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A nyugdíjasok egy előttünk járó generáció, akik 
felépítették az országot, ezért lehetőség szerint egy méltó 
idős kort szeretne Magyarország Kormánya biztosítani 
számukra. Az idén 15%-kal megemelkedtek a nyugdíjak, 
amelyek február közepéig megérkeztek az érintettekhez. 
Illetve a 13. havi, szintén 15%-kal megemelt nyugdíjak 
is kifizetésre kerültek. Ez azt jelenti, hogy szeretnénk 
a nyugdíjak értékállóságát biztosítani, mert 2010-ben a 
Polgári Kormány szövetséget kötött a nyugdíjasokkal, 
és gyakorlatilag, amikor a gazdaság lehetővé tette, akkor 
visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat, amelyet a baloldal 
elvett. A gazdasági növekedés az elmúlt években arra is 
lehetőséget adott, hogy nyugdíjprémiumot fizessünk. Ez 
azt jelenti, hogyha a gazdaság három és fél százalék, vagy 
annál nagyobb arányban növekszik, akkor a nyugdíjasok 
törvény szerint megkapják a nyugdíjprémiumot. Még 
az is fontos számunkra, hogy a nyugdíjak értékállóságát 
meg tudjuk őrizni. Bár, közellenségünk az infláció, amit 
szeretnénk leszorítani, de ha idén átlépné a 15%-ot, akkor 
novemberben nyugdíjkorrekció is várható, amit januárig 
visszamenőleg kapnak meg a nyugdíjasok. Jelenleg 
Magyarországon a megemelt átlagnyugdíj 208.000.-Ft. 
Ugyan ez 2010-ben 97.000.-Ft volt.  

Azt tapasztaltam, hogy a választókerületemben a jelenlegi 
magyar átlagtól alacsonyabbak a nyugdíjak. Vagyis: sok a 
kisnyugdíjas. Az a célom, hogy felzárkózzanak, arányban 
legyenek az országos átlaghoz viszonyítva. Ne jelentsen 
számukra gondot a mindennapi megélhetés. És ehhez 
még hozzá lehet tenni a rezsicsökkentést is, mert a rezsi 
és az élelmiszer egy elég nagy tétel a havi kiadásokat 
tekintve. Magyarország Kormányának célja, hogy méltó, 
tisztességes életet biztosítani a nyugdíjasoknak, ezért kell 
emelni a nyugdíjakat!

Dr. Vinnai Győző
egyéni országgyűlési képviselő

Az arra járók 
s z á m t a l a n s z o r 
felteszik a látvány 
miatt a kérdést: mikor 
történik már valami a 
rommá tört valamikori 
dohánybolttal? Jogos, 
és egy év távlatából mi 
is úgy gondoltuk, hogy 
eljött az idő, beszéljen 
erről az illetékes, Szőke 
Zoltán polgármester. 
Aztán meghallva a 
történéseket újabb 
kérdés merül fel: 
valóban Ő az illetékes? 
A választ elolvashatják 
a 3. oldalon

Több mint 1,5 millió forint összegben szép, új, színes székek érkeztek a Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola 
ebédlőjébe. A diákok nagy örömmel fogadták a kényelmes, korszerű székeket. Köszönet a támogatásért a Kabay 
János Alapítványnak és az iskola Szülői Munkaközösségének, akik egy régóta dédelgetett álom megvalósításában 
oroszlánrészt vállaltak!

A nyugdíjasok megbecsülése 
Magyarországon

A rommá tört dohánybolt sorsa

Döntött a Képviselő testület: 
Emlékhellyé kívánják nyilvánítani a 
Dessewffy kastélyt!
Bővebben az áprilisi számban
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Önök kérdeznek - Szőke Zoltán polgármester válaszol

- Lakóházunk melletti ötállásos 
parkolóból egy használhatatlan (az előtte 
álló fa gyökérzete felnyomta a térkövet) 
emiatt csak négy férőhelyes, illetve most 
már csak három, mert közel egy éve itt 
felejtett áprilisban lejárt műszakival 
rendelkező autó foglalja a helyet. Mivel így 
is kevés a parkoló a lakótelepen, kérném 
szíves intézkedését az autó tulajdonosának 
felszólítására, hogy szállítsa el az autóját. 
Mielőbbi intézkedését köszönöm. - 
Időközben elszállította! Arrébb vitte pár 
méterrel, ugyan úgy elfoglalva vele egy 
üres parkolót!

– Feltételezésem szerint a Gyári 
lakótelepről van szó! Annyit szeretnék 
kérni a kérdezőtől, és mindenkitől, aki 
ilyet tapasztal, hogy először értesítse 
a közterület felügyelőt, vagy mailben 
a problematerkep@tiszavasvari.hu-ra 
írják ezt meg nekünk, és intézkedünk. 
Volt már hasonló megkeresés, konkrétan 
akkor a Szentmihály térről volt szó, 
amikor egy lejárt műszakival rendelkező 
autós hosszú ideig foglalt el parkolót 
olyan autósoktól, akiknek napi szinten 
használatban volt gépjárművük. Sajnos 
itt több hónapba került, mire a tulajdonos 
elszállíttatta az autót. Hogy mi ezzel az 
önkormányzat problémája? Nekünk kell 
anyagilag gondoskodni az elszállíttatásról, 
a tárolásról, és nem beszélve arról, hogy 
mi van akkor, ha a tulajdonos kárigényt 
jelent be, miszerint az autóját elszállítás 
közben megkarcolták, megrongálták? 
Ezért mondom, hogy a legegyszerűbb 
és leggyorsabb folyamat értesíteni a 
közterület felügyelőt! A másik dolog, 
ami megütötte a fülem a kérdés során, 
hogy egy kiálló fagyökér teszi a parkolást 
alkalmatlanná. Kérem, írják meg nekünk 
az előbb említett mail címre a pontos 
helyszínt, hogy ne nekünk kelljen minden 
parkolót végignéznünk, és igyekszünk 
abban is megoldást találni, hogy újra 
rendeltetésének megfelelően működjön a 
parkolóhely!

- Ezelőtt 3 évvel felszólított a polgármesteri 
hivatal, hogy az új városrendezési dolgok 
miatt megváltozott a házszámom, és 
köteles vagyok kicseréltetni, különben 
50-500 ezer forinttal is büntethetnek! 
Valamelyik nap kaptam egy hivatalos 
levelet szintén a polgármesteri hivataltól 
arra a lakcímemre, amit meg kellett 
változtatnom a mostanira! Hogy van 
ez? Hivatalon belül nem követik a 
változásokat? És ilyen esetben ki bünteti 
meg a hivatalt? 

– Erre a kérdésre igazából a jegyző tudna 
válaszolni, mert az Ő hatásköre. Annyit 
viszont el tudok mondani, hogy hasonló 
esettel már találkoztunk, bár legtöbbször 
egyedi esetekről van szó. Van úgy, hogy 
valamiért nem ér össze az adatbázis. Ha a 
kérdező ezt bejelenti itt a hivatalban, akkor 
megvizsgáljuk a rendszerünket, hogy hol 
lehet az adatbázisunkban az eltérés. Minden 
esetre köszönjük a jelzést, de ha szeretné, 
hogy megnyugtató megoldás szülessen, 
akkor szükséges a beazonosítható jelzés!

- Lépten-nyomon azt halljuk, hogy 
milyen nehéz gazdasági helyzetben van a 
város. Kérdésem: mivel úgy tudom minden 
képviselőnek van főállású munkahelye, 
eddig hányan mondtak le, vagy ajánlották 
fel a tiszteletdíjukat jótékony célokra?

- Erről pontos nyilvántartást nem 
vezetek, viszont vannak képviselők, 
(a jelenlegi képviselőtestületből 4-5 
fő), akik rendszeresen lemondanak a 
tiszteletdíjukról. Van olyan is, aki szinte 
egyetlen tiszteletdíját sem vette fel, mert 

felajánlotta jótékony célra, vagy olyan, aki 
civil szervezetet segít belőle. De van olyan 
is, aki felveszi a tiszteletdíját, a lemondás, 
felajánlás lehetőségével nem él.

- Azt pusmogják a városban, hogy a 
polgármester úr az adófizetők pénzéből 
vette meg saját célra a volt kávéházat! 
Mennyi igaz ebből?

– A hír csak részben igaz! Jómagam és 
a feleségem - még tavaly decemberben 
- a tulajdonossal folytatott hosszas 
egyeztetés  alkudozás után megvásároltuk 
az épületet. Egyébként ez az adásvétel 
nem maradt volna titokban, mert a januári 
vagyonnyilatkozatban ez már szerepelt, 
bevallásra került, - és minden más, amit ott 
a törvényben előírtaknak megfelelően fel 
kell tüntetni. Az azonban elgondolkodtató, 
hogy: mi – tulajdonosok – még nem kaptuk 
meg a Földhivataltól a Tulajdoni lapot, 
és nem találkoztunk még a bejegyzéssel 
sem, de bizonyos Facebook oldalra volt 
olyan személy, aki már eljuttatta a lekért 
tulajdoni lapot. Ezúton is köszönjük 
az ingyenes lakossági tájékoztatást, az 
ingyen reklámot! Egyébként pedig azt 
gondolom, és nem csak az én esetemben, 
hogy aki 18 éves kora óta dolgozik, 
az 50 éves kora után miért ne tudna 
megvenni egy ilyen ingatlant? Miért ne 
lehetne megtakarítása? A témát lezárva, 
hogy egy kicsit poénosabbra vegyem 
a figurát: Igen adófizetők pénzéből lett 
megvásárolva a kávéház! Mégpedig az 
enyémből és a feleségeméből! Sajnos az 
ilyen zavart kelteni akaró emberek miatt 
siklanak el sokan a 10, 15, 20 milliós, 
mások által megvásárolt autók felett, 
de az én megvásárolt 30 éves amerikai 
autóm egyből a figyelem középpontjába 
került, hogy: miből telt neki erre? Mennyi 
pénzről beszélünk? 1 750 000 forintról! 
Ennyi volt akkor, amit saját erőmből, 
saját szabadidőmet felhasználva tettem 
üzemképessé! Mennyi most egy új 
Suzuki? Ennek a sokszorosa! Hányan 
szaladgálnak drágább autókkal? sokan. 
Hányan vesznek sok tízmilliós ingatlant? 
Sokan. Nekem az autózás, a motorozás 
a hobbim, másnak más! Mennyibe kerül 
egy vadász teljes felszerelése? Vagy egy 
komolyabb horgászfelszerelés? Esetleg 
egy fotós felszerelés? Érdekes módon ezt 
nem firtatja senki! Pedig ezek a hobbik sem 
olcsók, csak kevésbé szembeötlők, kevésbé 
látványosak. Azt gondolom, hogy sem a 
párom, sem én sohasem titkoltunk semmit. 
Most sem. Minden ott a bevallásokban, a 
vagyonnyilatkozatokban. Titok sosem volt.  

- A város központjában lévő Kossuth 
út 2 olyan romos állapotban van 
kívülről, csoda hogy még senkit nem 
sújtott agyon a lehulló vakolat. Mivel 
az önkormányzatnak is van még ebben 
a házban lakása, nem kellene valamit 
tenni? Egyáltalán lehet? Hol van a 
városkép? 

- Ez is egy visszatérő kérdés. Korábban 
beszéltünk már erről. Valóban van ebben 
a háztömbben az önkormányzatnak is 
lakása, de mivel ez egy társasház, ezért a 
többségi tulajdonosok magánszemélyek. 
Bármennyire is próbálkoztak vele közös 
képviselők, tulajdonosok, soha nem 
jutottak közös nevezőre. Vagyis: soha nem 
lett olyan egyöntetű vélemény, hogy ezt 
az ingatlant fel kell újítani. És ennek soha 
nem az önkormányzat volt a kerékkötője. 
Az önkormányzat a saját részét anyagilag 
akár most is tudja állni! A társasháznak kell 
döntenie.

- Azt már hallottuk, hogy a tanuszodából 
egy darabig nem lesz semmi, de mi hír van 

a szállodával kapcsolatban? Épül, nem 
épül?

– Azért mi a tanuszodával kapcsolatosan 
is egyeztetünk folyamatosan, figyelemmel 
kísérjük a pénzügyi világ változásait, de az 
idei évben nagy csodára nem számíthatunk. 
A szállodával kapcsolatban hamarosan 
döntést fog hozni a képviselőtestület, hiszen 
a közbeszerzési eljárásokat lefolytattuk. Ez 
a projekt gyakorlatilag nincs is leállítva. 
Az első fázis végén járunk. Amint meglesz 
a testület döntése, mi azt továbbítjuk 
Magyarország Kormánya felé. Ekkor már 
konkrétumokkal tudunk szolgálni, hiszen 
tudjuk, hogy a nyertes kivitelező milyen 
ajánlatot tett. Ekkor már csak a forrást van 
lehetősége biztosítania a Kormánynak, és 
amint ez megvan, indulhat a beruházás. 
Ehhez minden elő van készítve: 
telekalakítás, engedélyes tervek, szóval 
minden készen áll. Mivel Magyarország 
Kormányának továbbra is célja a 
belföldi turizmus élénkítése, és mivel 
mi a fejlesztendő térségek kategóriájába 
tartozunk, így bízunk abban, hogy minden 
támogatást megkapunk.  

 - Tiszavasváriban a Gépállomás út 
felé lakom. Már második reggel alig 
tudtam megmenekülni munkába menet 
a kóbor kutyáktól. Sajnos nincs autóm, 
így kerékpárral közlekedek. Először 
szerencsém volt, mert a csizma és a 
nadrág felfogta a harapást, másodszor 
pedig egy arra járó autó riasztotta el 
őket. Én megértem az állatvédőket, de a 
sok beszéd helyett nem tudnának inkább 
ennek érdekében tenni valamit? Ez a 
rengeteg kóbor kutya itt a telep körül 
egyszer széttépi az embert!

– Ez is egy visszatérő évtizedes kérdés. 
Mire az újság megjelenik, akkorra már 
meglesz az a testületi ülés, ahol a már 
sokat emlegetett gyepmesteri telep 
kivitelezőjének kiválasztására elindul 
az eljárás. Ha ez az eljárás lefolytatásra 
kerül, akkor reményeim szerint év 
végére megépülhet a gyepmesteri telep. 
Ez jelenthet hosszútávon megoldást a 
kóbor ebek által okozott problémákra. 
Sajnos addig élnünk kell a törvényi 
és az anyagi lehetőségeink szerint. 
Még így is jobb helyzetben vagyunk, 
mint azok a települések, akiknek nem 
sikerült szerződést kötni eb befogókkal 
– mint nekünk! Korábban egyszerűbb, 
mondhatnám lazább volt a helyzet. Most 
nagyon szigorú megkötések vannak. Meg 
van határozva, hogy az ebeket milyen 
körülmények között kell tartani, meddig 
kell tartani, ha a gazdásítás nem jár 
sikerrel, és még sorolhatnám! Azt viszont 
kérném, ha a város bármely részén emberi 
életre veszélyes ebet látnak, úgy azt 
haladéktalanul jelezzék vagy a közterület 
felügyelőnek, vagy a rendőrségnek. 

- Folyamatosan hallani, hogy ilyen-
olyan jótékonysági gyűjtést rendeznek a 
rászorulóknak, meg kapják a különféle 
segélyeket, miközben meg kell nézni, hogy 
ezek közül hányan hordják el a pénzt a 
családjuk elől a kocsmába, és hányan 
dohányoznak. Most amikor már egy 
doboz cigi 2000 forint, és csak kétnaponta 
szívjon el valaki egy dobozzal, az is 30 000 
forint! Ez így jogszerű?

– Én egyszer kiszámoltam, hogy 2011. 
november 26-óta nem dohányzom, azóta 
2,5 millió forintot tudtam megtakarítani. 
Akár itt is kershető a válasz, hogy miből 
vettem az ettől jóval olcsóbb amerikai 
autómat! Visszatérve a kérdésre: 
gyakorta látni, hogy nehéz sorsú emberek 
dohányoznak, és más káros szenvedélyt 

is folytatnak, ezekre költenek. Sajnos 
egyik önkormányzat sem teheti meg, 
hogy ebbe az életmódba beleszóljon! 
Életvezetési tanácsokat tudunk adni, 
mentori programokkal tudjuk segíteni 
elsősorban az édesanyákat, de ezt a kérdést 
nem vizsgáljuk, nem vizsgálhatjuk! Sajnos 
itt is a jogszabályok dominálnak! Ha 
az előírásoknak a család megfelel, úgy 
jogosult minden rájuk vonatkozó segélyre, 
támogatásra, segítségre. Egy biztos: az 
általunk szervezett jótékonysági akcióknál 
mi körültekintően járunk el!

- A járóbeteg szakrendelésen egyre 
kevesebb az orvos. Miért?

– A járóbeteg szakrendelések, csak 
úgy, mint az orvosi ügyeletek komoly 
gondokkal küzdenek! Lássunk tiszta képet: 
addig, míg a magánrendeléseknél egy 
orvosnak betegenként 20 000.-Ft-ot tudnak 
adni, az önkormányzatok talán óránként 
tudják ennek a felét megfizetni. És ezzel 
meg is adtam a választ! Ezzel a pénzzel 
egyik önkormányzati, vagy állami orvosi 
rendelés sem tudja felvenni a versenyt! 

- Többször hallottuk polgármester úrtól, 
hogy a városban több járdaszakasz is a 
Közút tulajdonát képezi, ezért nem lehet 
pályázni rá. Ehhez képest van egy írásos 
dokumentum a Közúttól, ahol homlok 
egyenest az ellenkezőjét állítják! Akkor 
most ki hazudik?

– Ezt a levelet láttam az egyik közösségi 
médiában. Nem is lenne ezzel semmi baj, ha 
a tulajdonosa tudta volna értelmezni a benne 
foglaltakat! Erről majd szeretnénk egy 
minden részletében kimerítő tájékoztatást 
adni, hogy a különféle értelmezési és 
képzavarokban szenvedők is megértsék 
a levél tartalmát! Ugyanis nem mindegy, 
hogy valaki egy bizonyos járdaszakasznak 
a kezelője, vagy tulajdonosa! Teljesen 
más jogok vonatkoznak erre, vagy 
arra! Hogy lefordítsam: nem mindegy, 
hogy egy lakásnak az albérlője, vagy 
tulajdonosa valaki! Hiába albérlőként 
benne lakok a lakásban, de például egy 
banki kölcsönnél nem fogadják azt el 
fedezetül! Na, ugyan ez a helyzet itt is! Én 
korábban is, és most is azt mondom, hogy 
Tiszavasvári nem tulajdonosa bizonyos 
járdaszakaszoknak! Ezért nem tudunk 
ezekre pályázni! Ha egy kicsit félretesszük 
a rosszindulatú támadásokat akár ellenem, 
akár a munkatársaim ellen és higgadtan 
elkezdünk gondolkozni, akkor rájövünk, 
hogy ez nem is olyan bonyolult! De 
mindenesetre örülök a kérdésnek! Talán 
így már érthető, hogy évekkel ezelőtt miért 
indítottam el azt a folyamatot a Közút 
felé, hogy adják ezeket a szakaszokat 
Tiszavasvári TULAJDONÁBA! Kifizetjük 
a telekalakításokat, az átírást, mindent, 
csak tudjunk végre pályázni rá! Ami 
öröm, hogy így került a város tulajdonába 
a Bajcsy-Zsilinszki út járdaszakasza, 
amire már tudunk majd pályázni! 
Viszont továbbra sem pályázhatunk még 
más járdaszakaszokra a már említett 
tulajdonviszonyok miatt!

– Akkor végül is a Közút mit írt ebben a 
levélben?

– Azt, hogy Tiszavasvári ezeknek a 
járdaszakaszoknak a kezelője, és nem 
a tulajdonosa. Ha meglesz minden 
dokumentum, akkor ezeket kell majd 
rendbe rakni. De láthatják a városlakók 
majd a televízióban is, és benne lesz a 
Vasvári Hírmondóban is! Akkor remélem 
mindenkit fel tudunk majd világosítani!

– Köszönöm!

Fülöp Attila
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Közéleti hírek

Az ügyeleti 
alapellátást 2023. 
március 1-től 
Szabolcs-Szatmár-
Bereg vármegyében 
az Országos 
Mentőszolgálat látja 

el, majd az egységes, két elemből álló, 
betegközpontú rendszert (háziorvosi 
ügyeleti ellátás és sürgősségi ügyelet) az 
idei év végéig fokozatosan bevezetve az 
ország egész területén biztosítjuk minden 
rászoruló számára. Az egységes ügyeleti 
telefonszám a vármegyében március 
1-től: 1830. HÁZIORVOSI ÜGYELETI 
ELLÁTÁS: A háziorvosi ügyelet a sürgős - 
a következő rendelési időig nem halasztható 
- orvosi tevékenységek elvégzése céljából 
szervezett ellátás. Hétköznap 16:00-22:00 
között, szombat-vasárnap, ünnepnapon 
08:00-14:00 között Tiszavasváriban a 
Kossuth út 8.sz. alatti  Központi Orvosi 
Rendelőben található. SÜRGŐSSÉGI 
ÜGYELETI VAGY MENTŐELLÁTÁS: 
Központi ügyeleti telefonszám: 1830. 
Az ügyeleti időben hirtelen jelentkező, 
illetve súlyos egészségügyi problémák 
esetére nyújt magas szakmai színvonalú 
és biztonságos megoldást: hétköznap 
22:00-08:00 között, szombat-vasárnap, 
ünnepnapon 14:00-08:00 között. A beteg a 
központi telefonszám hívásával szakszerű 
tanácsot kap, szükség esetén a tartózkodási 
helyére sürgősségi ügyeleti autót, vagy 
életveszély esetén azonnali mentőt 
küldünk, a vármegye bármely településén 
is tartózkodjon az ellátásra szoruló. A 
telefonszám a teljes ügyeleti időszakban, 
hétköznap 16:00-08:00 között, szombat-
vasárnap, ünnepnapon egész nap hívható. 
Azok számára, akik személyesen keresnék 
fel az ügyeletet, az alábbi telephelyeken 
22:00-08:00 között erre is van lehetőség: 

Hajdúnánás (Szabolcs-Szatmár-Bereg 
vármegye Tiszavasvári járás ellátási 
terület): 4080 Hajdúnánás, Iskola utca 11. A 
gyermekek ügyeleti ellátását a Nyíregyházi 
Kórházban végzik 16:00 órától 22:00 
óráig, hétvégén és ünnepnapokon 
08:00 órától 22:00 óráig. A központi 
ügyeleti telefonszám 2023. március 
1-től gyermekek esetében is a 1830. Az 
Országos Mentőszolgálat mentésirányítási 
rendszerével integrált ügyeleti irányítás 
keretében hatékony és szakszerű telefonos 
tanácsadás áll rendelkezésre a gyermek- és 
felnőtt ellátásban is. Az ügyeleti hívások 
kezelése rögzített vonalon, beteg- és 
minőségbiztosítási szempontokból 
visszakövethetően, az aktuális szakmai 
betegosztályozási (triázs) irányelveknek 
megfelelően történik, így a betegek az 
egységes ügyeleti rendszerben gyorsabban 
kapják meg az állapotuknak megfelelő 
és szükséges ellátást. Összefoglalva 
kijelenthető, hogy a mentők egységes 
ügyeleti rendszere az ügyeleti és 
mentőegységek integrált irányítására és 
mobilitására épül, így a beteg állapotának 
megfelelő ügyeleti, sürgősségi ellátást 
a vármegye valamennyi településén, 
egységesen, minden rászoruló számára 
a korábbinál magasabb minőségben 
és szélesebb elérhetőséggel biztosítja. 
Amit még tudni kell: a tiszalöki orvosi 
ügyelet is megszűnik, és akik eddig oda 
tartoztak, mostantól azok is a tiszavasvári 
járás központi ügyeletéhez tartoznak. 
Vagyis, nekik is Tiszavasváriba kell 
menniük. Az ügyelet személyzete 
olyan ismert orvos,-mentőtiszt,-ápoló 
lesz, akikkel szükség esetén eddig is 
találkozhattak! Az ügyelet vezetője pedig 
Kiss-Becsy Zoltán, akihez mindig, minden 
problémával, bizalommal fordulhatnak! 

Az arra járók számtalanszor felteszik a 
látvány miatt a kérdést: mikor történik 
már valami a rommá tört valamikori 
dohánybolttal? Jogos, és egy év távlatából 
mi is úgy gondoltuk, hogy eljött az 
idő, beszéljen erről az illetékes, Szőke 
Zoltán polgármester. Aztán meghallva 
a történéseket újabb kérdés merül fel: 
valóban Ő az illetékes?

– Ez az ügy a tavalyi esztendőre nyúlik 
vissza, amikor is 2022 márciusában 
egy járművezető elvesztette uralmát a 
gépjárműve felett, és feltételezett nagy 
sebességgel az épület oldalába csapódott, 
ami olyan szinten megrongálódott, hogy 
azonnal használhatatlanná vált. Ezt 
követően néhány napon belül felvettem 
a kapcsolatot a tulajdonosi körrel, hogy 
megtudakoljam a szándékukat. Akkor 
még az épület nem volt alátámasztva, 
lyuk tátongott a falon, egyszóval: 
életveszélyes volt. Azt mindenki látja, 
hogy a gyalogosforgalom most is itt a 
36-os főúton zajlik, mivel csak így lehet 
kikerülni a romot. Azt a tájékoztatást 
kaptam a tulajdonostól, hogy rendőrségi 
vizsgálat indult, és szeretné, ha a biztosító 
kifizetné a kárt, amiből meg lehetne 
oldani a helyreállítást. Nekem akkor az 
volt a kérésem, hogy legyenek szívesek a 
környéket biztosítani élet, balesetveszély 
szempontjából, hiszen nem biztonságos 
itt a közlekedés. Mivel ez nem történt 
meg, ezért a lakossági megkeresések után 
hivatalos levélben fordultam a tulajdonosok 
felé, hogy gondoskodjanak az elzárásról, 
tegyék biztonságossá a környezetet, 
és ezzel egy időben tájékoztattuk a 
Kormányhivatalt erről, hiszen építésügyi 
hatóság szempontjából az eset hozzájuk 
tartozik. Ők kötelezték a tulajdonost 3 
méteres védősáv kialakítására, biztonságos 
elkerítésre, jelzőtáblák kihelyezésére. 
Vagyis minden olyanra, amit ilyen 
esetekben meg kell tenni. A problémát 
az okozza, hogy a 3 méteres védősáv 
kialakítása a teljes járdaszakaszt elzárja, 
és a gyalogos forgalom kikényszerül a 36-

os főútra. Itt viszont akkora a forgalom, 
hogy még inkább megnövekedik a baleset 
veszélye. Több tucat levelet váltottunk a 
tulajdonossal, az építésüggyel, valamint 
a Magyar Közúttal is, hiszen az a 
járdaszakasz, ami most el van kerítve, az 
hozzájuk tartozik. Vagyis mondjuk ki: 
Tiszavasvári város önkormányzatának 
semmi joga, lehetősége nincs ezen az 
útszakaszon intézkedni, semmilyen 
joga nincs büntetni, de még csak 
közterület foglalási díjat sem szedni! 
Mi kifejezetten csak az Attila tér felé eső 
részen intézkedhetünk! Itt viszont nincs 
járdaszakasz, nincs kikerülési lehetőség. 

A tulajdonossal való hosszú-hosszú 
levelezgetést követően azt a választ 
kaptuk, hogy az épületet le fogják bontani. 
A Kormányhivatal kötelezte is Őket, 
hogy 2022. szeptember 10-ig a bontást 
valósítsák meg. Amint ez látható – a 
bontás nem történt meg. A tulajdonosok 
jogi képviselője tájékoztatott bennünket, 
hogy peres eljárást kezdeményeztek, és 
amíg tart a peres eljárás, addig a bontás 
nem végrehajtható. Most ott tartunk, hogy 
a Tiszavasvári városlakók elégedetlenek, 
nagy a közfelháborodás, viszont sem az 
önkormányzat, sem a kormányhivatal 
nem tud tenni semmit az ügy 
megoldásának érdekében. Azért tartottam 
elmondani mindezeket, hogy annak a 
számtalan találgatásnak, kérdésnek, 
problémafelvetésnek, rosszindulatú 
megjegyzéseknek véget vessek. Láthatják: 
a szándékunk az, hogy mihamarabb 
sikerüljön pontot tenni a dolog végére, 
és ezt az állapotot megszüntetni. Én most 
ezúton kérném tisztelettel a tulajdonosokat, 
hogy tegyenek eleget egy város kérésének, 
segítsék az ügy megoldását, hiszen 
csak rajtuk múlik, hogy itt mikor lesz 
biztonságos közlekedés. Isteni csoda, hogy 
eddig nem történt katasztrófa. Ne várjuk 
ezt meg! Amiben tudunk, mindenben 
segítünk, de a törvény köti a mi kezünket 
is, és ez az állapot nem tartható fent! 

- VH -               

Amikor Tiszavasváriban a Petőfi úton 
megkezdődtek a munkálatok, elindultak 
a találgatások, hogy vajon mi lesz 
ez? Majd mikor kiderült, akkor jött a 
következő kérdés: ki fogja ezt használni? 
Azóta a járda átadásra került, és ennek 
szükségességéről beszél Szőke Zoltán 
polgármester: Mindenekelőtt! Sokan 
azt hitték, hogy közmunkások végzik a 
munkát. Nem! Ők szakemberek voltak, 
hiszen ide útépítők kellettek. Amint 
azt már elmondtam néhányszor: 2020 
decemberében egyedi kormányzati 
támogatást kapott a város, ebből 765 
millió forint út, járda, padka építésére volt 
lehetőség. Ez a tavalyi évben el is kezdődött, 
és az idei esztendőre - amint az időjárás 
engedi, csak a Vasvári Pál és a Hétvezér 
út megépítése maradt. Ezzel teljessé is fog 
válni a projekt. Persze hátra vannak még 
a garanciális javítások, amit a kivitelező a 
munkálatok befejezése előtt el fog végezni! 
Ez a szóban forgó Petőfi úti járdaszakasz 
is része volt ennek az egyedi kormányzati 
támogatásnak, mivel a köznyelven ismert 
kenyérgyári kereszteződés már évtizedek 
óta nagy gyalogos leterheltségnek volt 
kitéve. Több baleset is történt itt! Most 
főként a gyalogosforgalom elterelése, és 

a 36-os főúton történő biztonságos átkelés 
megteremtése volt a cél. Ez leginkább 
a reggeli és délutáni órákban, amikor 
iskolába, óvodába mennek, illetve jönnek 
az erre lakók – akkor fejti ki szükségességét. 
Ez volt a célja az önkormányzatnak ezzel a 
járdaszakasszal. Visszatérnék a kialakítás 
gondolatára, hiszen ez is egy fontos dolog, 
amiről beszélni kell. Ez a gyalogjárda 
történet már nagyon sok mindenkinek 
megfordult a fejében, de egy tollvonással 
mindig kihúzásra került. Ez is olyan volt, 
mint az Ifjúság úti kereszteződés. Az 
is pontosan így járt, amíg mi meg nem 
oldottuk ezt a kérdést! Most mondhatják 
néhányan, hogy ezzel még nem szűnt 
meg ez a kereszteződés problémája, de 
látva az igénybevételt, jó néhány száz 
embernek sikerült biztonságosabbá 
tenni a közlekedését. Beszélnünk kell 
még arról is, hogy 2019-ben megjelent 
egy rólam készült lejárató videó, hogy a 
polgármester nem gondoskodik az erre 
lakó nehéz sorsú emberek biztonságáról 
ezen a csomóponton! A járda decemberben 
lett átadva, de még nem láttam az 
ellenvideót, hogy: Köszönjük! vagy: 
Tévedtünk!, vagy: Bocsánat, türelmetlenek 

voltunk! vagy: Gratulálunk! megígérte, 
megcsinálta. Igyekszünk a további 
közlekedési gócpontokat is számba venni 
a még élhetőbb település megvalósítása 
érdekében! Szóba került körforgalom 
kialakítása. Ennek a lehetőségét meg 
lehet vizsgálni, de saját pénzből nem, csak 
pályázati forrásból lenne lehetőségünk 
megépíteni. Szeretnénk ha újabb gyalogos 
átkelőhelyek is  létrejönnének (pl.: Penny 
előtt, Alkaloida előtt), ahol balesetveszélyes 
jelenleg az úton történő átkelés. De térjünk 
vissza erre a járdára. Amikor elkezdődtek 

a munkálatok, jöttek bizony olyan hangok, 
hogy úgy sem fog rajta senki közlekedni. 
Továbbra is keresztül-kasul fognak menni 
a főúton, mint eddig. Láss csodát: ahogy 
rákerült az aszfalt, még az átadás előtt 
birtokba vették az erre közlekedők, és 
ami a lényeg, köszönik, hogy a gyerekeik 
biztonságosan tudnak iskolába, óvodába 
menni, jönni, és ez a járda hasznos ötlet 
volt! Ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani mindazoknak, akik segítették, 
támogatták a járda megvalósítását! 
- VH -  

Amit az orvosi ügyeleti ellátásról tudni 
kell!

Járda a sínek mentén – de kinek?

A rommá tört dohánybolt sorsa
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HIRDETMÉNY ÓVODAI JELENTKEZÉSRE
A TISZAVASVÁRI EGYESÍTETT ÓVODAI 

INTÉZMÉNYBE
a 2023/2024-es NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI BEIRATÁS IDŐPONTJA:

2023. április 24-26. közötti időtartam, naponta 09:00-16:00 óra között
HELYSZÍNE:

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

Fülemüle Zöld Óvoda (4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.)
Az óvoda felvételi körzete: Tiszavasvári Város közigazgatási területe. 
A beíratáshoz szükséges dokumentumok: 
- a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok és 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a szülő (törvényes képviselő) személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a gyermek esetleges tartós betegségét igazoló dokumentumok,
- a gyermek TAJ kártyája

2023 | 03 | 04. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda 
infrastrukturális fejlesztése 

Tiszavasvári Város Önkormányzatának 
a TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032 kódszámú, „A Tiszavasvári Varázsceruza Óvoda 
infrastrukturális fejlesztése” című pályázata európai uniós támogatás segítségével 
113 731 780.- Ft vissza nem térítendő 100%-os támogatásban részesült. Az 
Önkormányzat a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Gombás András utca 
8. B ép. Varázsceruza Óvodájának felújítását valósítja meg a pályázat keretein 
belül az alábbiak szerint:

•	 Homlokzati külső, utólagos hőszigetelés a szükséges bádogozási munkákkal
•	 Külső-belső nyílászárók cseréje
•	 Belső burkolatok cseréje  
•	 Festés, burkolás   
•	 Szaniterek cseréje
•	 Fűtéskorszerűsítés kazáncserével
•	 Konyha szellőzés megfelelő kialakítása
•	 Elektromos átalakítás
•	 Villámvédelem
•	 Eszközbeszerzés

    Az Óvoda az 1980-as évek elején épült, azóta túl sok lehetőség nem volt sem az 
épület felújítására, sem korszerűsítésére. A folyamatos használat mellett az épület 
állapota leromlott, állagmegóvás, felújítás láthatóan a 80-as évek óta nem történt 
rajta, a felújítás nagyon indokolt volt.
„A felújításnak köszönhetően a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézménye, a Gombás 
András út 8. B.ép.a Varázsceruza Óvoda kívül-belül megújul. Nem csak maga az épület, 
hanem az energetikai, fűtési rendszere, valamint a mindennapos használati eszközök is, 
valamint megoldott lesz az akadálymentesítés is! 

További információ kérhető:
Arató Atilla, referens
Elérhetőség 06 42/520-500, e-mail: arato.atilla@tiszavasvari.hu

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

HOGYAN SEGÍT 
AZ ÜGYELET?

ÖN BEMEHET

MI KIMEGYÜNK

1830

Azok számára, akik Szabolcs-Szatmár- 
Bereg vármegyében személyesen  

keresnének fel egy ügyeleti telephelyet, 
hat helyen van erre lehetőség:

HÉTKÖZNAP: 
16:00–22:00 óráig

HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPON: 
8:00–14:00 óráig

a háziorvosi  
ügyeleti ellátásra.

Ügyeleti időben jelentkező súlyos panasz, tünet esetén  
ne menjen sehová, hanem hívja a központi 1830-as telefonszámot!

• Nyíregyháza • Vásárosnamény

•Baktalórántháza
•Csenger
•Fehérgyarmat
•Ibrány
•Kemecse
•Kisvárda
•Mátészalka
•Nagykálló
•Nyírbátor
•Nyíregyháza
•Tiszavasvári
•Vásárosnamény
•Záhony

• Fehérgyarmat • Kisvárda • Mátészalka

 A GYERMEKEK ÜGYELETI ELLÁTÁSÁT 
A NYÍREGYHÁZI KÓRHÁZBAN VÉGZIK
HÉTKÖZNAP 16:00-TÓL 22:00 ÓRÁIG,

HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPON  
8:00-TŐL 22:00 ÓRÁIG.

A KÖZPONTI TELEFONSZÁM  
A TELJES ÜGYELETI IDŐSZAKBAN, 
GYERMEKEK ESETÉBEN IS 1830.

TELEFONOS TANÁCSOT ADUNK

ÜGYELETI KOCSIT KÜLDÜNK A BETEGHEZ

ÉLETVESZÉLY ESETÉN AZONNAL MENTŐT RIASZTUNKh

További információ: mentok.hu/ugyelet

Az alapellátást lehetőleg háziorvosa rendelési idejében vegye igénybe!

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

• Hajdúnánás (Szabolcs-Szatmár-Bereg 
vármegye Tiszavasvári járási ellátási terület)

Az óvoda a sajátos nevelési igényű 
gyermekek közül - a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján - 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő 
gyermekek óvodai ellátását biztosítja. Az 
értesítést a felvételi eljárás eredményéről 
az óvodavezető 2023. május 26-ig írásban 
megküldi a szülőnek, illetve a törvényes 
képviselőnek. A szülő a döntés közlésétől 
számított tizenöt napon belül jogorvoslati 
kérelemmel fordulhat Tiszavasvári Város 
Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda 
vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző 
a másodfokú eljárás során a kérelmet 
elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, 
vagy megsemmisítheti, és a nevelési 
intézményt új döntés meghozatalára 
utasíthatja. A szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény 247. § a) pontja alapján az 
a szülő vagy törvényes képviselő, aki a 
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 
gyermeket kellő időben az óvodába nem 
íratja be, szabálysértést követ el. A nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 
8. § alapján: 8. § (1) Az óvoda a gyermek 
hároméves korától a tankötelezettség 
kezdetéig nevelő intézmény, amely a 
gyermeket fokozatosan, de különösen az 
utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra 
készíti fel. Az óvoda felveheti azt a 

gyermeket is, aki a harmadik életévét a 
felvételétől számított fél éven belül betölti, 
feltéve, hogy minden, a településen, 
fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi 
körzet több településen található, az érintett 
településeken lakóhellyel, ennek hiányában 
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves 
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 
kérelme teljesíthető. (2) A gyermek 
abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a harmadik életévét betölti, 
a nevelési év kezdő napjától legalább 
napi négy órában óvodai foglalkozáson 
vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. 
napjáig benyújtott - kérelme alapján a 
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, 
annak az évnek az augusztus 31. napjáig, 
amelyben a gyermek a negyedik életévét 
betölti, különös méltánylást érdemlő 
esetben, újabb kérelem alapján annak az 
évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben 
a gyermek az ötödik életévét betölti a 
Kormány rendeletében kijelölt szerv (a 
továbbiakban: felmentést engedélyező 
szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson 
való részvétel alól, ha a gyermek családi 
körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha 
az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, 
csak az óvodavezető vagy a védőnő, 
továbbá tartós gyógykezelés alatt álló 
gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti 
általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az 
Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-
szakellátásban részt vevő szakorvos 
rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt 
álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév 
április 15. napja után is benyújtható. Az 
eljárás időtartama ötven nap.
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Beszámoló a 2022-es munkánkról

A Mezőőri szolgálat feladata: 
Tiszavasvári Közigazgatási területén 
nagy és kis értékben elkövetett 
termény, falopások, orvhorgászat 
visszaszorítása. A külterületi illegális 
szilárd, ill. folyékony hulladék lerakások 
felszámolása. Külterületen végzett 
engedélyköteles munkák ellenőrzése.

Igazoltatás: 536 személyt igazoltattunk, 
gépjármű ellenőrzés: 76 idegen 
gépjárművet ellenőriztünk, Helyszíni bírság 
kiszabás: 10 esetben 395.000.-Ft értékben, 
szabálysértési eljárást: 34 fővel szemben 
kezdeményeztünk, Bűncselekmény miatt: 
7 esetben indítottunk eljárást, Kért rendőri 
intézkedés: 7 esetben 21 fővel szemben, 
Felszólítottunk: 21 esetben illegális szemét 
lerakása miatt, Figyelmeztettünk: 56 
esetben, Gyermekvédelem felé: 4 esetben 
tettünk jelzést. Gyógynövényszedők 
Tiszavasvári egyedülálló természeti 
kinccsel rendelkezik, a fehér illetve 
fekete szik révén. Ennek a területnek 
a megóvása érdekében fokozattan 
ellenőrizzük a gyógynövényszedők 
tevékenységét, szabálytalanság esetén 
ellenük eljárunk a Természetvédelmi 
őrszolgálat, illetve rendőrség segítségével. 
Mezőőrök következetes intézkedéseinek 
köszönhetően 2022 évben nem indult 
eljárás. Borsó őrzése: 2022 évben 
borsólopás miatt intézkedés nem 
történt, bejelentés ezzel kapcsolatban nem 
volt. A csemegekukorica: 2022 évben 
a csemegekukorica őrzése folyamatos 
járőrözést, megfigyelést igényelt, a 
„lopási”szezon teljesen kitolódott az 
utolsó betakarítások végéig. Rengeteg 
esetben előztünk meg kisebb mennyiségű 
kukoricalopást a jelenlétünkkel, valamint 
ebben a szezonban megint sikerült több 
napos megfigyeléssel két olyan csapatot 
elfogni, akik jelentős, akár több millió 
forintos kárt okoztak néhány nap alatt. 
Illegális szemétlerakással kapcsolatban: 
21 esetben kerestük meg a szemétben talált 
címzettet, vagy küldtünk figyelmeztetést 
külterületen illegálisan lerakott hulladék 
miatt, továbbá 4 esetben sikeresen 
szedettünk össze nagy mennyiségű akár 
több tonnányi szemetet a benne talált névre 
szóló tárgyi bizonyíték alapján. Illegális 
fürdőzés: 7 esetben alkalmanként 3-4 fővel 
szemben intézkedtünk, felszólítottunk, 8 
esetben eljárás indult, illetve rendőrség 
segítségét kérve próbáltuk felszámolni 
az illegális fürdőzést az ülepítő tavon. 
Az esetek nagy részében az elkövetők 
helyszíni bírságot kaptak. Amennyiben 
kiskorú vagy gyerekkorú személyről volt 
szó, jelzést tettünk a gyermekvédelem 
felé. Balesetek biztosítása: 4 esetben 
segítettünk közlekedési balesetet követően 
helyszín biztosításában. Sérült eszméletlen 
emberhez 3 esetben hívtunk mentőt. 
Betörést két esetben akadályoztunk 
meg, egy esetben a tetten ért elkövetőket 
átadtuk a rendőrségnek. Az úttesten álló 
gépkocsit megrongáló személyt észlelve, 
ezt a tulajdonosnak jelezve, annak 
sikeres elfogásában is részt vettünk. 
Tűzesetet 3 alkalommal jeleztünk a 
katasztrófa védelem felé. Engedély nélküli 
horgászat, tavak őrzése: Ebben az évben 
sikerült szinte 100 % ban visszaszorítani az 
illegális horgászatot. havi rendszerességgel 
teljesítettünk közös szolgálatot a Halőri 
szolgálat munkatársaival. A horgászrend 

megsértése miatt 9 esetben intézkedtünk, 
és tettünk feljelentést. Sikerült több 
napos megfigyelést követően egy több fős 
orvhorgász csapatot tetten érni és elfogni 
az éjszakai órákban, ezek a személyek több 
százezer, akár millió  forintos kárt okoztak 
a nevelőtavakon,ellenük bűncselekmény 
elkövetése miatt indult eljárás. Falopás: 
A külterületen elkövetett falopások száma 
drasztikusan lecsökkent, nem volt lopás, 
vagy nagyon minimális a Kelp Ilona 
úti kis erdőben, az önkormányzati 
erdőkben (üdülő telep, keleti főcsatorna 
melletti erdő) a 36 –os út bevezető 
szakasza melletti fasorokban sem volt 
jelentős lopás. Az észleléstől számított 
néhány napon belül elfogtuk az onnan 
fát kivágó személyeket, szabálysértési 
eljárást indítottunk, vagy pénzbírsággal 
sújtottuk őket.  A 60 ha területet 
minden évben nagyon meglopják,de 
itt a tulajdonos szerint nem képvisel 
értéket,ilyenkor a lakosságot megnyugtató 
jelenlétünkkel segítünk..Viszont egy újabb 
probléma merült fel, ami a rendőrség 
munkáját nehezíti, ez pedig a közterületen, 
belterületen elkövetett kertekből, 
parkokból, iskolák területéről, elhagyott 
ingatlanok területéről történő lopások. 
Ennek a felderítésében és megoldásában 
próbálunk segítséget nyújtani a 
rendőrségnek. Több sikeres közös akciót is 
lebonyolítottunk. Ezeket a veszélyeztetett 
területeket napi járőrözésünk során 
bejárjuk. Üdülő területen folyamatos 
járőrözéssel visszaszorítottuk az 
illetéktelen személyek jelenlétét, 2022es 
évben betörésről nem érkezett jelzés. 
Előző években összetakarított területeken 
megakadályoztuk az illegális szemét 
lerakását, és sikerült fent tartani a kialakított 
tiszta környezetet. Szőlő területeken több 
lopást is sikeresen megakadályoztunk, 
illetve tetten értük az elkövető személyeket, 
idei évben betörésről nem történt lakossági 
bejelentés. Rendőrséggel együttműködés: 
Szolgálatunk ellátása során idei évben 
több mint 7 intézkedésben kértünk rendőri 
segítséget. Bejelentéseinkre a rendőrök 
lehetőségeik szerint rövid időn belül 
reagálnak, az együttműködés az előző 
évekhez képest jelentősen javult. 

A mezőőri szolgálat technikai fejlődése 
révén az igazoltatásaink önállóvá váltak, 
intézkedéseink nagy részéhez nincs 
szükség külső segítségre. Közös szolgálat: 
Sajnálatosan nagyon kevés a rendőri 
állomány, ezért nehézkesen, de néha 
megoldható a közös járőrözés. Igyekszünk 
mindent megtenni annak érdekében, 
hogy a mezőőrök és rendőrök között 
jó legyen a munkakapcsolat, a közös 
intézkedések szakszerűek biztonságosak 
és eredményesek legyen. Képzések: 
Jogszabályváltozások követéséhez, igény 
szerint a munkavégzéshez egyeztetésre, 
képzésre van szükség. Ezekre a képzésekre 
a társ szerveket, illetve a környező 
települések Mezőőreit is meghívjuk. 
Itt csiszolgatjuk elméleti és gyakorlati 
tudásunkat, mindig a területen található 
aktuális feladatokhoz igazítva a képzés 
témáját. Ezeken a képzéseken sajátítjuk el 
a technikai eszközök használatát, valamint 
az sznyr. és prio. programok működését, 
amit mindenkinek ismernie kell. 
Lakossági bejelentés: Minden bejelentést 
komolyan veszünk, a lehető legrövidebb 
idő alatt próbálunk reagálni, intézkedni 
a bejelentőnek visszajelezve a jelzést 
követő intézkedés eredményét, ezzel 

A Házasság hetét a keresztény egyházak és 
civil szervezetek széles körű összefogásával 
2023-ban immár tizenhatodik alkalommal 
rendezik meg Magyarországon. Az 
országos rendezvénysorozat felhívja a 
figyelmet a házasság, a család értékeire és 
fontosságára azzal a céllal, hogy segítséget 
nyújtson a házasságra készülőknek 
vagy a párkapcsolati problémákkal 
szembesülőknek, illetve köszöntse a kerek 
évfordulót ünneplő házaspárokat is. Az idei 
szlogen pedig: „ Szeretetbe kapaszkodva 
„.A NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok 
Egyesülete 11. alkalommal, február 25-én 
délután, családias hangulatban ünnepelte a 
házasság napját a református gyülekezeti 
teremben. Rövid köszöntő után a fiatalok 
műsora következett, ahol hallhattunk 
hol rejtelmes, mélyebb gondolatokat is a 
házasságról, hol vidám „aranyköpéseken” 

mulathattak a résztvevők.  Ezután 
Az idén kerek házassági évfordulót 
ünneplő, a programon megjelenő 11 
házaspárt köszöntöttük. A rendezvényt 
kötetlen beszélgetéssel és az ünnepi torta 
elfogyasztásával zártuk. Köszönjük szépen 
az önkénteseink segítségét az ünnepség 
során, s hálásak vagyunk a fellépő ifjak 
felkészüléséért, szerepléséért! Szeretnénk 
gratulálni, s még sok-sok együtt töltött 
boldog házas éveket kívánni a NOE 
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete 
minden 2023-ban jubiláló házaspárjának. 

A februári program a NEAO-
KP-1-2022/8-000530- Nagycsaládos 
bakterház pályázat keretei között valósult 
meg.

Lévai Andrea,
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete 

elnöke

Az idén is becsülettel „mezőörködtünk”
is ösztönözve a lakosságot a bejelentés 
megtételére. Lakossági bejelentésre 
reagálva több esetben történt elfogás. 
Szolgálati napló-statisztika: Sikerült 
egy informatikussal közösen elkészíteni 
az E mezőőri naplót, amit 2023. március 
1-től indítunk. Ezen a felületen követhető 
a napi jelentés, statisztika, eszközkiadás, 
munkaidő számolás stb. Minden munkanap 
elektronikus jelentéssel kezdődik és 
záródik. Igazoltatásaink hivatalos igazoló 
lapra történnek. Minden igazoltatást 
intézkedést napi szinten rögzítünk 
elektronikusan. A beszámolónkat ezekből 
az adatokból készítettük el. 

A fenti számadatok is azt mutatják, 
hogy a Mezőőri szolgálat munkájának 
köszönhetően érezhetően kevesebb a 
területen a lopás, szemetelés, lényegesen 
kevesebb szabálysértővel szemben kell 

eljárni. Megszűntek a „rejtek” utak 
használatai, mivel ahol addig nyugodtan 
közlekedtek bizonyos személyek, ott 
a Mezőőri szolgálat tagjai járőröznek 
és igazoltatnak. Teljesen megszűntek a 
kerékpárral engedély nélkül fát, terményt 
szállítók. Egyre több a szabályokat betartó 
horgász, a vízterületek környezete is 
évről évre rendezettebb. Minden évben 
a megszüntetett illegális szemétlerakók 
felszámolásával, a „véletlen”kikerült 
szemét összetakaríttatásával tisztább a 
külterület. A Mezőőri szolgálat által fent 
tartott Facebook oldalnak köszönhetően 
a munkánkról a lakosságot tájékoztatjuk. 
Köszönjük az Önkormányzat és 
Polgármester úr támogatását.

Bakti Péter
Mezőőr szolg.vez

„Szeretetbe kapaszkodva”
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A gyermekjóléti szolgáltatás legfőbb 
tevékenysége a szociális segítő munka 
biztosítása a bajba jutott családok részére. 

A Család- és Gyermekjóléti Központ 312 
család gondozását látja el Tiszavasvári 
Járás településeken. A Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat 161 család 
gondozását látja el Tiszavasvári területén. 
Pályázati lehetőségeink 2022-ben: TOP-
5.2.1-15-SB1-2016-00011 Komplex 
felzárkóztató programok Tiszavasváriban 
Külső-Szentmihály városrészen 2020. 
szeptember 01. napjától 2022. augusztus 31. 
napjáig. Programelemek: szociális munka, 
Életvezetési és háztartásgazdálkodási 
klub, Szülőklub, Meséd, Szupervízió, jogi 
tanácsadás. 2022. augusztus 24. Családi 
nap: BM/7567-2/2022 azonosítószámú 
Tanoda és Biztos Kezdet Gyerekház 
működtetésének előkészítő tevékenységei 
2022. június 01. napjától 2022. december 
31. napjáig. Baba- mama klub, prevenciós 
programsorozat: 2022. december 01. napján 
Családi nap Tiszavasvári Szentmihály, 
és Bűd városrészen. A rendezvényen a 
Hétszínvirág Bábcsoport: A hóember 
kalandjai, Lufi- Bűvész, Mikulás várta a 
gyerekeket és szülőket. A programokon 
való részvétel nagy örömet jelentett, mind 
a szakemberek, mind pedig a családok 
számára. Intézményünk a 2022-es évben 
adományozásban is sok rászoruló családot 
tudott segíteni. Adományozás: A Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából, 
2022. évben 10 esetben kaptak Tiszavasvári 
város lakosai tartós élelmiszert átlagosan 
alkalmanként 300 család. 2022. május 
közepétől hétköznaponként a Penny 
Market adománya érkezik, amit rászoruló 
személyek kapnak meg, illetve az 
intézmény lakói. 2022. évben 27.357.392 
forint értékű adomány érkezett, amely 
30.296 forintot jelent fejenként, és ez 
az összeg 13.741 kg élelmiszer volt. 
2022. évben a Gyermekétkeztetési 
Alapítvány jóvoltából is 3 alkalommal 
osztottunk 25 családnak tartós élelmiszert. 
Német tartalékosok és a Németországi 
Vöröskereszt jóvoltából az intézmény 
2022-es évben háromszor kapott kórházi 
felszereléseket, ágyakat, gyógyászati 
segédeszközöket, ruhákat. A Szociális- 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak 
segítve élelmiszer adományosztásban 
rendszeresen részt veszünk. Már ebben 
az évben is több családnak nyújtottunk 

segítséget adományozással, remélve azt, 
hogy a nehéz helyzetet kicsit könnyebbé 
tehetjük a szürke hétköznapokban. A 
2023-as évben eddigi teendőink és a 
jövő: A Kornisné Központ Alapítvány 
január hónapban, magánszemélyek 
adományozása jóvoltából a Széles és 
Keskeny utcán élő lakosoknak 1.612.154. 
forint értékű tűzifát adományozott, 
68 család részére 3,5 mázsa akácfát 
tudtunk házhoz szállítással biztosítani. A 
Gyermekétkeztetési Alapítvány keretében” 
Fel a fejjel” címmel indította el, élelmiszer 
adományát. 5 család 12 hónapon keresztül 
fejenként 20.000 forint élelmiszer, 
tisztítószer adományban részesül. 2023 
februárjában is sikerült 220 család 
részére tartós élelmiszert osztanunk az 
Élelmiszer Bank Egyesület felajánlásából. 
Bízunk abban, hogy ebben az évben is 
folyamatosan tudjuk majd segíteni a nehéz 
szociális helyzetben lévő családokat és 
időseket egyaránt. Azt gondolom, hogy 
ezen a területen dolgozó munkatársakat, 
mindig a segítés vezérel és örömmel tölt 
el mindannyiunkat,ha csak egy picit is, de 
segíthetünk képességeinkhez mérten.

Makkai Jánosné
intézményvezető

Ön is szeretné biztonságban tudni idős 
szeretteit? Az idős családtagról, ismerő-
sökről való gondoskodás, az ő támogatá-
suk fontos és felelősségteljes feladat, ame-
lyet hozzá kell igazítani a megváltozott 
körülményekhez és a technológia fejlő-
déséhez. Ehhez nyújt megoldást a gondos 
óra. A gondos óra program egy országos 
jelzőrendszerre épül. Feladata, hogy a saját 
otthonukban élő idős emberek egy egysze-
rű eszköz segítségével kapcsolatba léphes-
senek elsődlegesen a Diszpécserközpont-
tal, ahol képzett szakemberek próbálnak 
segíteni a felmerülő problémákon, a jelző 
rendszeren keresztül. A programhoz alanyi 
jogon lehet csatlakozni minden 65.életévét 
betöltött magyar állampolgárnak, akik in-

gyenesen megkapják a gondos órát. Az 
ingyenes jelzőeszközt igényelheti a fel-
használó, aki 65. életévét betöltött magyar 
állampolgár vagy az a személy, aki a fel-
használó megbízásából és jóváhagyásával 
tölti ki a regisztrációs űrlapot. A regisztrá-
cióhoz segítséget biztosítunk, hívjon ben-
nünket bizalommal. A kollégák szívesen 
állnak azok rendelkezésére, akik a gondos 
órát szeretnék igényelni.  Kornisné Liptay 
Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, 4440 
Tiszavasvári, Vasvári P. 87. Tel.: 42/520-
118

Makkai Jánosné
intézményvezető

Itt a farsang, halljátok!
Vegyétek fel ruhátok,
Vidám táncot lejtsetek, kergessük el a 
telet!

A Nappali Ellátás Idősek Klubjában 
nem volt hiány a táncból és vidámságból. 
Hangulatosan feldíszítve, farsangi 

fánkkal, finom falatokkal várta a társalgó 
a klubtagokat. Kellemes hangulatban telt 
a farsangi mulatság, melyet tánc, nótázás, 
jókedv, kacagás tett színessé. Rajtunk 
semmi nem múlt, mi elkergettük a telet!

Makkai Jánosné
intézményvezető

A Kárpát-medencei Családszervezetek 
Szövetsége tiszteletjegyeket kapott Novák 
Katalin államfő jóvoltából a Magyar 
Állami Operaház Carmina Burana című 
előadására, a királyi páholyba. Így február 
19-én a szervezet elnökségéből 3-an 
vehettünk részt házastársainkkal együtt 
a kulturális programon: Dánél Sándor, 
az erdélyi- és Tarpai József, a kárpátaljai 
elnökségi tag mellet Lévai Andrea, a 
KCSSZ alelnökeként megtekintettük 
Carl Orff világhírű szerzeményének 
színpadra állított változatát. Nagy 
megtiszteltetés volt számunkra az, hogy a 

gyönyörűen felújított épület centrumában, 
a díszpáholyban foglalhattunk helyet, ahol 
magas rangú személyek, legfőbb közjogi 
méltóságok, vagy királyok és királynék 
tölthettek el korábban egy-egy estét. 
Az előadás fantasztikus volt, a 100 tagú 
kórus, a gyermekkar, a szólóénekesek, 
a zenekar összhatása kiegészült a 3 D-s 
látványtechnikával, a varázslatos képekkel. 
Örökre szóló élménnyel gazdagodva 
térhettünk haza. Szívből köszönjük a 
köztársasági elnök asszonynak a nagylelkű 
felajánlást!

 Lévai Andrea, a KCSSZ alelnöke

A Kornisné Liptay Elza Család és 
Gyermekjóléti Központ 
2022. évi tevékenységei

Gondos óra

Világi dalok és mágikus képek
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Házasság hetét ünnepeltük február 12-19 
között. Olyan házaspárt kerestem meg, akik 
60 éve házasok, példamutató, szeretetteljes 
házasságban élnek. Nyilas Kálmán és 
kedves felesége /az erdélyi kötődésű Budán 
Margaréta/ a választottam, Aktív korukban 
pedagógusok voltak, férjemmel egy 
osztályba jártunk,  a Tanár úr tanítványai 
voltunk. Nagyon szeretjük őket. Tanár úr 
földrajz-biológia szakos tanár, aki egyben 
polihisztor is, technikát is tanított, földrajz 
munkaközösséget, tanulmányi versenyeket 
irányított, szakköröket vezetett, esti 
iskolában tanított, főiskolások tanítási 
gyakorlatát vezette, felsorolni is sok 
lenne mi mindenben vett még aktívan 
részt. Amire a legbüszkébb vagyok 
szegény Szögi Lajos /Dr. Legány András 
vezette Bölcs Baglyok társaságában 
természetvédelmi táborokat szervezett 
kedves feleségével együtt. Focizott, 
teniszezett, pingpongozott... 86 éves,  
még mindig derűs és jó kedélyű. Minden 
kitüntetést megkapott, amit a Kabay János 
Ált. iskola /és később: Gimnázium!/ 
tanáraként megkaphatott Margitka a hű, 
szerény és szolid társ  / hivatása tanító volt/ 
mindenben segítette, kiegészítette párját, 
szeptemberben tölti be 81. életévét, kedves, 
szeretetteljes. A Debreceni Tanítóképzőben 
végzett. Azt mondja, nincs csodálatosabb 
munka, mint a tanítói hivatás. Megtanítani 
az iskolába került kisgyerekeket írni, 
olvasni, számolni. Lányomat is tanította, 
Ő azt mondja az ének-zenetanulás, 
kóruséneklés, furulyázás volt az igazi 
örömforrás számára. A két érző lelkületű 
pedagógus a Kabay János Ált. Iskolában 
talált egymásra, immár 60 éve házasok! 

A Házasság hetében rájuk irányítottam 
a figyelmet. Mi is az a Házasság hete? 
Több mint két évtizede Angliából indult 
a kezdeményezés, hogy minden évben 
egy hétig a HÁZASSÁG és a CSALÁD 
értékeire irányítsuk figyelmünket. A 
házasságot, ma már 4 kontinensen, 
21 országban ünneplik. Hazánkban az 
országos eseménysorozatot 2008. évtől 

rendezik meg, a keresztény egyházak 
és civil szervezetek összefogásával. A 
magyar eseménysorozat idei fővédnöke 
és koordinátora, NOVÁK KATALIN 
köztársasági elnök és férje Veres István 
volt. A házasság Isten ajándéka az 
ember számára, /Sohasem felejtem el 
Nagymamám bölcs szavait: „Gyermekem! 
Akit az Isten melléd rendelt, azt nem engedi 
el.”/ A házasságban a pár megéli a feltétel 
nélküli szeretetet, átérzi a házastársak 
egymás iránti elkötelezettségét, 
felelősségét. A Nyilas házaspár egészen 
fiatalon 24, ill. 21 évesen kötöttek 
házasságot, 60 éve. Frigyüket az Isten két 
gyermekkel  Ildikóval és Attilával áldotta 
meg. Unokák:  Adrienn, Gréta és Boglárka. 
Megengedték, hogy esküvői fényképüket 
megjelenthessem. A Facebooknak van egy 
olyan oldala, hogy: Magyar menyasszony. 
Elsőre beleszerettem az egymáshoz illő 
házaspár esküvői képébe, Nem győzöm 
átadni nekik az olvasók dicsérő jelzőit. 
Néhány olvasó  megkérdezte, vajon hogy 
néz ki mostanság ez a kedves házaspár? 
Küldjek róluk mostani képet is. Megírtam, 
hogy Margitka ma is szép, igaz, a haja 
megőszült, de a mosolya régi, bájos, 
Kálmán bácsi haja is megritkult, de 
figyelme, érdeklődése megmaradt, hangjuk 
selyme sem változott. A legszebb hivatás 
az övék. Ma már nyugdíjasok, arany 
diplomások. 

A gyémánt diplomát - koruk miatt - 
lakáscímükre kérték. A Tanár úr, emberi, 
tanári jellemzésére egy adalék. Nyilas tanár 
úr osztályfőnökünk  volt, abban az időben 
az osztály magaviselete is osztályzatot 
kapott. Pontosan nem tudom miért, de 
sokszor kaptunk az elvártnál rosszabb 
jegyet. Emlékszem, ahogyan ott állt a 
tanári asztal előtt, szomorúan kérdezte: mi 
történt Veletek? Valószínű, hogy az óraközi 
viselkedésünk miatt volt  ez az enyhe 
feddés. Tantárgyát kitűnően tanította, és 
valamennyi tanulójára volt figyelme. Nem 
is emlékszem, hogy valaki osztályunkból 
évet ismételt volna.  Margitka 
minden osztálytalálkozónkon ott volt, 
megszerettük, „előléptettük” tiszteletbeli 
osztályfőnökké. A szeretet, a tisztelet, a 
megbecsülés oda-vissza kijárt. A házaspár 
ma is ismeri a tanulók nevét, mutatja a 
rengeteg fényképet, amit „gyerekeikről” 
készített, és nem csak a ballagásit! Számos 
kitüntetések birtokosai, de a legszebb 
ajándék mégis a tanítványok szeretete. 
Példát mutattak áldozatkész szeretetükkel, 
hűségükkel. Tiszteletet, szeretetet, 
megbecsülést szereztek hivatásukban és  
megtartják nyugdíjas életükben. 

Köszönjük példamutató életüket!
Kovácsné Nagy Júlia

A Váci Mihály Gimnáziumban mindig is 
sok színes program várja a diákokat. Nem 
történt ez másképpen idén februárban sem, 
a Valentin-nap és farsang megünneplése 
során. A Valentin-nap eredetileg a 
szerelmesek ünnepe, de gimnáziumunk 
DÖK elnöke, Soltész Dorka azzal az 
ötlettel állt elő, hogy ne csak a szerelmet, 
hanem egymást is ünnepeljük meg. Lepjük 
meg a barátainkat, az osztálytársainkat 
és a tanárainkat is. Így Cupido - akit 
Ferenczi Ákos végzős tanuló alakított 
- meglátogatta iskolánkat, és három 
angyalkájával körbejárta az osztályokat 
cukorka mellett biztató szavakkal ellátott 
papír-szívecskéket osztogatva. Másfél 
héttel később farsangra került sor. Február 
24-ére felelésmentes napot hirdetett a 

DÖK azoknak, akik jelmezbe öltöznek. 
A vácis Halloween-nap után az sem ért 
minket váratlanul, hogy néhány tanár 
is maskarában érkezett tanítani. Nagy 
örömmel fogadtuk a kreatív jelmezeket, 
egész napra jó hangulatot teremtett a sok 
beöltözött diák. Voltak, akik egymásnak 
öltöztek, de a kedvenceink közé tartoztak 
a Príma dolgozók is. A hideg telet 
szívmelengető programokkal zártuk, és 
izgalommal várjuk a továbbiakat is. Nem 
sokáig pihenhetünk, hisz február 27-én 
indul a Váci Hét, rengeteg versennyel, 
vetélkedővel és előadással 10 napon 
keresztül. De erről majd a következő 
számban…..

Rácz Andrea 12.A

A Váci Mihály Gimnázium tanulói 
februárban a Teljesen idegenek című 
színházi előadásra látogattak el a 
nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházba. 
A darab szereplői egy baráti társaság 
tagjai, akiknek egy közös vacsorájukba 
nyerhetünk betekintést. Egy játék keretein 
belül feltárják telefonjuk titkait, amik 
hatalmas meglepetéseket okoznak. Olyan 
dolgokra derül fény, amely mindnyájuk 
életét felforgatja. A színdarabot egy 
többszörösen díjazott olasz film alapján 
írták, de Magyarországon is készült már 

egy nagyon hasonló témájú filmvígjáték, 
amely a BUÉK címet kapta. 

A titkok felszínre kerülése után a szereplők 
mindegyik történetben megkérdőjelezik 
egymással való kapcsolatukat. Mi is láttuk 
a magyarok által kedvelt feldolgozást, 
amit bátran ajánlunk azoknak, akik egy 
könnyed esti kikapcsolódásra vágynak. 
Nagyon élveztük ugyanakkor a színdarabot 
is, és már izgatottan várjuk a következő 
előadást!

Bódor Blanka és Katona Panna 11.A

A NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok 
Egyesülete 14 fős kis csapata vett 
részt 2023. február 17-én a Fővárosi 
Nagycirkuszban a Jégkirályság című 
előadáson. A belépőjegyek Fekete Péter, a 
cirkusz főigazgatójának felajánlása során, 
dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő 
úr által jutottak el egyesületünkhöz. A 
legkisebbek közül hárman először jártak 
ebben a cirkuszban, s a szülők között 
is volt, aki gyermekkorában nézett meg 
utoljára ott előadást. Külön örömet 
okozott a résztvevők számára az, hogy 
az ukrán nemzeti cirkusz előadásában 
láthatták a produkciót. A kisebb gyerekek 
tetszését leginkább a papagájos és a kutyás 
műsorszámok nyerték el. A régen látott 
Rippel testvérek is hatalmas tapsot kaptak. 
Jó volt mindenkinek egy kicsit kiszakadni 
a hétköznapi rohanásból, kicsit lelassulni 
és kikapcsolódni. Köszönjük szépen 
ezt a nagyon szuper programot, hálásak 
vagyunk az ajándék jegyekért!

A NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok 
Egyesülete

„Egymásba Kapaszkodva”
A Házasság hetéhez kapcsolódva

Februári programok a Váciban

Királyság a Jégkirályság

Biztos jól ismered a barátaidat?
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Iskolánkban mi is már nagyon várjuk 
a tavaszt. Így a tél borús felhőit messze 
elkergetve, hangos vigasságba kezdtünk, 
s 2023. február 24-én megrendeztük saját 
farsangi fesztiválunkat. A tanulók már hetek 
óta készültek, nagy lelkesedéssel próbáltak, 
gyakoroltak, készítették a jelmezeket. A 
próbák által sokat táncoltak, mókáztak és 
ezek az alkalmak még közelebb hozták 
egymáshoz az osztályközösségek tanulóit. 

A nap indításaként nagy sikert aratott a 
tombola több értékes tárgynyereménnyel. 
Az osztályok pedagógusaikkal együtt 
egy könnyed, a farsang köré épített, 
játékokkal és kreatív foglalkozásokkal teli 
napot tölthettek el. A farsangi fesztiválon 
nagy örömünkre, egyre több osztály 

zenés, táncos produkcióval lépett fel, 
mellyel nagy sikert arattak és jókedvre 
derítették a közönséget. Az egyéni 
jelmezeseket a DÖK- segítő diákjai 
csokoládéval jutalmazta. Sok szervező 
munka által valósulhatott meg az iskola 
farsangi projektnapja, ezért szeretnénk 
köszönetünket kifejezni mindenkinek, aki 
hozzájárult a program megvalósításához. 

Az elmúlt évek talán legsikeresebb iskolai 
farsangi fesztiválját élhettük át közösen. 
Vidám órákat töltöttünk együtt! Ezúttal 
megragadjuk az alkalmat, és megköszönjük 
a sok-sok tombolafelajánlást!

Tiszavasvári Kabay János Általános 
Iskola

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
és a Kazinczy-díj Alapítvány–Péchy 
Blanka emlékére kuratóriuma a 2022–
2023. tanévre ismét meghirdette a 
Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar 
Beszéd” versenyt az általános iskolák 
5–8. évfolyamos tanulói számára. A 
megmérettetés kerületi fordulójának a 
tiszalöki Kossuth Lajos Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont, 
melyet 2023. január 26-án rendeztek meg. 
A komoly hagyományokkal rendelkező, 
színvonalas eseményen Girincsi Bella, 
Héri Hanna, Kóka Mirella, Reznek 
Lili és Tóth Marcell képviselte a 
Tiszavasvári Kabay János Általános 
Iskolát. A versenyzőknek egy kötelező, és 

egy szabadon választott 20-25 soros prózai 
szöveget kellett felolvasniuk, ügyelve a 
helyes hangképzésre, hangsúlyozásra, 
valamint a szöveg tartalmának megfelelő 
visszaadására. Diákjainkra nagyon 
büszkék lehetünk, hiszen mindannyian 
kiválóan szerepeltek. Az 5-6. évfolyamos 
korosztályban Girincsi Bella az előkelő 
harmadik helyet érte el. A 7-8. osztályosok 
mezőnyében Tóth Marcell az első helyezést 
szerezte meg, és ezzel továbbjutott a 
regionális döntőbe, amelyet 2023. március 
24-26-án, Kisújszálláson szerveznek meg. 
Gratulálunk a versenyző diákoknak és az 
őket felkészítő pedagógusoknak, Marcinak 
pedig sok sikert kívánunk a döntőhöz.

Kedves Szülők!
A Tiszavasvári Diáksport Egyesület nevében azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy 

a

személyi jövedelemadójuk 1 %-val támogassák gyermekük sportolási lehetőségeit.

Adószám: 18807204-1-15

Támogatásukat előre is köszönjük.

Nem nagyon telik el úgy hónap, hogy 
ne számolnánk be arról, hogy ilyen, vagy 
olyan vizsga zajlott le intézményünkben. 
Most immár harmadik tanévben van 
lehetőségük az érettségiző diákoknak arra, 
hogy mellékszakképesítést szerezzenek, 
s így a sikeres érettségi bizonyítványba 
az ágazatnak megfelelő szakképesítés is 
beírásra kerül majd. 

Erre a vizsgára most februárban 
került sor a rendészet és közszolgálat 
ágazatban, ahol közszolgálati ügykezelő 
szakképesítést szerezhettek tanulóink. 
Vagyis a még szakgimnáziumban végző 
tanulók egyaránt kaphatnak érettségi- és 
szakképesítésről szóló bizonyítványt is. A 
9-12. évfolyamon közismereti oktatással 
párhuzamosan ágazati szakképzés is 
folyik. A 12. év végén négy kötelező 

közismereti tantárgyból és egy, az 
ágazatnak megfelelő szakmai előkészítő 
tantárgyból képesítő érettségi vizsgát 
tesznek a diákok. A megszerzett érettségi 
bizonyítvány a nemzeti köznevelési 
törvény idevonatkozó jogszabálya szerint 
felsőoktatási intézménybe való felvételre, 
szakképzésbe való bekapcsolódásra, 
valamint a szakképesítésnek megfelelő 
munkakör betöltésére, tevékenység 
folytatására jogosít. Amennyiben a végzett 
fiatal nem akar tovább tanulni és munkát 
vállal, a szakgimnáziumi bizonyítvány 
megkönnyíti az elhelyezkedés lehetőségét, 
hiszen érettségivel és szakmával is 
rendelkezik.

NYSZC Tiszavasvári Szakképző 
Iskola és Kollégium

Farsangi Fesztivál A
Tiszavasvári Kabay János Iskolában

Szép sikerek Tiszalökön

Rendész tanulóink vizsgáztak
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2023. február 14-én benépesült a Szentmihály tér, hiszen 
délelőtt az óvodások, délután a kisiskolások vettek részt a 
Vasvári Pál Múzeum által szervezett „téltemető” farsangi 
rendezvényen. A jó hangulatról a Göbölyös Táncegyüttes 
táncosai, valamint a Bakos Zenekar gondoskodott, A 
rendezvényen résztvevők megkóstolhatták a farsangi 
időszak legnépszerűbb ételét, a farsangi fánkot. 

Közel egy hónapon keresztül a farsangi időszakhoz 
kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások zajlottak a 
város és a környező települések óvodáiban, iskoláiban. 

A Városi Könyvtárba is folyamatosan érkeztek az óvodai 
csoportok és iskolai osztályok.

A nőnap a márciusi hónap egyik ékköve. Hogy miért 
érdemes megünnepelni? Ez az a kérdés, amit talán feltenni 
sem illik. A női nem megünneplése valójában tiszteletadás. 
Tisztelgés az élet nagyszerűsége előtt,  azért, mert 
léteznek, mert általuk szebb, kerekebb az élet. Egy nap 
hivatalosan is a nőké. Amikor  egy szál virággal vagy egy 
egész csokorral  kerül kifejezésre,  ami 364 nap számos 
alkalmával nem tesznek meg a férfiak, pedig tudják,  a nők 
szívéhez a szavakon át visz az út.

Szent Ágoston üzenete sokatmondó:
„Ha Isten a nőt a férfi urává akarta volna tenni, Ádám 

fejéből vette volna. Ha rabszolgájává, a lábából. Ámde 
oldalából vette, mert élettársává, egyenlő párjává akarta.”

 A nőknek a gondoskodó türelmükért, az óvó szeretetükért, 
a megértő simogatásért, az önfeláldozó gondoskodásért, a 
tiszta ruháért, a finom ételért, a családi fészek melegéért a 
férfiak rendkívül hálásak. 

A nő szó hallatán a teljessége,érzések, élmények és 
gondolatok sokasága  kísérnek bennünket az  úton, bárhová 
is vezet  az élet.  Tapasztalható nap mint nap,  milyen az 
elfogadás,  az anyai szeretet melegsége, a szívünket lángba 
borító szerelem finomsága és ereje. Hiszen gondoskodóak, 
szeretnek, aggódnak, féltenek, ha kell, simogatnak, s ha 
kell korholnak, vagy éppen hallgatnak.

Beszéljen az a   vers, melyben Aranyosi Ervin fogalmazta 
meg hűen tükrözve a női nem lényegét és szépségét.

Aranyosi Ervin: Tudod, a NŐ!
Egy fényesebb nap, amely csak róla szól. 
– Vajon ki Ő? – A szíved válaszol! 
Hogy lénye neked, és nekem mit jelent? 
Ott volt a múltban, betölti a jelent, 
s jövőt alkotni, lénye inspirál, 
lüktető fény, egy végtelen spirál, 
mely születéstől figyeli lényedet, 
s általa érted csupán a lényeget!
Világkapu, rajta át jutsz e földre, 
bár más, mint te, meghatároz örökre! 
Körül vesz, mint egy csillámló patak, 
– a NŐ csoda – akármit mondanak! 
Kíséri lépted, legelső indulásod, 
általa bővül gyermeki tudásod, 
érezni, élni csak tőle tanulsz, 
nélküle csak a végtelenbe hullsz.
Újra és újra belép az életedbe, 
táplálja lelked, s testedet etetve. 
Az egész lénye önfeláldozás, 

állandó mozgás, örök változás. 
Minden mi szép a szívnek és a szemnek, 
most egybegyúrva, benne ott lebegnek, 
s bár elnéző, de mindig mást akar, 
kit szívén át érinthet csak a kar.
Szeretetével ápol, megvigasztal, 
étellel telik általa az asztal 
és mint madár, úgy épít puha fészket, 
s mint Őrangyal, úgy óvja az egészet. 
S ha jó az est, megveti puha ágyad, 
ha szomjazol rá, csillapítja vágyad, 
s bár néha kelthet vihart, zivatart, 
de megnyugszol, ha két karjában tart.
Mennyei szépség és olykor gyötrelem, 
odaadó vagy épp könyörtelen, 
néha az élet szép harmóniája, 
s olykor a földi értelem halála. 
A szerelemnek földi helytartója, 
az életnek fűszere, tiszta sója, 
s minden miért még élni érdemes, 
tudod, a NŐ, az mind tökéletes!

A Hölgyeket Tiszavasvári Város Önkormányzata  
köszöntötte a Találkozások Háza szervezésében március 6 
– án a Polgármesteri Hivatal  Dísztermében, ahol  Ráduly 
Zsolt alpolgármester úr beszélt a Nőkről, Édesanyákról, 
Nagymamákról, mindarról a sok  csodáról, mely mind – 
mind a nő érdeme és  kiváltsága.  A közönséget a  Csillag  
születik tehetségkutató verseny   3. szériájának győztese, 
2011  -es év kiscsillaga, László Attila örvendeztette meg 
műsorával.

Hitvallása, hogy minden embernek megvan a helye 
ebben a világban. Egyik saját dalában ezt énekli: 
“Ne feledd, hogy küldetésed van!”Az 
ő  küldetése nem más, mint, hogy énekeljen: 
Nemcsak magának, hanem az egész világnak. Ő pedig 
énekelt, szívhez szólóan,  örömmel, boldogan, hiszen 
láthatta, érezhette, hogy Tiszavasvári újra a szívébe zárta.  
Csodás este volt azok számára, akik  eljöttek, remélhetőleg 
felejthetetlen élménnyel távoztak mindannyian.

Hölgyeim és Uraim! Számomra így kerek az Életünk, 
Együtt, Veletek, Önökkel! Minden hiábavaló, ha Ti, Urak 
nem lennétek, a mozgatórugó, az éltető erő, mindaz, ami 
a napjainkat meghatározza, előbbre viszi és értelmet ad, 
nőiességünk  veletek, értetek, miattatok teljesedik ki. 

Köszönjük szépen, jól vagyunk! Hiszen kiegészítünk, 
Titeket, Férfiakat!

Szőllősi Ágnes

Eltemettük a telet! A Hölgyek köszöntése
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KöszöntjüK tiszavasvári 
Legifjabb LaKóit
Balogh Zejnep Erika 
Balogh Virág Nazira 
Rézmüves Róbert
Lakatos Noel Krisztofer
Horváth Lilien Cintia
Balogh Zoé Nina
Rausch Máté Tamás
Budai Izrael Titusz
Tóth Nazira Vanessza
Pető Réka Hanna 
Lakatos Ariana
Oláh Noel
Vadász Mercédesz Florentina 
Kántor Bella 

aKiK házasságot KötötteK
Sándor Alexandra  - Horváth Gergő

APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan

Tiszavasvári központjában, frekventált 
helyen kereskedelmi/vendéglátói/
szolgáltatói tevékenység folytatására 
alkalmas (jelenleg Fehérló Italboltként 
működő) üzlethelyiség kiadó. Telefon: 
20/9351-078.
Tiszavasvári központjában, Honfoglalás 
út 7 sz. alatt 80 m2-es családi ház eladó. 
Érd.:06 30/402-6732
Tiszavasvári, Május 1 út 11. sz. alatti 
családi ház Érd.: 06 70/369-8856
Tiszavasváriban 100 nm-es komfortos 
parasztház több gazdasági épülettel, 
4270 nm-es telekkel eladó! Érd.: 06 
70/541-5339
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

Szolgáltatás
Regisztrált mérlegképes könyvelő, 
közgazdász, 20 éves szakmai 
tapasztalattal teljes körű könyvelést, 
bérszámfejtést, ügyviteli adminisztrációs 
munkát, vállalkozói tanácsadást 
vállalok. A megkereséseket: 06 30/205-
0249 telefonszámon várom. Mészáros 
Lászlóné
Pala és cseréptetők tisztítása, javítása, 
festés, teljes körű felújítása. Ingyenes 
kiszállás és árajánlat. Hívjanak 
bizalommal. 06 30/232-5135
Előtetők, autóbeállók, kerítések, 
korlátok, kapuk, egyéb fémszerkezetek 
gyártását, felújítását vállalom több éves 
szakmai tapasztalattal kedvező áron! 
További lakatos és hegesztési munkák, 
helyszíni szereléssel/beépítéssel.  Tel.: 
06-30/611-60-74
Földmérés, épület feltüntetés, 
telekmegosztás, telekhatár kitűzés, egyéb 
földmérési munkák! Tel: 30/ 368-9797

Ez is - Az is

Élj környezettudatosan, 
vegyszermentesen, takarékosan! 
Mindent megtudhatsz rólunk a www.
mikrongy-shop.hu oldalon, és ha ügyes 
vagy, kaphatsz egy névre szóló Hadházi 
László által dedikált fényképet. Ne 
feledd: www.mikrongy-shop.hu
Segítek Önnek! Házat venne? 
Eladna? Bérelne? Kiadna? A 
megoldás Gál Ingatlancentrum! 
További szolgáltatások: értékbecslés, 
lomtalanítás, költöztetés, régi épületek 
bontása. Tel: 06 70/394-7515
Bontásra keresek Trabant 601, vagy 
601 kombit. Vennék Singer lábhajtásos 
varrógépet, érdekelne gyalupad, 
szalagfűrész 220 V-os, kézi hidraulikus 
csőhajlító! Tel.: 42/374-3747, vagy 06 
30/650-5125
Eladó Cserép kupás kispala, kisméretű 
pecsétes tégla! Érd.: 06 30/9437-332
Mosdó feletti tükrös, világítós, polcos 
szekrény, dohányzóasztal eladó! Érd.: 
06 70/583-8442
Fehér illetve piros csirke, valamint 
tojótyúk folyamatosan rendelhető Érd: 
Szabó Lajos, Petőfi út 118.  Tel.:06 20/ 
215-3400

Anyakönyvi Hírek
Akiktől búcsút vettünk:
Bolega Sándor / Csalogány u.    
Ádámcsik László Tibor / Bocskai u.     
Oláh Mihályné sz. Homonyik Katalin / 
Bajcsy-Zs. u.
Csóka József  / Dessewffy u.   
Seres Ferenc Gábor / Arany J. u.                
Lopatovszki Istvánné sz. Faggyas Margit  
Zsófia / Szabó Magda u.                                           
Bognár Árpádné sz. Pintér Piroska / Dankó 
tanya      
Lakatosné Orosz Ildikó / Tiszalök     
Gémes Antal / József  A. u.

Polgármester fogadónap:
2023.04.03. hétfő 08.00-12.00

Jegyző fogadó napok:
2023.03.25. szerda  08.00-12.00
2023.04.06. szerda  08.00-12.00

Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140

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

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

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

Tűzoltóság:
06 42/520-304

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

Állatorvosi ügyelet:
Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti 
állatorvosát!

Gyógyszertári Ügyelet:
Március 17-23.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Március 24-30.
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Március 31-Április 06.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Április 07-13.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Április 14-20.
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089

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

Tamás Viktor:  +36 30 3265394
Szurkos Szilvia:  +36 30 3058143
Balázsi Csilla:  42/520-120, csilla@csip.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
Szabó Zsolt:+36 20 3958982, zsoltszabo1979@gmail.com

Képviselői ElérhetőségekVásárolj tőlünk! Találd meg a 
telefonodhoz illő bármely kiegészítőt!
Minden típusra rendelhetők tokok, 
üvegfóliák headsetek, és egyéb 
tartozékok. www.tokcity.hu   Tel.: 
30/388-8802

NBII Észak-kelet Férfi Felnőtt
Dátum Időpont Hazai csapat Vendég csapat
2023.03.18 18:00 AcélvárosKK TISZAVASVÁRI SE
2023.03.25 18:00 TISZAVASVÁRI SE Kisvárdai KC
2023.04.01 17:00 DVTK TISZAVASVÁRI SE
2023.04.15 18:00 TISZAVASVÁRI SE Mezőkövesdi KC
2023.04.23 15:00 Kállósemjen SZSE TISZAVASVÁRI SE
2023.05.06 18:00 TISZAVASVÁRI SE Balmazújvárosi KK
2023.05.20 18:00 Kazincbarcikai KSE TISZAVASVÁRI SE
2023.05.27 18:00 TISZAVASVÁRI SE DEAC

Fiú U20 - III. osztály
Dátum Időpont Hazai csapat Vendég csapat
2023.03.18 16:00 AcélvárosKK TISZAVASVÁRI SE
2023.03.25 16:00 TISZAVASVÁRI SE Kisvárdai KC
2023.04.01 15:00 DVTK TISZAVASVÁRI SE
2023.04.15 16:00 TISZAVASVÁRI SE Sárospataki TC
2023.04.21 18:00 Hajdúnánás FKK TISZAVASVÁRI SE
2023.05.06 16:00 TISZAVASVÁRI SE Szalézi DSE
2023.05.19 18:30 Opus Tigáz Hajdúszoboszló TISZAVASVÁRI SE
2023.05.17 16:00 TISZAVASVÁRI SE Eger SZSE II. 

Hajdú-Bihar megyei Női Felnőtt
Dátum Időpont Hazai csapat Vendég csapat
2023.03.19 11:00 KK Hajdúszoboszló TISZAVASVÁRI SE
2023.03.15 14:00 TISZAVASVÁRI SE Nyíradony VVTK
2023.03.30 17:45 Balmazújvárosi LKSE TISZAVASVÁRI SE
2023.04.15 14:00 TISZAVASVÁRI SE Berettyó MSE
2023.04.21 17:30 DVSC SCHAFFLER TISZAVASVÁRI SE
2023.04.29 18:00 TISZAVASVÁRI SE KK Hajdúszoboszló
2023.05.05 18:00 Nyíradony VVTK TISZAVASVÁRI SE
2023.05.13 18:00 TISZAVASVÁRI SE Balmazújvárosi LKSE
2023.05.20 18:00 TISZAVASVÁRI SE Berettyó MSE

Férfi NB II. Kézilabda csapatunk tavaszi 
sorsolása:

„Megállt egy szív, mely élni vágyott,
Pihen az áldott kéz, mely dolgozni 

imádott.  Nélküled üres és szomorú a 
házunk, Nem hisszük el, hogy Téged 

hiába várunk!
Soha el nem múló fájdalommal 

emlékezünk szerettünkre,
BODÓ LAJOSRA

halálának 1. éves évfordulóján.
Örökké gyászoló Feleséged és Misi, 

családjával

Halálának 1 éves évfordulója alkalmából 
emlékezünk

GULYÁS MIHÁLYNÉ
szül. Terebes Piroska

emlékére.
Fia Misi, párja Ági, és egyetlen unokája 

Niki
Emléke örökre szívünkben él
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2023. február 24-én Tiszavasváriban 
járt Bauer Ferenc, a Vasvári Pál Polgári 
Egyesület társelnöke Pestszentimréről 
és Péntek László, a körösfői Rákóczi 
Kultúregylet vezetője. Bauer Ferenc 
vezette fel Vasvári Pál életét és az ő 
életművét őrző egyesületek életét bemutató 
filmet. A ,,Karddal és kokárdával” 
című film azzal a céllal készült, hogy a 
Márciusi Ifjak közül városunk szülöttére, 
Vasvári Pálra hívja fel a figyelmet, hiszen 
méltatlanul felejtésbe merült. ,,Akiket 
Kalotaszeg nem felejt” című könyv egy 
gyűjtemény, mely Vasvári életrajzán 
kívül egy szépirodalmi csataleírást és a 
civil összefogás elmúlt 30 évét foglalja 
össze képekkel.  Áttekinthető benne a 
Nyírvasvári, körösfői, pestszentimrei 
és a tiszavasvári egyesületi munka, 
rendezvények emlékezetes pillanatai. A 
könyv és a film a Miniszterelnökség és a 
Bethlen Gábor támogatásával készült a 
Vasvári Pál Polgári Egyesület kiadásában. 
A rendezvény végén a könyv dedikálására 
is sor került. A szerző márciusban, a 
helyi iskolákban is be fogja mutatni a 
kiadványokat, és aki szeretné a könyvet 
és a filmet is megtalálhatja a városi 
könyvtárban. Köszönjük az érdeklődők 
megjelenését.

Vasvári Pál Társaság Elnöksége

Vasvári -film és könyvbemutató

ALKALOIDA  „LOMBIK” HORGÁSZ EGYESÜLET 
KÉRJÜK TÁMOGASSA ADÓJA 1%-ÁVAL EGYESÜLETÜNK 

MŰKÖDÉSÉT!
ADÓSZÁM: 19861425-1-15

Köszönjük a 2022-ben nyújtott támogatásokat! Az így befolyt 94.853,- 
Ft-ot a Kacsás fejlesztésére, telepítésekre fogjuk fordítani, hogy még 
kellemesebben teljenek a horgászatok!

Egyesületünk február 25-én megtartotta 
éves rendes közgyűlését. Az Elnökség 
és a bizottságok beszámoltak a 2022-
es év eseményeiről és eredményeiről, 
illetve az Elnökség beszámolt a 2023-as 
munkatervről is. Terveink szerint április 
elsején (szombaton) nyitjuk meg a 
Kacsást, ha az időjárás is engedni fogja. 
Ahogyan a közgyűlésen is elhangzott, 
a jegytípusok változni fognak, illetve 
a jegyárak a következőképp fognak 
alakulni:

•	 Felnőtt napijegy: 3 000 Ft
•	 Ifjúsági napijegy: 1 800 Ft

A napijegy önmagában halelvitelt nem 
tartalmaz, az elvinni kívánt halat napi 
haláron kell megvásárolni! Ifjúsági 
napijeggyel halelvitel nem lehetséges!

•	 Éves halas területi bérlet (csak 
egyesületi tagoknak): 45 000 Ft

•	 Éves sport területi bérlet (csak 
egyesületi tagoknak): 30 000 Ft

•	 Éves ifjúsági sport bérlet (csak 
egyesületi tagoknak): 18 000 Ft

•	 Féléves halas területi bérlet 
(csak egyesületi tagoknak): 
28 000 Ft

•	 Felnőtt „heti jegy”: 10 000 Ft

A jegyekkel kapcsolatos további 
információkért kérjük, keressék fel 
weboldalunkat (www.tv-horgasz.info)! 
Az állami jegyek leadási határideje 
február 28. volt, aki nem adta le időben, 
az 5000 Ft felárral tudja csak kiváltani a 
későbbiekben az új állami jegyét.
A Harcsatanya horgászbolt márciusi 
nyitva tartása:
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8:00 – 16:30 
(Ebédidő 12:00 – 12:30)
SZOMBATON 8:00 – 12:00
VASÁRNAP ZÁRVA

az Elnökség nevében
Szögi Roland elnök

Kedves Horgásztársak!

Megjelent  ma a  természet  ősi ,  örök Szel leme. . .
s  eme Ködnek nevezet t  vizsgál ta  a  tá j  le lkét .

Alkonyatkor  jöt t ,  majd egész éj je l  i t t  vol t  vele ,
s  e lvet te  tőle  a  reggel t  is . . .  maradni  kívánt  még.

Kísér te t ies  csend ural ta  a  pusztát  és  a  sűrű erdőt ,
majd a  sötétségben megszólal tak annak vadjai :

ordí tot t  a  farkas ,  a  vadkutya is  húzta-vonta  a  bőgőt ,
s  szokat lan hangok:  a  madarak sem tudtak aludni .

Nyugtalanságukban miszt ikus zenekarrá  vál tak,
s  megzendül t  tőle  bennem a félelemnek tudata .

Bár  tudtam, hogy í ly  messziről  nekem nem ár that ,
mégis  megborzongatot t  az  érzékek tapasztalata .

Mintha is tenségek t i tkos ülését  re j tegetné Földanya,
fátyla  miat t  nem láthat tam el  még a  kapual jba sem,
s  a  szál ló  földi  fe lhőlepel  szemeimet  e lkápráztat ta , 
rémlátomásokkal  próbál t  i jesztgetni  képzeletemben.

-  Vajon mi van ot t?  -  kérdezte  gyermeki  gondolatom.. .
mintha mit  e l takar t ,  az  e l tűnhetet t  volna mindörökké;

vagy mi ismeret len még,  ha odamegyek,  lá thatom.. .
de minden léptem áldozat  maradt ,  érzéki  csalódásé.

Hiába megyek közelebb hozzá,  Ő annyival  távolodik
és  mi  e lveszet tnek tűnt ,  az  is  e lőtűnik a  re j te lemből;
de éber  halovány álmaim, s  azonosí thatat lan árnyaik
mégsem testesülnek meg,  s  jönnek elő a  regetegből .

-  Miér t  nem lát lak? -  butácskán töprengek mellet te . . .
Őt  megszemélyesí tve. . .  Tőle . . .  így. . .  kevésbé félve. . .

Látóhatárom csekély a  párától ,  messzebbre semmi,
bár  i t t . . .  hol  Én vagyok. . .  mindent  t isztán lehet  tudni .

Értem Én ennek a  je lenségnek a  f iz ikai  szabályai t ,
mégis . . .  sz ívem szerelme jobban szeret i  a  mesét .

Egyszerű Ő a tudománynak,  mégis  teremti  mítoszai t ,
mert  az  e lme hinni  képes,  s  megtör i  a  valóság élét .

Törvényeivel  já tszadozok,  s  kedvem lelem Őbenne:
a  futólombok sűrűi  közt  rámszűrődik a  lámpa fénye,

az áradó ködfoszlányban megtörik minden sugara,
s  így megmutat ja ,  mit  enged neki  a  Csodák Világa.

ZOA

KÖSZÖNET A BECSÜLETES 
MEGTALÁLÓNAK!

Hálás köszönet annak az ismeretlen hölgynek, aki december 8-án az elhagyott 
pénztárcámat hiánytalanul visszajuttatta hozzám! Becsületből jelesre vizsgázott! Szívből 
köszönöm:

özv. Feketéné

„Köszönöm kedves volt tanítványaimnak, kollégáimnak, ismerőseimnek a jókívánságait, 
melyekkel a Debreceni Egyetem által adományozott Díszoklevélhez gratuláltak. Én is 
szeretettel gondolok valamennyiőtökre.”

Veres Györgyné

A Köd
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