál együttes 
adott koncertet a Találkozások Házában. 

A fellépők ellátásáról Tiva – Szolg Kft.  
gondoskodott egész nap.  A  rendezvény 
zavartalansága érdekében nyújtott 
segítséget köszönjük a Tiva – Szolg Kft.   – 
nek, a Hungária Vagyonvédelmi Kft – nek, 
a Rendőrkapitányság munkatársainak  és a 
Polgárőrség tagjainak. 

Köszönjük minden résztvevőnek, 
együttműködő szervezetnek, amiért 
részvételükkel hozzájárultak a rendezvény 
sikeréhez. 

Szőllősi Ágnes

Az időseket köszöntöttük

Megújult  a piac és környéke

Színes  Őszi Programok a Városi 
Könyvtárban

A nyári szünet után szeptemberben újra 
találkoztak a Kreatív Olvasóink Klubjának 
tagjai a Városi Könyvtárban. A foglalkozás 
keretében az őszi dekorációra gondolva, 
textil tökök készültek. 

A Váci Mihály Gimnázium végzései 
számára könyvtári órát tartottunk, 
majd a szeptember 29-én Kocsi Erika 
író, meseíró, történész, hungarikum 
projektmenedzser Kabay János a mai 
irodalom több műfajában címmel tartott 
rendhagyó irodalomórát általános 
és középiskolás diákoknak a Városi 

Könyvtárban. Köszönjük a színvonalas 
előadást,  gratulálunk a könyvek 
megjelenéséhez! Hamarosan kézbe 
vehetjük Kocsi Erika legújabb regényét, 
mely  Árnyéksugarak címmel jelent meg 
Kabay Jánosról, a fájdalomcsillapítás 
magyar atyjáról. 

2022. szeptember 30-án Benedek 
Elek születésnapjára emlékeztünk a 
Magyar Népmese Napja alkalmából. Az 
interaktív könyvtári mesefoglalkozáson a 
Varázsceruza Óvoda ovisai vettek részt. 

Kulcsár Lászlóné

Az új tanév beköszöntével folyamatosan 
érkeztek az óvodai csoportok és általános 
iskolai osztályok a Vasvári Pál Múzeumba.
Szeptember 24-én óriási érdeklődés 
mellett került megrendezésre a IX. Zúzoslé 
főzőverseny, Zúzafesztivál és Pálinkamustra 
rendezvény. Az elkészült finom ételeket és 
pálinkákat szakmai zsűri értékelte. 
2022-ben a legfinomabb zúzoslevest a 
Túróska Batyuska csapat készítette, II. 
helyezést ért el a Göbölyös Tánccsoport, 
III. helyezett a Tiszavasvári Járási Hivatal 
csapata. 

Különdíjban részesült a Vasi Vagányok 
csapata, a Zúzaételek közül díjazásban 
részesült Guba Önkormányzata, és a 
Túróska Batyuska 2. számú csapata. 
A pálinkamustra különdíjasa: Gubáék 
lettek szőlő pálinkával.
I. helyezett: Hamvas Attila szőlő 
pálinka
II. helyezett Hamvas Attila szilva 
pálinka
III. helyezett: Bereczki Sándor birs 
pálinka
Valamennyi résztvevőnek és díjazottnak 

ezúton is gratulálunk. 
A főzőverseny mellett egésznapos 

program várta az érdeklődőket. Köszönjük, 
hogy ilyen sokan ellátogattak a IX. 
Zúzoslé főzőverseny és Pálinkamustra 
rendezvényünkre. Köszönetünket 
fejezzük ki valamennyi fellépőnek, 
közreműködőnek, a Rock For csapatának, 
a Sz.Sz. B Megyei Népművészeti 
Egyesületnek, a fafaragó csoportnak a 
színvonalas kiállításért, Kovács Bélának 
, aki nélkül a kiállítás nem valósulhatott 
volna meg. Magam és Munkatársaim 
nevében jó egészséget kívánunk! Köszönjük 
a Polgárőrök, a biztonsági szolgálat, a 
Rendőrkapitányság Munkatársainak, 
a Tivaszolg. Kft. Munkatársainak a 
segítséget, s Mindenkinek, aki valamilyen 
formában hozzájárult a rendezvény 
biztonságos és sikeres megvalósításához. 
A program támogatói. Tiszavasvári Város 
Önkormányzata, Hungarikum Bizottság, 
Agrárminisztérium. A program a HUNG 
2022/9158 Zúzoslé a tiszavasvári specialitás 
pályázat keretében valósult meg.

Őszi Programkavalkád a Vasvári Pál 
Múzeumban
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Közlemények-Információk

KöszöntjüK tiszavasvári 
Legifjabb LaKóit
Szentesi Dániel 
Vadász Ariana Erika
Lakatos Melinda Zsüliett
Vadászi Dorka 
Ujj Lara
Balogh Gizella Ariana
Vadász Azim
Bacsi Tibor Bence 
Rézmüves Erika Barbara
Németh Noé Tamás
Vadász Boglárka Julianna
Fekete Péter Zoltán 
Csomós Marcell
Balázs Donát

aKiK házasságot KötötteK
Kuncsik Erzsébet - Ésik János 
Balogh Szintia Edit – Glonczi Géza 
Svolik Bettina – Kanalas Róbert 

APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan

Tiszavasvári, Május 1 út 11. sz. alatt 
lakás eladó! Érd.: 06 70/369-8856

Tiszavasváriban 100 nm-es komfortos 
parasztház több gazdasági épülettel, 
4270 nm-es telekkel eladó! Érd.: 06 
70/541-5339

Tiszalökön a holtághoz és a központhoz 
közeli helyen 47 m2 es lakás eladó 
(felújítás alatt) IRÁNYÁR: 3.490.000.
Ft Érd: 06703947515

Tiszavasvári központi részén a 36-os fő 
út mellet (két külön álló házrész) kertes 
ház eladó. IRÁNYÁR: 11.490.000.-Ft 
Érd: 06703947515

Tiszavasváriban a gyári lakótelepen első 
emeleti, 1+2 szobás 60 m2-es, alacsony 
rezsijű lakás eladó. Érd.:06-70-264-
9522

Újfehértó csendes részén vállalkozásra, 
gazdálkodásra is alkalmas 3 szobás 
szilikátból épült családi ház eladó. 
Irányár: 18.990.000.-Ft, Érd: 
06703947515

Nyíregyházán a Damjanich lakóparkban 
új építésű ikerház eladó, 98 és 92 m2 
alapterülettel, garázzsal, parkosítva, 
térkövezve. Érd: 06703947515

Tiszavasvári központhoz közeli részén 
kínálok eladásra egy 4 szobás kertes 
családi házat. Irányár: 16.200.000.Ft  
Érd: 06703947515

Tiszavasvári üdülő övezetében, a 
fürdőhöz közel, teljesen felújított, 
téliesített nyaraló (lakóháznak is 
alkalmas) eladó! Irányár: 20.990.000.-Ft
Érd: 06703947515

Tiszavasvári főutcájában eladásra 
kínálok egy 106 m2 - es kertes 
családi házat, kétállásos garázzsal, 
melléképülettel. Irányár: 24.990.000.-Ft 
Érd: 06703947515

Tiszavasváriban a 36-os főút mellett 
felújított, tetőteres, kis udvarral 
rendelkező családi ház eladó. Irányár: 
28.990.000.-Ft Érd: 06703947515
Tiszavasvári üdülőövezetben 3 szoba, 
konyha, nappalis nyaraló eladó. Irányár: 
24.500.000.-Ft Érd: 06703947515

Tiszalök központjában eladó egy 60 
m2 - es téglaépítésű társasház második 
emeleti lakása saját pincerésszel. Irányár: 
12.990.000.Ft, Érd: 06703947515
Tiszalök frekventált részén 2 szobás 
kertes ház, több melléképülettel eladó. 
Irányár: 15.200.000.-Ft. Érd: 
06703947515

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

Tiszalök ősüdülő részén téglaépítésű, 
fűtéssel, terasszal, kerti főző hellyel 
rendelkező nyaraló eladó! Irányár: 
15.990.000.-Ft Érd: 06703947515

Anyakönyvi Hírek
Akiktől búcsút vettünk:
Sepsi Miklósné sz.Báthy Zsuzsánna / 
Vásártér u.
Alacs György Gábor / Szögi Lajos u. 
Balog Sándor / Jókai u.  
Gáll Lászlóné sz. Balázs Rozália / Kinizsi u.             
Fekete Sándor / Aradi Vértanúk u.  
Hunyadvári István / Árpád u.    
Halczman József  / Nagybecskerek u.  
Veréb Lászlóné sz. Ranyák Mária / Vasvári 
P. u. 87.    
Szijártó Istvánné sz. Zsignár Margit / 
Vasvári P. u. 87.      
Dancs Lajosné sz. Kovács Juliánna / Vas 
Gereben u.   
Oláh Imre / Bocskai u.     
Görgei József  / Szorgalmatos 
Tasnádi Miklósné sz. Nagy Margit / 
Bocskai u.  
Róka Istvánné sz. Dohos Juliánna / Petőfi u.  
Lakatos Sándorné sz. Bohács Margit / 
Arany János u.  
Kerékjártó Mihályné sz. Papp Margit / 
Szilágyi u.  
Kabai László / Bajcsy-Zs. u.  
Reznek Ferenc / Madách u.

Polgármester fogadónap:
2022. 11.07. hétfő 08.00-12.00

Jegyző fogadó napok:
2022.10.19. szerda  08.00-12.00
2022.11.02. 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:
Október 14-20.
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Október 21-27.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Október 28-November 03.

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
SZEDD MAGAD almaakció Tiszalök-
Rázompusztán. Idared, Jonatán 25-50 
Ft-os áron csak telefonos egyeztetés 
alapján. Érd.: Fekete Gyula, 30/434-
7580, 30/9831-012
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
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

Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
November 04-10.
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
November 11-17.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057

Tiszavasvári Járási Hivatallal 
kapcsolatos ügyintézés miatt kérjük, 
hívja a 06 42/795-125-ös számot,
Kormányablak Osztály: 06 42/795-346

AMIT AZ APRÓ-
HIRDETÉSRŐL, 

MEGEMLÉKEZÉ-
SEKRŐL TUDNI 

KELL
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 -

Bonyolódik már az este, és a tárcámért 
nyúlok a zsebembe.

A háttérben hangos zene, a pult előtt egy 
ázott ember, fekve.

„Egy üveggel kérek csapos!”, s a pulton a 
pénz koppanása hangos.

Rajta a víz hideg, fagyos, az üveg, ahogy 
kinéz, nem is fontos.

„Belül és kívül is folyik!”, első gondolat 
mi kijönni látszik.

Szememben valami fénylik, „Nem látja? 
Az üveg magával játszik!”

Gonda Attila

Lecsapódott pára a 
sörös üvegen

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
Dr. Kiss Krisztián:
+36 30 6130012
drk.ugyved@gmail.com

Képviselői 
Elérhetőségek
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Sport és Közéleti hírek

Az idei szezon lassan végéhez ér a Kacsás tavon - mint a 
tavalyi évben, idén is október hónapban nyitunk ki utoljára. 
Az idei szezont versenyek terén egy egyéni szezonzáró 
horgászversennyel zárjuk október 2-án. Az októberi nyitva 
tartás a következőképp alakul:
Hétfő - Péntek: ZÁRVA, Szombat: 7:00 - 17:00, Vasárnap: 
7:00 - 17:00

Az utolsó nyitvatartási napunk: október 23. (vasárnap)

2022. szeptember 24-én, Aranyosapátiban 
nagyszabású rendezvényt tartott a Falvak 
Kultúrájáért Alapítvány az Európa Kultúra 
Napja alkalmából, melynek fő témája 
a sport volt – mely fizikai nevelésének a 
személyiség fejlődésének nélkülözhetetlen 

összetevője, a nemzettudat pozitív 
formálója. Az eseményen részt vett 
a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör 
Egyesület elnöke és kettő tagja is.

Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör 
Egyesület

Elindult szeptember elsején a 
„Tiszavasvári komplex felzárkóztatási 
program” keretében a BM/7567-2/2022.
ikt.sz. Tanoda és biztos Kezdet Gyerekház 
működtetése – előkészítő tevékenységek, 
szakmai programok megvalósítás 
„Tehetséggondozó programsorozat 
indítása” című projekt. Tekintettel arra, 
hogy a sport nagyon népszerű a gyerekek 
körében és kiemelkedő eredményeket 
érnek el, ezért a Külső-Szentmihályi, 
és Büdi városrészen a már meglévő 
aszfaltos sportpálya igénybevételével 

tehetséggondozó és integrációt segítő 
programok jönnek létre. A Tiszavasváriban 
működő iskolák hátrányos helyzetű tanulói 
számára versenysorozat lett hirdetve 
kosárlabda és labdarúgás sportágakban. 
A projekt lebonyolítója a Tiszavasvári 
Sportklub. Az eddig lejátszott mérkőzések 
eredményei: Magiszter A – Magiszter B: 
0:2,  Büd A – Büd B: 2:0, Magiszter A 
– Büd A: 1:4, Magiszter B – Büd B 1:0, 
Magiszter B – Büd B: 2_5, Magiszter B – 
Büd A: 1-1. 

Beindult a fűtési szezon, így 
megyénkben is megjelenhetnek a trükkös 
faárusok. Minden évben több tucatnyi 
embert tévesztenek meg a tűzifával 
házalók. Trükkök tömegével verik át a 
megrendelőket a „tűzifás csalók”. Az 
elkövetők módszerei jellemzően a 
következők: A kereskedelmi árnál jóval 
olcsóbban kínálják „kiváló” minőségű 
portékájukat plakátokon, hirdetési 
újságokban. Csak telefonszámot adnak 
meg a hirdetéseikben, az áru értékesítését 
pedig általában helyszínre szállítással 
vállalják. A jármű platóján még tíz mázsa 
a tüzelő, az udvaron leborítva már csak 
ennek a fele. A laikus vevő még csak 
becsülni sem tudja, hogy valóban annyi fát 
kapott-e, amennyit megrendelt. A vásárlás 
során – ha nagyobb címletű bankjegyből 
kell visszaadni – megfigyelhetik, hol 
tartja a gyanútlan házigazda a pénzét. 
Később a sértett figyelmét elterelve (egy 
pohár vizet kérnek, WC-re, mosdóba 
mennek) megszabadítják a megtakarított 
készpénzétől. Mire figyeljünk még fa 
vásárlás esetén? Amikor tűzifát veszünk, 
egyik legjellemzőbb mértékegység a 
köbméter, a másik a mázsa. Ha mázsára 
veszünk tűzifát, akkor érdemes megnézni, 
mennyire friss a vágás, mivel a frissen 
vágott fa egyrészről rosszabb hatásfokkal 
ég, mivel a hőenergia egy része a fa 
száradására megy el. Másrészről rengeteg 
vizet is veszünk, tehát miután kiszárad 
a fa, akkor jönnek rá sokan, hogy egy 
csomó pénzt kifizettek feleslegesen a 
vízért. Így már nem is olyan olcsó az 
így vásárolt tűzifa. Az erdei köbméter 
számítása: Az erdei köbméter nem 
egyezik meg a hagyományos matematikai 
1x1x1-es köbméterrel, mivel a fa 
metszetéből adódóan (ami ugye körszerű) 
keletkeznek úgynevezett kitöltetlen részek 
a köbméterben. Ennek a kitöltetlenségi 
tényezőnek köszönhetően meg kell, 
hogy növeljük az értéket 0,7-el. Ez az 
érték hosszú évek tapasztalatai alapján 
és különböző számítási módszereken 
alapul, és ezt az értéket hivatalosan is 
elfogadottnak tekintik. Ez a gyakorlatban 

azt jelenti, hogy a farönköket 1 m hosszúra 
vágják a kitermelés során és 1,7 m (egész 
pontosan 1,68 m, de a kerekítése elfogadott 
hivatalosan) magasan úgynevezett sarangba 
rakják össze. Ilyenkor már csak a sarang 
hosszát kell lemérni és már meg is kapjuk, 
hogy hány erdei köbméter a vásárolt fa 
mennyiségünk. Ugyanakkor a hasogatott 
fát nem erdei köbméterben szokás 
elszámolni, hanem legtöbbször mázsában, 
vagy kalodában, esetleg zsákolva lehet 
hozzájutni. Vásárlás előtt mindenképpen 
legyünk tisztában a mértékegységekkel. 
Ezen kívül nagyon sok múlik a fafajon, 
a nedvességtartalmon, hogy rönkfa-e 
vagy hasogatott tűzifa. A legnehezebben 
meghatározható mennyiség az ömlesztett 
tűzifa. Ebben az esetben legtöbbször csak 
mázsára tudunk vásárolni, amit az eladó 
telephelyén jó esetben le lehet mérni. 
Célszerű ellenőrizni, hogy mennyire száraz 
az a fa, amit megvásárolunk, ugyanis a 
nedves tűzifa kb. 2-szer annyit nyom, mint 
a száraz, míg a fa térfogata gyakorlatilag 
állandónak tekinthető. Érdemes az eladóval 
még az elején tisztázni az elszámolás 
egységeit, a későbbi félreértések elkerülése 
érdekében. Utólag mindenki okos, szokták 
volt mondani, viszont előre okosnak lenni 
mindenképpen kifizetődőbb! Hogyan lehet 
elkerülni az áldozattá válást? Fontolják 
meg a kiválónak tűnő – piaci árnál jóval 
kedvezőbb – ajánlatot. Őrizzék meg 
egészsége bizalmatlanságukat az árusokkal 
szemben. A megrendeléskor előre 
egyeztessenek időpontot a kiszállításhoz, 
és lehetőség szerint kérjék egy tüzelőanyag 
vásárlásban jártas szomszéd vagy rokon 
segítségét. Kérjenek mérlegelést egy közeli 
TÜZÉP telepen. Csak akkor fizessenek az 
eladónak, ha mindent rendben találtak. 
Legyenek óvatosak! Otthonaikba ne 
engedjenek be idegent, így megelőzhetik, 
hogy trükkös tolvajok áldozatává váljanak! 
Ha bűncselekmény áldozatává válik, 
azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es 
segélyhívó számon!

Forrás: Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya.

Tehetséggondozó programsorozat 
indítása

Összefogás az Európa Kultúra Napján

Kedves Horgásztársak!

Időpont Versenyszám Helyszín Megjegyzés
2022. szeptember 

22.
Sor- és 

váltóverseny
Bűd

2022. október 1. Műfüves foci Városi műfüves 
pálya

kicsik

2022. október 3. 14.30 Műfüves 
foci

Városi műfüves 
pálya

nagyok
ebéd

2022. október 10. 14.15 Sor- és 
váltóverseny

Magiszter

2022. október 13. 12.00 Sor- és 
váltóverseny

Bűd

2022. október 20. 12.00 TeqBall Bűd, Magiszter

2022. november 3. 10.00 Műfüves 
foci

Városi műfüves 
pálya

őszi szünet

2022. november 
10.

12.00 Sor- és 
váltóverseny

Bűd

2022. november 
14.

14.30 Sor- és 
váltóverseny

Magiszter

2022. december 
12. vagy 19.

Kosárlabda Magiszter

2022. december 
15.

Sor- és 
váltóverseny

Bűd

2022. december 
12. vagy 19.

Sor- és 
váltóverseny

Magiszter

Pályázatos Versenynaptár

FIGYELEM!
A hideg időre beindulnak a trükkös faárusok
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2022. október 4-én ünnepelte 90. születésnapját Kazimér 
Lászlóné, Lukács Margit. Az önkormányzat részéről 
Szőke Zoltán polgármester, dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, 
Szabóné Aranyi Tünde anyakönyvvezető, a Kornisné 
Központ részéről Makkai Jánosné intézményvezető 
és kollégái, míg a család részéről testvére, valamint 
gyermekei köszöntötték Margitka nénit. Elmondta, hogy 
férjével 1951-ben kötött házasságot, melyből két gyermek 
született, Ilona és László, akik megajándékozták négy 
unokával. Még bírta, sokat tudott segíteni gyermekeinek 
a dolgos hétköznapok során. Férje 1996-ban elhunyt, 
azóta egyedül, de nem magányosan él. Sajnos 2016-
ban a megromlott egészségi állapota miatt beköltözött a 
szociális otthonban, de gyermekei sokat viszik haza, így 
gyönyörködhet az öt dédunokájában. 

2022.szeptember 13-án ünnepelte 90. születésnapját 
Keresztúri-Bodnár Ernőné, Kovács Jolán. Jolika 
néni Tiszalökön élt, sok évet töltött óvodai, iskolai 
konyhán dolgozva, mindig szeretettel beszél munkájáról, 
családjáról. Meggyengült állapota miatt 2021.10.25. óta 
a Kornisné Központ Idősek Ápoló–Gondozó Otthonának 
lakója. Születésnapján lánya, fia és családtagjai, valamint 
az intézmény vezetősége és dolgozói köszöntötték, 
Tiszavasváriban. Jó egészséget, nyugodt, békés éveket 
kívánunk Jolika néninek!

2022.szeptember 01-én ünnepelte 90. születésnapját Sápi 
Lajosné, Bodó Erzsébet. Erzsike néni 7 éve a Kornisné 
Központ Idősek Ápoló Gondozó Otthonának lakója, ezért 
családtagjain kívül az intézmény vezetősége és dolgozói 
is köszöntötték. Megkértük, foglalja össze érzéseit, 
gondolatait e jeles nap alkalmából, hiszen nem mindennapi 
esemény, hogy ilyen szép kort megélt, aktív lakót 
köszönthetünk. Erzsike néni elmondta, hogy sok munkával, 
olykor nehézséggel küzdve töltötte mindennapjait. Örömét 
mindig családjában a gyermekeivel, unokáival töltött időben 
találta meg. A 90. születésnapjához közeledve leginkább 
köszönetet és hálát érzett, mindezt így osztotta meg velünk: 
„- Először is köszönöm Istenemnek, hogy elértem ezt a 
szép kort. Nagyon köszönöm lányomnak és vejemnek a 
sok fáradtságot, mindazt, amit tesznek értem. Köszönöm 
unokáim szeretetét. Köszönöm a  Kornisné Központ 
vezetőségének, dolgozóinak, lakótársaimnak, hogy mióta 
az intézmény lakója vagyok, mindig van hozzám kedves 
szavuk. Köszönöm a szociális és terápiás csoport tagjainak, 
hogy ha bármikor elkeseredem, elszomorodom, mindig 
segítenek nekem, segítenek átlendülni a nehézségeken. 
Köszönet és hála minden ápolónak- gondozónak, amiért 
figyelmesen, kedvesen bánnak velem.” Erzsike néni 
a lakóközösség egyik legaktívabb tagja, nagyon sokat 
segít lakótársainak, képviseli érdekeiket, továbbítja 
problémáikat, figyelemmel kíséri az intézményi 
programokat, rendezvényeket, mindig tevékenyen, 
másokra figyelve tölti mindennapjait. A szépkorúak 
köszöntésekor elmaradhatatlan hosszú élet titkát firtató 
kérdésre így válaszolt:„- Ameddig csak lehet, aktívan kell 
élni, nem szabad csak a problémákra gondolni, mindig kell 
valami szép és jó gondolat, mozgásban, tevékenyen kell 
tölteni a hétköznapokat.” Kedves Erzsike néni! Reméljük, 
a pozitív gondolatok, az aktivitás, érdeklődés, nyitottság 
még sokáig kitöltik mindennapjait, nagyon sok erőt, jó 
egészséget és nagyon boldog születésnapot kívánunk a 
Kornisné Központ dolgozói és lakói nevében.


