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Szeptember 21-én ünnepelte 135. születésnapját a Tiszavasvári Lukács Ferenc Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület és átadásra került tűzoltóinknak egy Mercedes típusú modern, 
biztonságos és minden szükséges eszközzel felszerelt tűzoltóautó. Az autót közel 10 millió 
forintból, a Magyar Kormány támogatásával sikerült megvásárolni. Ezen a támogatáson 
kívül tűzoltóságunk még 3 millió forint bértámogatást is kapott a Belügyminisztérium 
jóvoltából. Azt gondolom, hogy ezekkel a támogatásokkal tűzoltóink és városunk 
lakossága nagyobb biztonságban és ezáltal nagyobb nyugalomban végezhetik munkájukat 
illetve élhetik mindennapjaikat Tiszavasváriban. Az ünnepi program része volt még a 
rajzverseny díjazása és elismerések átadása tűzoltóink részére. Az est zenei műsoráért 
köszönet az idén 25. születésnapját ünneplő Városi Fúvószenekarunknak is!

VII. Zúzosléfőző verseny és pálinkamustra
Az eddigi legsikeresebb Zúzoslé-főző versennyel büszkélkedhet városunk.

- folytatás a 9. oldalon -

Eskütétel
1920. június 4-én az első világháború győztes hatalmai 
olyan békediktátumot erőltettek az akkori Magyar 
Királyságra, amely példa nélkül áll az újkori történelemben. 
1920. június 5-én magyarok milliói ébredtek arra, hogy 
már nem a Magyar Királyság, hanem Csehszlovákia, 
Románia, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság vagy 
Ausztria területén élnek, és bár ezzel elveszítették magyar 
állampolgárságukat, de nemzetiségüket nem. Minden 
magyar felelős minden magyarért. Ez a gondolat vezérelte 
a 2010-ben megválasztott   kormányt, amely törvénybe 
iktatta a határon kívül rekedt magyarok gyorsított honosítási 
eljárását. Szurkos Dóra sz. Patócsová Dóra benyújtott 
honosítási kérelmét is kedvezően bírálták el, Magyarország 
Köztársasági elnöke honosítási okiratát aláírta, ezzel Őt 
a magyar állampolgárság kötelékébe honosította. 2019. 
szeptember 19.-én került sor az ünnepélyes eskületételre 
Tiszavasvári Város Polgármestere előtt. Kívánjuk, hogy 
a magyar állampolgárság megszerzése jelentse Dóra 
számára is a magyar nemzethez tartozás örömteli érzését. 
Elképzeléseit, vágyait sikerüljön valóra váltani, mindezek 
megvalósításához sok sikert, kitartást és jó egészséget 
kívánunk. Magyar állampolgárságához  gratulálunk. „Mit 
ér az ember, ha magyar? Annyit, amennyit megvalósít 
önmagából. Annyit, amennyit becsületben, bátorságban, 
okosságban, emberségben adni tud a világnak”

Veres Péter

Döntött a képviselőtestület
Már októberben megkezdődnek az alábbi 

utak építései, felújításai:

Bocskai, Jókai, Krúdy, Szabolcsvezér, 
Ifjúság, Sport, Zrínyi, Eötvös, 

Szent István, Iskola, Nagy Sándor, 
Kiss Ernő, Petőfi, Széles, Keskeny, 

Keskeny-Széles összekötő

Vasvári kamionsofőr az 
országos verseny dobogóján

A hetedik alkalommal kiírt „5 tengelyen – biztos kézzel!” 
országos vezetéstechnikai és közlekedésbiztonsági 
versenyre több százan jelentkeztek. Az elődöntőbe 
40 fő jutott be, majd a döntőbe a legjobb 10 sofőr. A 
versenyre benevezett a tiszavasvári Pethe Miklós is, aki 
köszönhetően elszántságának, felkészültségének, illetve 
munkáltatója támogatásának, az Agroman-Gép Kft-nek, 
amely támogatta abban, hogy Miki ezen a versenyen 
megmérettesse magát - egészen a szuperdöntőig eljutott. 
A verseny elméleti és gyakorlati részből tevődött össze, 
vezetéstechnikai szempontból nagy kihívás, hiszen a 
feladatok megfelelő teljesítéséhez nem volt elegendő a 
félpótkocsi és a szerelvény teljes körű ismerete, hanem 
nagyfokú precizitásra, odafigyelésre és hozzáértésre 
volt szükség a versenyzők részéről. A tíz legprecízebb, 
legnagyobb szakmai tudással és hozzáértéssel rendelkező 
versenyző került tovább a döntőbe, akik Zsámbékon a 
Drivingcamp Hungary Zrt pályáján mérték össze tudásukat 
szeptember 28-án. Miki bekerült a szuperdöntőbe, 
a legjobb 5 közé. Itt is remek teljesítményt nyújtott, 
végül sikerült a legnagyobb hírű országos kamionsofőr 
verseny dobogójának harmadik fokára felállnia. Ezúton is 
gratulálunk a sikeres eredményhez!

Némethné Mándi Krisztina

Újabb, modernebb tűzoltó autó városunknak
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„Egy évvel a megválasztásom után!”

Orbán Viktor, Magyarország 
Miniszterelnökével történő 
beszélgetésem során garanciát kaptam 
arra, hogy újraválasztásom esetén 
további támogatások és fejlesztések 
részese lesz Tiszavasvári.

Visszatekint, beszámol, elképzeléseiről 
beszél: Szőke Zoltán polgármester

KÖZEL 1,2 MILLIÁRD FORINTTAL 
TÖBB JUT VÁROSUNKNAK

Sokan keresnek meg ilyen vagy 
olyan fórumokon a városunkban 
várható beruházások kapcsán, ezért 
megpróbáltam összefoglalni az eddig 
történteket kiegészítve néhány olyan 
kezdeményezéssel, amelyek sikeresek 
voltak, illetve amelyeknek a jövőre nézve 
is meg van a hozadéka. A legfontosabb 
gondom a szeptemberi megválasztásomat 
követően sajnos elsősorban a 
pénzügyi stabilitás, az önkormányzat 
költségvetése biztonságának a 
megteremtése lett. Év elején közel 200 
millió forint kiegészítő támogatási 
igénye volt az önkormányzatnak, ha úgy 
tetszik „hiánya”, amit az elmúlt évekből 
„örököltem”. Gyakorlatilag állandóan 
zakatol az agyam, hogy a mindennapi 
gondokon túl hogyan lehet fejleszteni, 
uniós forrásokat bevonni. Ennek 
érdekében kollégáimmal azon dolgoztunk, 
hogy a korábbi sikertelen pályázatokat 
újradolgozzuk, olyan műszaki 
tartalommal álljunk elő, ami támogatható, 
amivel a legtöbb forrást tudjuk elnyerni. 
Aki úgy gondolja, hogy a pályázatokat 
csak be kell nyújtani, nagyot téved. Több 
ember megfeszített munkája van a zöld 
város projektben, a találkozások tere 
pályázat benyújtásában, az úthálózatunk 
felújításának kormányzati támogatásában, 
az orvosi rendelő belső terének hamarosan 
induló teljes felújításában stb., stb. Azt 
gondolom a környező települések, de 
még a környező megyék viszonylatában 
is óriási eredmény, hogy a 2019. év eleji 
közel 3 milliárdos főösszegről indulva 
szeptemberben TISZAVASVÁRI 
VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI 
FŐÖSSZEGE 4 340 515 638 Ft. 

KÖZEL 1,2 MILLIÁRD forinttal több 
jut városunknak!

Az 1,2 Milliárd forint komoly munka 
eredménye és komoly munka a 
kivitelezés, elszámolás, felhasználás 
is. Nem árulok el titkot akkor, 
amikor azt mondom, hogy ehhez a 
belefektetett munkán túl természetesen 
elengedhetetlen a kapcsolatrendszeri 
tőke is. Csak úgy azonban senki nem kap 
támogatást és csak úgy senki nem tudja 
megvalósítani ezeket a fejlesztéseket. 
A százmilliós nagyságrendű beruházások 
mellett ott az ellenőr, nem árt, ha a 
kormányzati szintű együttműködés, 
a felettes hatóságok közreműködése 
a többszintű szakember gárda adott. 
Nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni 
azt is, hogy a közel 1,2 milliárd forintnyi 

támogatás mellett a fent említett 200 
millió forint kiegészítő támogatási 
igény közel 144 (143.902.108) forintra 
csökkent, és közel 44,5 millió forinttal 
tovább csökkenthető, mely összeg jelenleg 
tartalékban van (rendelkezésre áll)!
Már az is látható, hogy a fennmaradó 100 
millió forintot, hogyan tudjuk lefaragni 
az év végéig! A takarékos gazdálkodás, 
a lehetőségek kihasználása tehát 
további 90 millió forint megtakarítást 
eredményez, amely megtakarítás mellett 
saját erőből is számtalan eddig húzódó 
karbantartási, felújítási munkát végeztünk 
el, eddig nem biztosított támogatásokat 
adtunk.

Hogyan áll össze ez a költségvetés? Mire 
jut az 1,2 milliárd forintból?  

Az eddigi fejlesztések, kezdeményezések 
az alábbiak szerint foglalhatóak össze: 

Téli rezsicsökkentés támogatása  
611 db háztartás természetbeni támogatása 
fűtőanyaggal 2019. december 15-ig 
háztartásonként 12.000 Ft értékben, 
összesen 7.332.000 Ft. 

Tiszavasváriért Jótékonysági Bál 
A 2019.02.23-án helyi civil szervezetek, 
egyesületek megsegítésére az 
önkormányzat által megrendezett bál 
kiadásai feletti bevétele 1.236.244 Ft 
volt. Ez az összeg pályázat útján került a 
civilekhez.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása
12 belterületi önkormányzati útszakasz 
felújítása, mart aszfaltozása 1.811 méter 
hosszúságban.

19.431.000 Ft állami támogatás, 3.429.000 
Ft önkormányzati saját erő

WiFi4EU kezdeményezés
Ingyenes wifi-hozzáférés kiépítése beltéri 
és kültéri közterületeken, a közösségi élet 
főbb színterein.
15 ezer Euro támogatás

Illegális hulladéklerakók felszámolása 
Tiszavasváriban
Tiszavasvári település 6 frekventált 
pontján összesen 31 konténernyi hulladék 
elszállítása és megfelelő kezelése.

2.984.246 Ft támogatás

Konyhakerti program megvalósítása 
Tiszavasváriban
20 rászoruló család részére vetőmagok, 
palánták, kis értékű eszközök és baromfi 
kiosztása, mezőgazdasági szakember 
bevonásával.

935.000 Ft támogatás

Találkozások Tere kialakítása 
Tiszavasváriban (STREET 
WORK OUT PARK, JOGGING 
PARK, MOBILSZÍNPAD, FÉNY 
HANGTECHNIKÁVAL!)
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028 
azonosító számú pályázat, a Vasvári 
Helyi Akciócsoport kulcsprojektje. Helyi 
közösségi rendezvények és programok 
megvalósítására alkalmas köztér 
kialakítása a belvárosban.

85.000.000 Ft támogatás

Helyi klímastratégia kidolgozása, 
valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás megvalósítása 
Tiszavasváriban

Helyi szintű klímastratégiai dokumentumok 
kidolgozása és a klímaváltozáshoz 
történő alkalmazkodással kapcsolatos 
tudásmegosztás, valamint széleskörű 
szemléletformálási programok 
lebonyolítása.

19.027.694 Ft támogatás

Zöld városközpont kialakítása 
Tiszavasváriban
TOP-2.1.2-15-SB1-2016-00028 projekt, 
átfogó célja a belváros közösségi 
és gazdaságélénkítési funkcióinak 
kiterjesztése.

Találkozások Háza felújítása, Piac 
korszerűsítése, műfüves futballpálya, 
kosárlabda-pálya és kondipark kialakítása, 
igazgatási épület és parkolók létesítése, 
közterület felújítások.

369.968.656 Ft támogatás.

Önkormányzati Tűzoltóság 
feladatellátásnak támogatása

Rendkívüli Önkormányzati támogatás 
keretein belül az Önkormányzat 
9.625.137 Ft. összegű támogatást kapott, 
melyet az Önkormányzati Tűzoltóság 
feladatellátásának támogatására fordít.

Sportpark Program
2019. 04. 05. napján érkezett támogatói 
döntés szerint a Nemzeti Szabadidős - 
Egészség Sportpark Program keretén belül 
egy 15 db eszközből álló kondi park kerül 
kihelyezésre városunkban. Ezen pályázat 
keretein belül nem anyagi forrást nyert az 
önkormányzat, hanem eszközöket illetve 
a kivitelezés lefolytatását is biztosítja a 
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési, és Közbeszerzési Zrt.

Rekortán pálya fejlesztési program 
A program keretében (kültéri 
kézilabdapályák építése, a meglévők 
felújítása) a Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. 
szám alatti Tiszavasvári Általános Iskola 
udvarán nettó 24.500.000,-Ft „bekerülési 
értékű” kültéri kézilabdapálya valósult 
meg.

Kiegyenlítő bérrendezési alap 
támogatás 
A támogatás összege: 24 707 600 forint, 
azaz huszonnégymillió-hétszázhétezer-
hatszáz forint.

Fogyatékossági kiegészítő támogatás
2018.12.20-án az EMMI-től 8.359.420.-Ft 
kiegészítő támogatás érkezett. 

További közel 34 millió forint támogatási 
igénnyel éltünk!

Energetikai fejlesztések pályázatból 
intézményeinkben

 A bevont 6 db 100%-os önkormányzati 
tulajdonban lévő épület közül a Térségi 
Szolgáltató Házra végre felkerülnek 
a napelemek, illetve a Hankó László 
Zeneiskola és a Városi Kincstár épülete a 
napelem mellett hőszivattyúval is bővül. A 
Kabay János Általános Iskola és a Kornisné 
Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti 
Központ napelemei is a helyükre kerülnek, 
illetve a Fülemüle Óvoda hőszivattyúit is 
beszerelik.  

Esély Otthon pályázat
Önkormányzati rendelet megalkotásával 
18 és 35 év közötti hiányszakmával 
rendelkezők tiszavasvári lakosok 
támogatása. Havi ütemezéssel ösztönző 
támogatás kifizetése a nyertes pályázóknak. 

Évi két pályázati lehetőség biztosítása. 
Mindezek között tiszavasváriban 
lakásépítésre, vásárlásra 700.000 Ft/fő 
támogatás nyertes pályázat esetén.

7 önkormányzati lakás felújítása, 
melynek használatára a későbbiekben 
szintén pályázhatnak majd a rendeletben 
foglaltaknak megfelelő személyek.

Szociális otthon kerítés felújítás
Sok éve húzódó igény. Volt, hogy az 
intézmény, volt,  hogy az önkormányzat 
kijelölt feladatai között szerepelt. Most 
az átalakult városüzemeltetési cégünk 
közreműködésével töredék áron tudtuk 
megvalósítani.

Gyógyfürdő támogatás bevezetése
Az ellátást a Tiszavasváriban állandó 
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező, életvitelszerűen a településen 
élő személyek számára biztosítja októbertől 
az önkormányzat a szociális rendeletében 
meghatározottak szerint. 

A 2019. évre az önkormányzat számára 
ehhez a támogatáshoz biztosítandó költség 
előre láthatóan 3 hónapra a Rehabilitációs 
Team Kft. beadott kérelme, és számításai 
alapján havi maximum keretösszeg 
806.400 Ft, tehát összesen maximum 
keretösszeg 2.419.200 Ft.

310 millió forint egyedi kormányzati 
támogatás 

Ezen belül három elem: 
- belterületi út- és járdafejlesztése 

céljából biztosított bruttó 260.000.000 
Ft. támogatási összegből az alábbi 
utcák felújítása: 
Bocskai, Jókai, Krúdy, Szabolcsvezér, 
Ifjúság, Sport, Zrínyi, Eötvös, Szent 
István, Iskola, Nagy Sándor, Kiss Ernő, 
Petőfi, Széles, Keskeny, Keskeny-Széles 
összekötő 

- A központi orvosi rendelő belső 
felújítása: A bruttó 20 millió forintos 
támogatásból meg fog valósulni a 
burkolat és a vizesblokkok felújítása, 
ajtócserék, és a meglévő kazán cseréje 
is belefér majd a rendelkezésre álló 
keretbe.

- A 2 db sportpálya (közösségi tér) 
kialakítása is tervezés alatt van, ennek 
megvalósításával kapcsolatban a 
közeljövőben adok tájékoztatást. A 
támogatás bruttó 30 millió forint.

Fenti kivitelezési munkák október elején 
kezdődnek! A megítélt támogatás az 
önkormányzat számláján van!
30 millió forint kamerarendszer 
fejlesztésére

A megítélt támogatás az önkormányzat 
számláján van!

Minimanó Óvoda felújítása 
Közel 30 millió forint összegű kormányzati 
támogatással összességében 35 millió 
forintos felújítás valósul meg a Minimanó 
óvodában.

Kabay tornaterem burkolatának cseréje
TAO forrásból valósult meg, melyhez az 
önerőt önkormányzatunk biztosította. Két 
részben biztosít az önkormányzat önerőt. 
Összesen az öltözők és a tornaterem 
padlócseréjéhez közel 6 millió forint 
összegig. Így a pályázat teljes költsége 
közel 22 millió forint.
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Önkormányzati Hírek

az Ipari terület látképe most…

…és a beépítés tervezete után…  

Közterületi fásításunk elkezdődik!
Környezetünk védelme, illetve városunk szebbé 
varázsolása érdekében fásítási programunk keretein 
belül, október első felében kezdetét veszi a program első 
részének megvalósulása.  Programunk első lépéseként, a 
Krúdy Gyula utca, illetve a gyári lakótelep zöldítését 
tűztük ki célul. Első körben a sűrűn lakott területekre 
szeretnénk ültetni a fákat, hogy az ottani levegő 
minőségén javítsunk, illetve árnyékot adjunk, a játszani 
vágyó gyerekek számára. A város további faültetési 

lépésiről, illetve a kezdeti lépésekről hamarosan részletes tájékoztatást adunk a www. 
tiszavasvari.hu, illetve a Tiszavasvári Önkormányzat Facebook oldalain!

TVÖ

Október 15-től 
igényelhető a 
nyugdíjasok 
karácsonyi 
támogatása

A kérelem beadásának a napján, az 
a tiszavasvári lakos, aki betölti a 65. 
életévét, karácsonyi, egyszeri támogatást 
igényelhet az önkormányzattól. A kérelem 
benyújtására a Polgármesteri Hivatal 5. sz. 
ügyfélablakánál van lehetőség október 15-
től november 15. napjáig.

Október 1-jétől tűzifa támogatás igényelhető az 
önkormányzattól

A Polgármesteri Hivatal 5. sz. ügyfélablakánál lehet leadni a kérelmeket tűzifa 
támogatáshoz október 1-jétől november 15-ig. Ezen rendkívüli települési támogatás 
kérelem évente egyszer nyújtható be az önkormányzathoz. Igénylése jövedelemfüggő.

PVC csere történt a 
Városi Sportcsarnokban

A Sportcsarnokban a belső PVC 
burkolat már több éve cserére szorult. A 
korábbi burkolat nagyon elhasználódott, 
több helyen felvált, balesetveszélyes 
állapotban volt. A sportfeladatra 2019. 
évre tervezett költségvetés lehetővé tette 
ezen burkolat cseréjét. Több helyről 
árajánlatok érkeztek mind az anyagra, 
mind a munkadíjra vonatkozóan, majd a 
vállalkozó kiválasztása után augusztusban 
elkezdődhetett a felújítási munka. A 
beruházás önkormányzati saját erőből 
történt. A kivitelezési munkálatok október 
elejére be is fejeződnek, így a Városi 
Sportcsarnok megújult környezettel 
fogadhatja az őszi-téli rendezvényekre ide 
látogatókat.

TVÖ

VÁLTOZNAK AZ 
UTCANEVEK

Korábbi lapszámunkban már beszámoltunk 
arról, hogy a Kormányhivatal jelzése 
alapján a Schönherz Zoltán és a Kunfi 
Zsigmond utcák neveit meg kell változtatni. 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a 
Schönherz Zoltán utca új nevének Redela 
József utca, a Kunfi Zsigmond utca új 
nevének Kazinczy Ferenc elnevezést 
javasolta. A javaslatok az eljárási 
szabályoknak megfelelően közzétételre 
kerültek. Újabb javaslat nem érkezett 
az érintett közterületek elnevezésére 
vonatkozóan. Mindezek alapján a 
képviselő-testület az önkormányzati 
választások időpontjára is tekintettel 2019. 
október 14. napjával a Schönherz Zoltán 
utca nevét Redela József utcára, a Kunfi 
Zsigmond utca nevét Kazincy Ferenc 
utcára változtatta meg.

A 2019. szeptember 16-ai rendkívüli 
ülésén Tiszavasvári város képviselő-
testülete módosította a szociális rendeletét 
egy új támogatás bevezetése érdekében. 
Az ellátást a Tiszavasváriban állandó 
lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező, életvitelszerűen a településen 
élő azon személyek számára biztosítaná az 
önkormányzat, akik szakorvosi beutalóval 
a Tiszavasvári Szentmihályi Gyógyfürdő 
területén az alábbi fürdőgyógyászati 
kezeléseket vehetnék igénybe szociális 
természetbeni ellátásként: gyógyvizes 
medencefürdő, gyógyvizes kádfürdő, 
iszappakolás, szénsavas fürdő, súlyfürdő, 
orvosi gyógy masszázs, víz alatti vízsugár 
masszázs, víz alatti csoportos gyógytorna, 
komplex fürdőgyógyászati kezelés.

Az önkormányzat szociális rendelete 

alapján a szakorvos által felírt ellátások 
igénybe vételekor az ellátást igénylő a 
rendelet 10. sz. melléklete szerinti kérelmet 
nyújt be, melyet a Rehabilitációs Team Kft. 
a kezelés befejezésekor, az általa kiállított 
igazolással együtt havi rendszerességgel 
küld meg az önkormányzat részére. 
Az önkormányzat és a Rehabilitációs 
Team Kft. között egy együttműködési 
megállapodás jött létre, mely szabályozza 
a feladatellátás részleteit valamint a 
pénzügyi elszámolás menetét. A szociális 
rendelet eseti települési támogatásai között 
a rendelet II. fejezete 9. pontjaként került 
beépítésre a gyógyfürdő támogatás, mint 
természetbeni ellátás, mely minden évben 
9 hónapon keresztül, szeptember 1-jétől 
május 31-ig vehető igénybe. A szociális 
rendelet 2019. október 1.-jétől lép hatályba. 

TVÖ

Gyógyfürdő támogatás 
bevezetése 2019. október 

1-jétől

Volt hulladéklerakó rekultivációja
A volt Alkaloida hulladéklerakó 
kármentesítése kapcsán az idei évvel nagy 
volumenű – rég várt - állami beruházás 
veszi kezdetét, mellyel kapcsolatban az 
önkormányzat folyamatos tárgyalásokat 
folytat. A beruházás célja a végleges 
ártalmatlanítás, kármentesítés. Az I. 
ütem keretében a kármentesítési műszaki 
beavatkozása során passzív védelmi 
beavatkozásként mélyrésfalas védelem 
kialakítására, valamint hulladékok 
műszaki bevédésére kerül sor. Aktív 
védelmi beavatkozásként a résfalon kívül 
felszín alatti víz kármentesítő rendszer 
kialakítására/üzemeltetésére kerül sor. 
A felszín alatti vizek megtisztítására 
vízkitermelő, elvezető és szikkasztó 
rendszert létesítenek. A teljesítés fő 
helyszíne Tiszavasvári Alkaloida volt 
hulladéklerakó területe és környezete.

Járóbeteg szakrendelő fejlesztése
Mindezeket követően összehangolt 
munka kezdődött az önkormányzat és az 
üzemeltető között. Az önkormányzat az idei 
évben az akadálymentes mosdóhelyiséget 
kialakította, a tetőszerkezet felújítása a 
beázások elkerülése végett megtörtént. Az 
üzemeltető a helyiségekben a padlózatot 
felújította, kialakította a váróhelyiséget, 
személyzeti zuhanyzókat, és orvosi 
pihenőt, a rendelőkbe mosható és 
tűzgátló tapéta került a jogszabályi 
követelményeknek megfelelően. 
Emellett új bútorzat fogja várni az 
ellátást igénybevevőket és a szakrendelő 
környezete és megszépül.

Korábban beszámoltunk arról, hogy 
a megyében egyedülálló módon a 
kardiológia szakrendelés kialakítására a 
meglévő óraszámok átcsoportosításával 
önkormányzati döntés született.
COOP előtti parkoló aszfaltozása
Erre is régóta várunk. Az utak felújításával 
egyidejűleg az idei évben várható a 
munkálatok megkezdése.

Csónakázó tó rendbetétele 
A tervem ezen az úton tovább haladni, és 
a költségvetési stabilitás megteremtésével 
minél több fejlesztés megvalósítása, 
munkahelyteremtés, intézményi 
dolgozóink javadalmazásának 
előmozdítása lesz a feladatom, 
amennyiben arra lehetőséget kapok. 

Szőke Zoltán
Tiszavasvári Város Polgármestere
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Hírcsokor

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben 
nyilvánította október 1-jét az idősek 
világnapjává. Napjainkban kb. 600 
millió hatvan év feletti személy él a 
világon, számuk 2025-re akár meg is 
duplázódhat, éppen ezért a gyorsan 
öregedő világban az idősek sokat 
segíthetnek önkéntes munkával, 
tapasztalataik átadásával. Az idősek 
világnapja programsorozat megalapításával 
az ENSZ célja az volt, hogy felhívják a 
figyelmet a méltóságteljes időskorra, és 
felvessék az idősek gazdaságba történő 
visszaintegrálásának kérdését. Az európai 
országok többségében ugyanis évről évre 
csökken az aktív dolgozók aránya, és mivel 
egyre kevesebb gyermek születik, ez a 
tendencia várhatóan tovább folytatódik. Az 
idősek foglalkoztatásával növelhető lenne 
az aktív dolgozók aránya. Más kérdés 
persze, hogy – főleg hazánkban – milyen 
fizikai és mentális egészségi állapotban 
vannak az idősek. Az idősek napja az 
idős emberekről, az ő tiszteletükről 
szól. Tiszteletünk magában foglalja 
elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket 
és annak kifejezését, hogy társadalmunknak 
ők is hasznos tagjai, és mindannyiunknak 
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. Tiszteletünk magában foglalja 
elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket 
és annak érzését, hogy értékeljük őket. 
Igyekszünk odafigyelni idős társainkra, 
törekszünk egymás mélyebb megértésére, 
jobb megismerésére, hogy lássuk meg 
és keressük egymásban az értékeset, az 
elsajátításra, a követésre méltót. A fiatal 
nemzedék az elődök által megalkotott 
világba születik bele. Munkánkat az 

elődök eredményeire építve végezzük. 
Életünk akkor tekinthető értékesnek, ha 
az idő előrehaladtával saját utódainknak 
értékesebb világot, példát tudunk átadni. 
Mindennapi munkánkhoz az elődök 
nyújtotta mintából meríthetünk hitet, 
erőt, bátorságot. Szebbé és reménytelibbé 
teszik életünket. Sokat segítenek nekünk 
tapasztalataik átadásával, véleményük, 
bölcsességük megosztásával. Az idősek 
világnapja kiváló alkalom arra, hogy 
felülvizsgáljuk öregjeink irányába 
tanúsított, néha-néha bizony elmaradozó 
gondoskodásunkat. A mindennapi 
tennivalók mellett sajnos hajlamosak 
vagyunk arra, hogy elfeledkezzünk róla: 
törődéssel tartozunk az idősek felé. Pedig 
a figyelem kijárna mindennap, és nem 
is csak családi szinten. Október elseje az 
idősek világnapja, persze ahogy nem csak 
karácsonykor kell szeretni a másikat, úgy 
most sem csak ezen az egy napon kell(ene) 
odafigyelni a sokszor beteg és gyenge 
idősekre. A jeles alkalom mindenesetre 
kiváló arra, hogy a régen halogatott 
dolgokat megtegyük szeretteinkért. Az 
is elég, ha megejtjük végre azt a régóta 
húzott-halasztott telefont a nagyszülők 
felé, vagy megkérdezzük a szomszéd 
idős nénit, kell-e valami a közértből. És 
ha már jól belejöttünk a gondoskodásba, 
máskor is megtehetjük, mert tényleg nem 
kell idősek napja ahhoz, hogy jobban 
odafigyeljünk rájuk, egymásra. Az EU 
a 2012-es évet az aktív idősödés és a 
generációk közötti szolidaritás évének 
dedikálta, melynek kapcsán a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság abban az évben 
havi tematikus újsággal kedveskedett az 
idősebb nemzedéknek, melynek címe 
Aktív szépkorú(j)ság. A lapszámok 
elérhetőek innen: http://www.nfh.hu/
aktiv_szepkorujsag

Szombat délután a városlakók hosszas, 
hangos szirénázásra lehettek figyelmesek 
a városban, ugyanis tűzoltóautók 
felvonulásával vette kezdetét a 
Tűzoltóság jubileumi rendezvénye. 
A Találkozások Háza előtti térre 
parkoltak a felvonulásban résztvevő 
gépjárműfecskendők, ahol már várta őket 
a Tűzoltóság nemrégiben megvásárolt 
tűzoltóautója. Az önkormányzat sikeres 
pályázatának köszönhetően a Tiszavasvári 
Önkormányzati Tűzoltóság több mint 
kilenc millió forint támogatást kapott, 
amelynek egy részét  a tűzoltóautó 
megvásárlására  fordította. Nagy 
örömünkre elfogadta meghívásunkat e 
jeles eseményre a Stattersdorf Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület (Ausztria) delegációja, 
amelynek parancsnoka, Thomas Spitzer, 
adta át a Mercedes tűzoltóautó jelképes 
kulcsát Szőke Zoltán polgármester úr 
részére, hiszen ettől a tűzoltóságtól 
vásároltuk az autót. Szintén vendégül 
láthattuk az erdélyi Csíkszentimre 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait, 
akikkel tűzoltóságunk 15 éve testvér-
tűzoltósági kapcsolatot ápol. Tűzoltó 
dekorációban pompázott a Találkozások 
Háza aulája, ahol a látogatók a fotókiállítás 
mellett megtekinthették a Tűzoltóság 
által meghirdetett rajzpályázatra érkezett 
alkotásokat is. 18 órakor a zsúfolásig 
megtelt színházteremben folytatódott 
az ünnepi műsor.  A Tűzoltóság 
történetének felelevenítése után elsőként 
a Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület „Akcióban a tűzoltók” című 
rajzpályázatának eredményhirdetésére 
került sor. A díjazottak részére az oklevelet 
és tárgyjutalmat Gáll László elnök és 
Németh Zoltán parancsnok adták át. 
Rajzpályázat eredménye: 1-2. osztály: I. 
helyezett: Oláh Gréta, II. helyezett: Ábri 
Béla, III. helyezett: Arató Eszter. különdíj: 
Lakatos Dorina. 3-4.osztály: I. helyezett: 
Szemán Kinga, II. helyezett: Draviczky 
Anna, III. helyezett: Róka Emma. különdíj: 
Gál Emese, Papp Olívia.  5-6. osztály I. 
helyezett: Szabó Lili, II. helyezett: Bakos 
Orsolya, III. helyezett: Szemán Linda, 
Losonczi Dóra, különdíj: Fekete Hanna, 
Nagy Boglárka. 7-8.osztály: I. helyezett: 
Báthori Máté, II. helyezett: Ladányi 

Zsolt, III. helyezett: Kenyeres Hermina, 
különdíj: Rostás Lili. Gratulálunk 
minden pályázónak, és nyertesnek! 
Majd elismerések átadása következett: 
A Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület fennállásának 135. évfordulója 
alkalmából oklevelet es ajándéktárgyat 
adományozott a következő személyeknek: 
az ifjúságnevelésben végzett több 
évtizedes tevékenysége elismeréséül 
Mészáros József részére, a szervezetben 
végzett kiemelkedő társadalmi munkájáért 
Gáll Lászlóné, illetve Gáll Enikő részére. 
A Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 
oklevelet es ajándéktárgyat adományozott 
a lakosság védelme, a tűz elleni védekezés 
érdekében kifejtett kimagasló munkájuk 
elismeréseképpen a következő tűzoltók 
részére: Nagy Béla, László Zoltán, 
Rékasi Zoltán. 135 éves fennállása 
alkalmából köszöntötte, és ajándéktárgyat 
adományozott a Lukács Ferenc Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület részére: A Nyíregyházi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, 
Gerebenics Károly tűzoltó alezredes, a Sz-
Sz-B Megyei Tűzoltó Szövetség nevében 
Dombrády László tűzoltó ezredes elnök, a 
Csíkszentimre Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
nevében Bocskor András parancsnok, a 
Stattersdorf Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
nevében Thomas Spitzer parancsnok. 
A Sz-Sz-B Megyei Tűzoltó Szövetség 
ajándéktárgyat adományozott Németh 
Zoltán tűzoltóparancsnok részére. A műsor 
zárásaként a 25 éves Városi Fúvószenekar 
adott ünnepi koncertet, amelyet egy 
váratlan riasztás szakított meg, ugyanis 
a színpadon keletkezett (jelképes) „tűz” 
miatt kellett a tűzoltóknak a helyszínre 
vonulni. Tűzoltóink lélekjelenlétének 
köszönhetően komolyabb baj nem történt, 
így a beavatkozás után ünnepi táncot 
járhattak lánglovagjaink a közönség 
örömére. Örömmel tölti el Tűzoltóságunk 
minden tagját, hogy ilyen nagyszabású 
rendezvénnyel sikerült megünnepelni e 
jeles évfordulót, amelynek segítségével 
a városlakók is betekintést nyerhettek 
a tűzoltóság életébe. Az ünnepségről 
készült fotók megtekinthetők a Tűzoltóság 
Facebook oldalán (https://www.facebook.
com/tiszavasvarituzoltosag).

Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság   

Az ország több pontján zajlik a szüret, 
egyes helyeken már a mustot érlelik 
a pincékben. A must erjedése során 
mustgáz keletkezik, amely nem megfelelő 
körülmények között komoly veszély jelent. 
Szellőztetéssel, valamint szén-dioxid-
érzékelő elhelyezésével elkerülhető, hogy 
veszélyes mennyiségben felhalmozódjon, 
illetve balesetet okozzon a gáz.
Tavaly három ember halálát okozta a 
mustgáz: a Somogy megyei Kányán egy, a 
Szabolcs megyei Kékcsén pedig két ember 
életét követelte. Több helyen pedig csak a 
szerencsén múlott, hogy időben rátaláltak 
a balesetet szenvedett emberekre. Évről 
évre számos esetben riasztják ilyen esethez 
a tűzoltókat, holott a balesetek könnyen 
megelőzhetőek.
 A szén-dioxid önmagában nem mérgező, 
azonban mivel nehezebb a levegőnél, egy 
szellőzés nélküli pincéből kiszorítja azt. 

Aki ilyen pincébe megy le, rövid idő alatt 
oxigénhiányos állapotba kerül, amelynek 
tünetei a szédülés és a fáradtságérzés. 
Ezeket az eszméletvesztés, végül a fulladás 
követi. Egy liter erjedő must csaknem 42 
liter szén-dioxidot termel. Éppen ezért 
fontos szellőztetni a pincéket, és célszerű 
oda szén-dioxid-érzékelőt is felszerelni. 
Alkalmazható a közismert gyertyás 
módszer is, amikor az ember egy gyertyával 
ellenőrzi, van-e elég levegő a pincében. 
Fontos, hogy az égő gyertyát ne kézben, 
hanem például egy lapáton tartsuk magunk 
előtt, és úgy menjünk le a pincébe. Ha a 
gyertya elalszik, életveszélyes a pincébe 
menni. A szén-dioxiddal telített pincébe 
csak sűrített levegős légzőkészülékben 
szabad bemenni, ezért aki mustgázzal 
kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja 
a 112-es segélyhívó számot és kérje a 
tűzoltók segítségét!

Október 1. Az idősek világnapja
Ünnepeljünk együtt időseinkkel!

Veszélyek szüret idején

135 éves jubileumát ünnepelte 
városunk Tűzoltósága

Tűzoltóautók szirénázásától volt hangos a város 
szeptember 21-én
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Ovis Hírek

A Tiszavasvári Egyesített Óvodai 
Intézmény Minimanó Óvodája sikeresen 
pályázott a Tiszavasvári Városért 
Alapítvány Kuratóriuma által 2019. 04. 
29. – én kiírt pályázatára, melyen 30.000 
forint összegű támogatást nyertünk egy 
bábszínházi látogatás megvalósítása 
céljából. A megvalósításra 2019. 09. 24. 
– én került sor. A Minimanó Óvoda két 
csoportja busszal utazott el a Debreceni 
Vojtina bábszínház: „A csizmadia, a 
Szélkirály és a Nyúlpásztor esete” című 
előadására. Az alapítványtól kapott 
pénzösszeget 30 gyermek jegyének 
kifizetésére fordítottuk. Reményeink 
szerint, az elkövetkező években is sikeres 
pályázatot nyújthatunk majd be, melyet 
szintén az óvodánkba járó Halmozottan 
Hátrányos Helyzetű gyermekek épülésére, 
tapasztalatszerzésére igyekszünk majd 
fordítani. A kirándulás napján is szeretett 
minket a jó Isten, hiszen előző nap, és 
az utána következő nap is esett az eső, 
de a kirándulásunk napján ragyogóan 
sütött a nap. A Minimanó Óvoda Bóbita, 

Eszterlánc és Pillangó csoportja  kirándult 
Debrecenbe. Úti cél, és fő program, a Vojtina 
Bábszínház előadásának megtekintése volt. 
Gyermekeink nagy élvezettel, tágra nyílt 
szemekkel nézték a porondon létrehozott 
színes, mozgalmas csodát, mely nem csak a 
gyerekeket, de a felnőtteket is lenyűgözte. 
A bábelőadás után séta a csodálatos 
főtéren, megnéztük az égig érő református 
templomot, a szobrokat, a villamost, a 
szökőkutakat. Megebédeltünk az öreg 
platánok alatt, aztán fagyiztunk egy jót. 
Mindezeket az élményeket anyagiakban 
támogatta a” Tiszavasvári Városért 
Alapítvány”, a Quick 2000 Kft - Nagy 
Bálint vállalkozóval, valamint a szülők, 
némi hozzájárulással. Nagy tisztelettel 
köszönjük, hogy támogatóink méltónak 
ítélték igyekezetünket, s támogatták a 
gyermekek kultúra iránti igényét, és 
szeretetét egy igazi bábszínházbeli előadás, 
és Debrecen belvárosának megtekintése 
erejéig.

Opre Csabáné
intézményvezető - helyettes

Nagy öröm érte óvodánk dolgozóit, s a 
közel száz gyermeket. Boldogan vettük 
hírét a Belügyminisztérium Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása jogcímen kiírt pályázatának 
eredményhirdetését. A 2019. augusztus 
22. napján kelt miniszteri döntésnek 
megfelelően 30.000.000 forint vissza nem 
térítendő támogatásban részesült óvodánk, 
melyet a helyi önkormányzat öt millió 

forint önerő hozzárendelésével támogatott. 
A pénz kiterjed: szakipari munkákra, 
nyílászárók beépítésére, villanyszerelési 
munkálatokra, épületgépészeti 
munkálatokra. A Tiszavasvári 
Önkormányzat mindezek mellett az idén 
támogatta a szülőket a be óvodázási 
költségek átvállalásával is, hiszen a 
rendszerváltás óta nem volt önkormányzati 
támogatás városunkban a tisztasági 

felszerelések és a rajzeszközök beszerzése 
tekintetében. A szülők számára ez nagyon 
nagy segítség, számunkra, dolgozók 
számára pedig nagyon felemelő érzés, 
hogy pozitív irányba indult el óvodánk a 
fejlesztések útján.

Opre Csabáné
Intézményvezető-helyettes

A nagy tűz
 (1956)

Ég a nádas!  Ég a nádas!
A sok madár, a sok szárnyas

Menekül a lángtengerből.
A tó fölött szürke felhő.

Szürke füst száll fel az égre,
Messze látszik a tűz fénye.

Nem jön senki segíteni,
A nagy tüzet eloltani.

A sok fióka, a sok fészek
A tűzben mind elenyésznek.

Ég a tó körül az erdő,
Jaj mivé lesz a jövendő

De nem pusztul el minden madár,
Van akikre kalitka vár,
Hosszú évek kalitkában

Nincs remény szabadulásra.

De jön még új tavasz a tóra,
A nád is kizöldül újra.

Rab madarak visszatérnek,
Újra épülnek a vészkek.

A tó fölött vidám dal száll,
Madarakra jobb élet vár.
Virágzik körül az erdő,

Talán lesz majd jobb jövendő.

Kis lépés az emberiségnek, de nagy lépés a Minimanó 
óvodának

MINIMANÓK A VOJTINÁBAN
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Az EFOP 3.2.14-2017 NyEW Way 
„Az angol nyelvoktatás megújítása a 
Nyíregyházi Egyetemmel” című pályázat 
keretében szervezett londoni tanulmányi 
kiránduláson vett részt Fazekas Csilla és 
Szilágyi Éva gimnáziumunk 9. A osztályos 
diákjai, valamint Szombati Gábor angol 
nyelvtanár. A repülővel történő utazásra 
szeptember 3-7. között került sor. A 
tanulmányi útra az előző tanév nyelvvizsga 
előkészítő foglalkozásain részt vett 
legszorgalmasabb, legjobban teljesítő 
diákok kerülhettek be. Az út célja London 
főbb nevezetességeinek megtekintése 
és megismerése mellett az volt, hogy 
iskolánk diákjai - ha csak pár nap erejéig 
- anyanyelvi környezetben használják és 
gyarapítsák eddig szerzett nyelvtudásukat.  
Megkértük két, a programban résztvevő 
tanulónkat, hogy röviden számoljanak be 
élményeikről!

Az előző tanév nyelvvizsga előkészítő 
foglalkozásain aktívan részt vettünk, 
sőt a középfokú angol nyelvvizsgát is 
megszereztük. Amikor nyelvtanáraink 
júniusban szóltak, hogy lehetőségünk 
van egy londoni „ajándékutazásra”, 
először nem akartuk elhinni. A feszült 
nyári várakozás és készülődés után 
azonban hamar elérkezett a szeptember. 
Mindannyian izgatottan vártuk a repülős 
út felszállásának pillanatát. Félelmeink 
ellenére minden gördülékenyen ment. 
A repülő ablakán keresztül gyönyörű 
látvány tárult elénk, ezért muszáj volt 
megörökítenünk szinte mindent. A 
szállásunk egy dél-londoni hotelban 
volt 2 fős szobákban, ahol reggelivel 
és vacsorával is elláttak minket. 

Megérkezésünk napján „csak” a közeli 
környezetünkkel ismerkedtünk meg. A 
második nap reggelén először kóstolhattuk 
meg a tradicionális angol reggelit. Első 
kirándulásunk a hagyományos „double-
decker” busszal a London Eye-hoz vezetett, 
ahonnan madártávlatból csodálhattuk 
meg Anglia fővárosának szépségeit. Ezt 
követően metróval jutottunk el a Tower 
of Londonba, ahol a brit koronaékszerek 
megtekintése mellett idegenvezetésen 
vettünk részt, megismerve a „torony” 
múltját néhány poénos megszólalás 
kíséretében. Harmadik nap a British 
Museum gyűjteményeit tekinthettük 
meg. A múzeum nagysága miatt szinte 
lehetetlen volt mindent szemügyre 
vennünk. Szétnéztünk a Piccadilly 
Circus-ön és a Trafalgar téren is, ahol 
belekóstolhattunk a nyüzsgő londoni 
életbe. Az utolsó, egyben leghidegebb 
napunkon, megnéztük az őrségváltást a 
Buckingham Palota előtt. Utunk a Hyde- 
és St. James parkokon keresztül vezetett. 
Ezen a délutánon megcsodálhattuk a St. 
Paul’s Cathedral-t, ahol egy esküvőbe is 
belefutottunk. A nap zárásaként az Oxford 
Street-en vásárolhattunk emlékül szolgáló 
szuveníreket. Kár, hogy mire kezdtük 
megszokni a londoni életstílust és az angol 
nyelven való kommunikációt, eljött az 
utolsó nap reggele, amely már a hazafelé 
indulás jegyében telt. A Londonban töltött 
5 nap mindannyiunknak felejthetetlen 
kirándulás volt és nagyon hálásak 
vagyunk, hogy részesei lehettünk. 
Bármikor szívesen visszamennénk, hogy 
újra átéljük ezeket a pillanatokat.

VMG

A Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium 
idén is sikeresen pályázott a Bethlen 
Gábor Alap által kiírt Határtalanul! 
„Együttműködés középiskolák 
között” programban, ahol 80 diák 
erdélyi és magyarországi utazására és 
együttműködésük finanszírozására több 
mint 5 300 000 Ft támogatásban részesült. 
2019. szeptember 13-án indultunk el a 
magyar őshaza egyik részébe, Erdélybe, 
az első utazásra. A második utazáson a 
gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet 
Líceum diákjai látogatnak el hozzánk 
október folyamán és ismerkednek meg a 
környékünkön lévő nevezetességekkel. 
Az első megállónk Nagykárolyban volt, a 
Nagykárolyi Kastélynál. 1482-től kezdték 
kiépíteni a Károlyiak a várat, a török 
veszedelem miatt Károlyi Mihály és fiai 
komoly megerősítésekkel alakították 
évtizedeken át lakóépületből várkastéllyá. 
A következő megállónk Torockó volt, mely 
a Székelykő hármas csúcsa alatt található 
Fehér megyében. Itt a néprajzi múzeumba 
látogattunk el, melyben a falu ékességeit, 
a festett bútorokat, a háztartási eszközöket, 
a népviseletet és a vasművességhez 
használt tárgyakat ismerhettük meg. Az 
első éjszakán, Korondon szálltunk meg 
az Aragonit Panzióban. Reggel egy kis 
sétát tettünk Korondon és megnéztünk egy 
fazekasműhelyt. Ezután Parajdra utaztunk, 
ahol a sóbányába látogattunk el. Utazásunk 
következő megállója Csíksomlyó 
volt. A csíksomlyói kegytemplom és 
kolostor a magyarság egyik legnagyobb 
zarándokhelye és kultúrtörténeti emléke. 
Este ellátogattunk a Szent Erzsébet 
Gimnáziumba, ahol megismerkedhettünk 
a gyimesi diákokkal. Bepillantást nyertünk 
iskolájukba, majd pedig közös énekléssel 
és gyimesi táncokkal zártuk a találkozást, 
elkezdve ezzel az együttműködésünket és 
felkészülésünket a közös produkciónkra, 
amelyre Tiszavasváriban kerül sor, október 
19-én. Nyolc órakor megérkeztünk végső 
szálláshelyünkre, a Csángó & Fatányéros 
Panzióba, Hidegségbe.  Az erdélyiek nagy-
nagy szeretettel fogadtak minket. Az ott 

élő emberek egyszerűek, szívélyesek, 
vendégszeretőek. Számomra a következő 
nap volt utazásunk fénypontja. Délelőtt 
kirándultunk az ezeréves határ mentén, 
megnéztük a Rákóczi várat és a Kontumáci 
kápolnát. Délután esztena látogatáson 
vettünk részt, ahová lovasszekérrel 
jutottunk el. Megismerkedtünk a 
pásztorkodással, a sajtkészítéssel, a 
program végén pedig szalonnát sütöttünk. 
Este egy fantasztikus retró diszkóra 
került sor, a DJ-nk, Papp János tanár úr 
közreműködésével. Utolsó előtti nap 
elutaztunk a Szent-Anna tóhoz és a Mohos 
tőzegláphoz. Délután Nyergestetőre 
utaztunk, ahol Csillag Emese tanárnő 
testvére, Csillag Ottó, repített vissza 
minket az időben, 1849. augusztus 01-
re. Ekkor vívta a Székelyföld utolsó 
csatáját – a mintegy 1200 fős – csapatával 
Nyergestetőn, az egyesített orosz-
osztrák hadsereg 12000 katonája ellen. 
Az emlékműnél meghallgattuk Kányádi 
Sándor Nyergestető című versét, majd 
pedig végignéztük a kopjafákat. Vacsora 
után a szállodában egy neves tánctanárral 
ismerkedhettünk meg és jelenlétében új 
gyimesi héjsza lépéseket tanulhattunk meg. 
Szeptember 17-én reggel elbúcsúztunk a 
személyzettől, a szállodától és a gyönyörű 
tájtól. Délután Kolozsváron álltunk 
meg egy hosszabb pihenőre. Mátyás 
király szobrát és szülőházát néztük meg 
közelebbről, egy rövid pihenő után pedig 
utoljára útnak keltünk és meg sem álltunk 
hazáig. Kolozsvár és a román-magyar 
határ között került sor a végső akcióra, 
amikor mindenki számot adhatott az ott 
megszerzett tudásából Papp János tanár 
úrnak. Úgy gondolom, mindenki nevében 
elmondhatom, hogy egy felejthetetlen 
élményben volt részünk. Köszönjük 
Csillag Emese tanárnőnek a lehetőséget 
és tanár úrnak az utazás folyamán való 
idegenvezetést. Erdélyt örökre a szívünkbe 
zártuk!

Bereczki Dorina
12/A

Vácisok Londonban Erdély hegyei közt
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2019. szeptember 29-én invitáltuk 
együttműködő partnereinket és a 
helyi szakértőket a  NOE Tiszavasvári 
Nagycsaládosok Egyesülete 
székhelyére az EFOP-5.2.2-17-
00106  azonosítószámú „KOR-TÁRS” 
– TÁRS a FIATAL CSALÁDOK mellett 
határon innen és túl” című projekt 
keretében kiírt „Transznacionális 
együttműködések  pályázat 11. 
műhelymunkájára. Nagyon örültünk, 
hogy határon túli és anyaországi 
együttműködő partnereink közül szép 
számmal vettek részt a programon. 
Közösen erősítettük meg a nagycsaládos 
közösségi hálót, megismerkedtünk olyan 
programokkal, amelyek a nagycsaládok 
értékeit közvetítik a külvilág számára. 
Interaktív gyakorlatok is színesítették a 
műhelymunkát, amelynek moderátora a 
szakmai  vezető és a szakmai asszisztens volt. 
Jó gyakorlatokat hallgathattunk az erdélyi, 

kárpátaljai és vajdasági tagszervezetekben 
működő szívességcserékről is, amelyeket 
a családjaik egymás között bonyolítanak 
le. Szakmai előadást hallgathattunk „A 
család és ifjúság társadalmi részvételének 
növeléséről” a  Kolibri a Családokért 
Egyesület elnökétől, a Kárpát-medencei 
Családszervezetek Szövetségének 
(KCSSZ) elnökhelyettesétől, Gajda 
Nórától.  Köszönjük minden szervezetnek 
a részvételt, s azt a tudásanyagot, amit 
megosztott velünk, a helyi humán 
szakembereinkkel, s a civil szervezetek 
képviselőivel.

Lévai Andrea, szakmai vezető

KOR-TÁRSAINKKAL A CSALÁDOKÉRT

2019. szeptember 27-29-ig fogadtuk 
Tiszavasváriban Hungarikumaink és 
helyi értékeink felfedezésére „Értékekre 
hangolódva” határon túli együttműködő 
partnereinket és anyaországi barátainkat. 
Megtiszteltek bennünket jelenlétükkel a 
következő szervezetek képviselői: 

- Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok 
Egyesülete (KMNE)

- Pro Tharkan Egyesület- Erdély 
(Köröstárkány)

- Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek 
Szövetsége (VANCSESZ)

- BÖLCSŐ Nagycsaládosok Csongrádi 
Egyesülete

- Alpokalja Nagycsaládos Egyesület 
Szombathely (ANESZ)

Külön megtiszteltetés, hogy ellátogatott 
hozzánk Gajda Nóra, a Kolibri 
a Családokért Egyesület elnöke, 
Kárpát-medencei Családszervezetek 
Szövetségének (KCSSZ) elnökhelyettese 
a Vajdaságból, Hajdújárásból. 28-án 
finom reggelivel fogadtuk határon túli, a 
csongrádi és a szombathelyi vendégeinket. 
Majd részt vehettünk a Szent Mihály téren 
az immár 7. alkalommal megrendezett 
Zúzoslé főzőversenyen, zúzafesztiválon 
és pálinka mustrán. Az egész napos 
programra érkeztek még debreceni, 
nyíregyházi KCSSZ tagegyesületekből, 
illetve a nemrég alakult hajdúdorogi Együtt-
Egymásért Nagycsaládosok Egyesületéből 
is. Így a téren a mi csapatunk képviselhette 
magát a legnagyobb létszámmal, összesen 
120 főre főztük két hatalmas üstben a finom 
zúzos levest. Helyezést ugyan nem értünk 
el, de számunkra a mi Hungarikumunk 
volt a legfinomabb, mindezt bizonyítja, 
hogy mindenki jóllakott belőle, s hogy 
mind elfogyott. A nap folyamán minden 
korosztály számára tartalmas szórakozási, 
kikapcsolódási lehetőséget kínáltak a helyi 
szervezők: néptánc csoportok, mazsorettes 
ifjak, interaktív gyermekműsorok, 
utcaszínház, neves együttesek (népzenei 
és könnyűzenei), humorista, műsorain 
szórakozhattunk. A délutánba belefért még 

a városnézés is: megtekintettük a Trianoni 
emlékművet, majd Kabay János szülőházát 
is. A Civil Házunkba visszatérve játékos 
interaktív Hungarikum-vetélkedő részese 
lehetett mindenki. A 6 csapat különböző 
feladatokat oldott meg. Volt Kabay 
János–kvíz, Hungarikum TOTO, híres 
szülöttek felismerése, Hungarikum-lufi 
alkotása, értéktár-memória, logó-puzzle, 
játék az öhönnel, „Süsd ki!” és „Horgászd 
ki!”verseny. Mind a 6 csapat szuperül 
teljesített, s hatalmas ajándékkosárral és 
oklevéllel térhettek haza. Később Gábor 
Ferenc, a Pro Tharkan Egyesület és a 
Magyarok Világszövetségének Erdélyi 
Országos Tanácsa elnöke tartotta meg 
előadását a Hungarikumokról, arról, hogy 
nekünk, magyaroknak milyen értékekkel 
kell bírnunk. Végezetül megismerhettük 
eddig megjelent könyveit is, amelyek 
egytől egyig a magyarságtudat, az a 
bizonyos szellemi gyökér jelenik meg, 
ami a múltból táplálkozva kijelöli az 
ember helyét a jelenben, a magyar kultúra 
kincseivel ez az örökség gazdagítja 
mindannyiunk lelkét. Este finom 
vacsorával vártuk a résztvevőket, s ezután 
visszatértünk még a térre Balázs Fecó 
„Évszakok” című előadóestjére. Másnap 
szakmai rendezvénnyel folytatódott 
a program. Szeretnénk megköszönni 
egyesületünk önkénteseinek és az iskolai 
közösségi szolgálatot teljesítő diákoknak a 
sok-sok segítséget és a kitartó munkát! A 
program a KCSSZ és a NOE Tiszavasvári 
Nagycsaládosok Egyesülete közös 
rendezvénye volt (HUNGARIKUMOK-
ÉRTÉKEINK- Hungarikum 
csapatverseny és egy tiszavasvári érték, 
a zúzoslé megismertetése határon túli 
barátainkkal). Köszönjük Magyarország 
Kormánya és a Bethlen Gábor Alap 
támogatását is (NEA-TF-19-Ö-V-0847 
-Hagyományőrzés itthon és otthon című 
szakmai és működési pályázat).

Lévai Andrea
 a Tiszavasvári NE elnöke

Hagyományőrzés itthon és 
otthon
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Olvasóink Tollából

- második epizód -
Lajos agysejtjei oxigénhez jutván, egy 
kérdéssort indított el benne, minek hatására 
megkérdezte: - miért ígér ez ilyeneket 
az anyjának, hogy ma reggel mellőzik a 
hitvesi gyengédség gyakorlását? - vagy tán 
cölibátust fogadott? Hisz eleddig, nem ez 
volt jellemző, az Ő kis aranyvirágszálára. 
Mindezt persze, egy belső monológként 
képzeljétek el, hisz Tímeja Lajoskája 
fennhangon nem kezdett ilyen okfejtésekbe. 
Na, most azért még azt tudjátok meg, 
hogy a monológon kívül, a cölibátus, 
meg az aranyvirágszál, sem pont ebben a 
formában jelent meg Lalink képzeletében. 
Fogjuk, a körülményekre, hogy e szép 
vasárnap reggelen Lali gondolatisága, nem 
volt ilyen finoman fennkölt. Kiböffent 
belőle: osztán mér? Hogy-hogy mér? - 
vonta föl szemöldökét Hajnalka. A piac 
miatt. Eme kijelentés megint csak erős 
gondolkodásra késztette Lajost. Hatására, 
már semmi vér nem volt az alhasi részben, 
a feltétlenül szükségesen felül, ami meg 
az élet funkcióhoz volt elegendő. Ezt nem 
teljesen értette. Piac eddig is volt. Tán, van 
valami - Önkormányzati rendelet? – ami 
alapján piacnapokon, az önmegtartóztatás 
gyakorlásával, a jányok az anyjukkal 
piacolni mennek. Na, ne mán! Piacolni 
mégy anyáddal? Hajni Tími, - ezt nem 
mondhatod komolyan! – nyilvánult meg 
Lajos, nem valami finom modorban. Tímea, 
a legártatlanabb mosolyával mondotta. 
Dehogy megyek drága jó Lajoskám. Ez, a 
nem kedvelt szószerkezet Lajkóval rosszat 
sejtetett, és igaza is lett. Te mégy, kicsi 
szívem. Lajos teljességgel felháborodott. 
Természetesen, csak úgy magában. Ez 
a polgármester megháborodott. Le kell 
váltani, hogy hozathatott ilyen rendeletet, 

- hogy a vők, az anyósukkal menjenek 
piacolni? Na, várjunk csak: én nem is 
vagyok vő! Ezt se mondta ki Lajos, mert ez 
érzékenyen érintette Hajnalkát, aki amúgy 
lelkileg feleség beállítottságú volt. Ezért, 
csak annyit mondott: hö, hö, mán ittam. 
Ami nem volt igaz, de jó megoldásnak 
látszott, a majdnem anyóssal történő 
piacolás elkerülésére. Megcsillantva 
maga előtt a reményt, hogy hátha mégis 
Tímeskéje megenyhül irányába. Fagyos 
pillantásától, ami a mondat hatására Timike 
tekintetében megjelent, és mellé orcáján 
nem a vágyakozó nő pirospozsgássága, 
hanem a düh pírja jelent meg. Ebből Lajkó 
következtetett – ebből bizony nem lesz 
enyelgés még este se – nem voltak pedig 
különösebb kombinatorikai képességei. 
Ezt, az elhangzó mondat megerősíteni 
látszott. Jól kicsesztél velem Lajos! 
Most mehetek én. Lajosunk ezen megint 
csak, elcsodálkozott. Ezek szerint, nem 
kötelező a vőnek menni. Mehet a jánya 
is. Annyi kombinatorikai tudása csak 
volt azért, hogy rájött: egy kutya. Akkor 
sincs reggeli összebújás, de lehet reggeli 
se. Hajnika, így folytatta: Lalim, annyi 
krumplit, meg mi mindeneket akar venni 
az én édesanyucikám, hogy azt nem 
tudja hazavinni. Lajos szó nélkül kiment, 
csodálkozva Hajnikája lelki finomságán. 
Mert, neki eszébe nem jutott vóna, 
édesanyucikának nevezni próba anyósát. 
Na, hogy ne maradjon hazugságban 
megivott valamit. Jólesően melengette 
a pálinka, meg a gondolat, hogy mégis 
rendes, ez a polgi, nem hoztak hülye 
rendeletet, a piacolásról. Ez, egy kis 
örömmel töltötte el az ürömben. 

                                                                            -.appa.     

Nemrég került a kezembe a 
Vasvári Hírmondó Városi Közéleti 
Havilap augusztusi száma, melyben 
megdöbbenéssel olvastam a „Mi lett 
veled Kacsás tó?” című cikket. A 
Megyei Horgász Szövetség ügyvezető 
igazgatójaként legfontosabb feladataim 
közé tartozik a horgászegyesületek 
valamint a horgászok érdekeinek 
a védelme, képviselete. Halászat-
halgazdálkodási szakmérnökként, valamint 
halászati szakértőként azt gondolom, 
szakmai véleményt is formálhatok 
az ügyben, hiszen a kialakult helyzet 
nemcsak erkölcsi, etikai, hanem szakmai 
kérdéseket is felvet. Szekeres Sándor 
haszonbérlő által elmondottak alapján és a 
közte valamint az egyesület között kötött 
szerződés tartalmának ismeretében, úgy 
gondolom jogos a felháborodásom, már 
csak azért is, mert képtelen vagyok azt 
megérteni, hogy milyen alapon követelhet 
valaki haszonbérlőként közel 2.900.000,- 
Ft összegű kártérítést a haszonbérbe adó 
horgászegyesülettől. Először is a korábban 
készült szakértői véleményhez fűznék 
néhány gondolatot: a Keserű Balázs 
által elvégzett - törvényességében is 
erősen megkérdőjelezhető - halállomány 
becslésről, illetve annak szükségességéről 
erős kétségeim vannak, már csak azért is, 
mert az elektromos halászat hatékonysága 
és eredményessége vizenként nagyon 
eltérő lehet, a szakértői vélemény 
mindenféle vélekedésen, szorozgatáson és 
rengeteg „ha” szócskán alapul, nem pedig 
konkrét állományszámláláson. A szakértő 
úr, (aki egyébként személyes ismerősöm, 
korábbi iskolatársam) által megállapított 
halárak is eltúlzottnak nevezhetőek, 
nem beszélve arról, hogy az általa 
kiszámított összesen 2.091 kg hal hogyan 
is fér el, 3,2 ha-on, hiszen ez már szinte a 
halastavi halsűrűséget súrolja és ugyebár 
a környéken mindenki tudja azt is, bár 
nem nagyon beszélnek róla, hogy sajnos 
a tél folyamán, a lékelés hiánya miatt elég 
sok hal elpusztult… Szekeres úr arról is 
beszél, hogy azért lehetett a megszokottnál 
kevesebb halat fogni a tavon, mert egy „a 
környéken garázdálkodó 
illegálisan halászó csapat, 
kijátszva a kameráinkat, 
nagyon komoly mennyiségű 
halat tulajdonított el” 
Amennyiben így történt 
is, a Szekeres úr által 
elszenvedett kárt, miért 
is kellene a tiszavasvári 
horgászokkal megfizettetni, 
ahelyett, hogy a 
halállományt megőrizte 
volna, hiszen ez az ő, a 
haszonbérlő kötelessége 
volt. A Haszonbérleti 
szerződésben egyértelműen 
rögzítve van, hogy a felek 
vis- maior esetén semmilyen 
követelést nem jogosultak 
egymással szemben 
támasztani. Továbbá szintén 
a szerződésben van az is, 
hogy az őrzés illetve a 
gazdálkodás vesztesége a 
haszonbérlő költsége és 
kára! Mit tehetnek arról, a 
horgászegyesület tagjai, ha 
a vállalkozó által végzett 
gazdasági tevékenység nem 
a tervek szerint alakult? 
Ez teljes képtelenség. Azt 
gondolom, hogy mind az 
állítólagos lopási kár, mind 

a halpusztulás beilleszthető a vis-maior 
fogalmi körébe, kvázi ezzel kapcsolatosan 
megtalálható a megfelelő rendelkezés 
a szerződésen belül is, és amennyiben 
ténylegesen lopás történt, miért nem 
született az ügyben feljelentés? Egyszerűbb 
a horgászokkal megfizettetni a kárt, mint 
a tényleges felelősöket megtalálni? Azt 
gondolom, Tisztelt Szekeres Úr, hogy 
kollektív büntetés nincsen, szíveskedjen 
a kárát a valódi felelősökön keresni! És a 
vita eldöntéséhez szakértőként még annyit 
tennék hozzá, hogy a Kácsás tó, halastó, 
tehát a vize leengedhető, így lehalászható. 
Szíveskedjen tehát kifogni halát a tóból és 
elszállítani a Kabalási tavába, ily módon 
nem lehet semmilyen vita a tóban lévő valós 
halmennyiség tekintetében. Ne menjünk el 
az egyesület vezetőségének a felelőssége 
mellett sem és engedjenek meg egy-két 
gondolatot ezzel kapcsolatban is: Elnök 
úrral többször egyeztettem a kialakult 
helyzettel kapcsolatban és javasoltam 
neki néhány lépést, (nagyrészt különböző 
hatóságok irányába) annak érdekében, 
hogy a kialakult helyzet minél hamarabb, 
minél kevesebb érdeksérelemmel és 
mindenki számára megnyugtató módon 
rendeződhessen. Sajnos nem mindenben 
fogadta meg a tanácsomat, amihez nyilván 
joga van, hiszen ő az egyesület elnöke, 
a tulajdonos képviselője. Egyébként a 
magam részéről az egyesület vizének 
a hasznosítási formájával sem értek 
mindenben egyet, hiszen az egyesület saját 
maga is hasznosíthatná a tulajdonát. Miért 
kell a vízpart és a horgász közé még egy 
vállalkozót beiktatni?
Szeretnék elnézést kérni, ha bárkit 
megbántottam volna és remélem, hogy a 
fenti soraim eljutnak majd az érintettekhez 
és elgondolkodtatják őket. Kívánom, hogy 
minél hamarabb oldódjon meg a kialakult 
helyzet és olyan megoldás szülessen, ami a 
horgászok számára is elfogadható!

Nyíregyháza, 2019. szeptember 30.
Fesztóry Sándor 

ügyvezető igazgató
halászat-halgazdálkodási szakmérnök

halászati szakértő

Szeptember utolsó napján ünnepeljük a 
magyar népmese napját. E jeles alkalomból 
ezen a héten a magyar népköltészet 
jegyében Mesehét címen szervez 
programokat a Tiszavasvári Kabay János 
Általános Iskola. Mesegyűjtőink révén 
rengeteg népmese maradt fenn, melyekből 
a héten reggelente meghallgatunk egyet-
egyet az iskolarádióban. Az iskolai 
könyvtárban főként Benedek Elek, 
a nagy magyar mesemondó meséi 
kerülnek felolvasásra. Az ide látogató 
gyerekek mesés feladatokat oldhatnak 

meg, totózhatnak, rajzolhatnak, meséhez 
kapcsolódó plakátot vagy képregényt 
is készíthetnek mindezt mesehallgatás 
közben. A hét fénypontja azonban a 
2019. szeptember 30-án, az Ábelesz-
kóbelesz című népmese bemutatása volt 
némajátékkal iskolánk pedagógusainak 
szereplésével. Az előadás nagy sikert 
aratott a gyerekek körében. Gratulálunk a 
közreműködő tanító néniknek, bácsiknak! 
Köszönjük szépen a kellemes, igényes 
előadást.

Kocsma történetek
(Varga Tímea Hajnalka esete, hajnalban Tót Lajival, meg a piaccal)

Mesehét az iskolában

Szövetségi vélemény a Tiszavasvári Kacsás tavon 
kialakult helyzetről
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Kultúra-Szórakozás-Kikapcsolódás

EKIK Találkozások Háza
programjai

2019. október 15. 10:00 és 14:00  Görbetükör Társulat gyerekszínház: Maugli a dzsungel 
fia! Találkozások Háza

2019. október 20. 09:00-12:00 Baba- és gyerekruha börze Találkozások Háza
2019. október 25. 18:00 Dumaszínház: Kiss Ádám és Beliczai Balázs előadása – 

Találkozások Háza Jegyár: 3300.- Ft.
2019. október 27. filmvetítések: 16:00 Jetikölyök (3D) 18.00 Zombieland - A második 

lövés - Találkozások Háza
2019. november 4. 19:00 Őrületek tornya Találkozások Háza Jegyár: 2200.- Ft.

EKIK  Városi Könyvtár  
programjai

Október 16.  17 óra
A NŐI ÖNBIZALOM TITKOS TÜKRE

Vendég a könyv szerzője: MAROZSÁK SZABOLCS 
motivációs tréner, önbizalomedző

Október 18. 14 óra
„Itt van ősz itt van újra…” – 

interaktív könyvtári foglalkozás
Repülőgépkészítés kukoricaszárból

A foglalkozást tartja: Harsányi Tiborné Etelka 
szalma-és csuhéfonó

November 6. 10.30 
Baba-Mama Klub

RINGATÓ BEMUTATÓ FOGLAKOZÁS
a foglalkozást tartja: RÓZSA IBOLYA

November 9. 10.00 -17.00
WORKSHOP BISTEY VIKTÓRIÁVAL

Bővebb információ: 06-42/372-441, www.kulturatvasvari.hu, és facebook 
oldalunkon

találkozzunk a könyvtárban!

EKIK  Vasvári Pál Múzeum 
programjai

Múzeumok Őszi Fesztiválja 
Október 15.  17 óra

Óvodapedagógusok Napja
Vendég: Katóné Herczeg Klára 

Október 25. 17 óra
TANÁROK NAPJA

November 9 . 10.00 – 16.00 
MÁRTON – NAP

A Vasvári Pál Múzeum Kálvin Úti épületében
Bővebb információ: 06-42-911-013

honlapunkon és facebook oldalunkon

Szeptember 30-án kezdődtek az Országos 
Könyvtári Napok programsorozat 
rendezvényei a Városi Könyvtárban. 
Szeptember 30. kettős ünnep a 
könyvtárak életében, hiszen Benedek 
Elek születésnapja egyben a Magyar 
Népmese Napja is. A programsorozat 
nyitórendezvényén a Baba-Mama Klub 
foglalkozásán a Hétszínvirág Bábcsoport 
az Erdei kaland című bábelőadással 
kedveskedtek a legkisebbeknek. 
17 órától immár nyolcadik alkalommal 
nyílt kiállítás kreatív olvasóink munkáiból. 
34 egyéni kiállító és 2 csoport alkotásaiban 
gyönyörködhetünk az október 31-ig 
látogatható kiállításon. A kiállítást Kovács 
Géza a Tiszadadai Tájház vezetője 
nyitotta meg, a műsorban közreműködött 
Krusóczki Adelin és Nagy Adrián. A 
hagyományokhoz híven átadásra kerültek 

a könyvtári LEG-ek is. A Városi Könyvtár 
Legfiatalabb Olvasója címet Pampuch 
Áron kapta, a Városi Könyvtár Legtöbbet 
Olvasó Gyermek Olvasója Papp Lőrinc 
lett. A legtöbbet olvasó Diák Olvasónk 
Kakócz Alexandra. A Városi Könyvtár 
Legtöbbet Olvasó Felnőtt Olvasója címet 
Kecsmarik József kapta. A Városi Könyvtár 
Legidősebb Olvasója Farkas Imréné.. A 
kiállítóknak és a díjazottaknak egyaránt 
gratulálunk! A programot a nyíregyházi 
Móricz Zsigmond Megyei és Városi 
Könyvtár, a Nemzeti Kulturális Alap, 
az Informatikai és Könyvtári Szövetség, 
valamint a Kreatív Manka Műhely 
támogatta Az hét további eseményeiről 
a novemberi újságban számolunk be. 
Találkozzunk a Könyvtárban!

Kulcsár Lászlóné 

„Könyvtárak az emberért, felelősség 
a Földért”

Magyarország változatos 20. századi 
történetének eddig kevésbé kutatott 
területével ismerkedhetnek meg azok 
a látogatók, akik megtekintik a 2019. 
október 23-ig látogatható vándorkiállítást 
a Vasvári Pál Múzeumban. Kárpátalja 
közel egy évszázad alatt az Osztrák-
Magyar Monarchia peremterületéről a 
nemzetállamok ütközőzónájává vált, 
és ennek következményeként számos 
államalakulat része lett az elmúlt száz 
évben. 1938 és 1944 között a terület, a 
korabeli szóhasználat szerint, visszatért 
Magyarországhoz és ezzel „az ezeréves 

határok” elérhetővé váltak a magyarság 
számára. A kiállítás ezekbe az évekbe nyújt 
betekintést a korszak politikai, katonai, 
társadalmi és kulturális folyamatainak 
bemutatásával. A rendezvény célja, 
hogy értelmezze az időszak eseményeit 
a történelmi emlékezet és a kollektív 
emlékezés forrásainak felhasználásával, 
mely segítségével jól bemutatható a terület 
etnikai, kulturális és vallási összetettsége. A 
magyar történelem és a nemzeti kultúra 
iránt érdeklődőket szeretettel várják a 
szervezők.

Magyarországhoz visszatért 
Kárpátalja 1938-1944
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Anyakönyvi Hírek
Köszöntjük Tiszavasvári 
Legifjabb Lakóit
Makula Sándor Mózes /2019.08.07./
Rostás Zejnep /2019.08.29./
Lakatos Kemál /2019.08.29./
Rostás Kendra Ágnes /2019.08.30./
Lakatos Kristóf  
Makula Aisa 
Laczkó Csenge Natália 
Polonkai Zora Anett 
Nagy Béla
Pethe Marcell
Csécs Milana
Balogh Natasa Janka 
Rézműves Eperke
Tóth Hanna Laura 
Szabó Kamilla Ariana

Akiktől búcsút vettünk:
Szőke József /2019.08.20/ Szőnyi Tibor u.
Kovács Sándor/2019.08.30/ Pethe Ferenc u.                                                                   
Szögi János/2019.08.30/ József  Attila u.
Pethe Károly/2019.08.31/ Petőfi u.
Bodzás Sándor Lajos Fehértói u. 
Szemán Sándorné sz. Haraszi Erzsébet     
Petőfi u.
Nagy Imréné sz. Deli Irma Lónyai u. 
Szabó Irma Könyves Kálmán u. 
Bende Imre Dózsa György u.  
Berkes Józsefné sz. Varga Katalin 
Zsuzsánna Damjanich u.
Németh Imréné sz. Tokaji Róza                             
Kossuth Lajos u. 
Tamásné Fazekas Erika Mátyás király u.
Fegyveres Sándor Hősök u. 
Petruska Ferenc Dankó tanya
Bódor Gáborné sz. Szitanics Erzsébet                          
Kabay János u.
Kovács Sándor  Nagybecskerek u. 
Gargya Lajosné  sz. Czégény Ilona 
Juliánna                Báthori u.  

Akik házasságot kötöttek
Balogh Tünde – Lakatos István  
Benyusz Eszter – Németh  Zsolt
Kovács Adrienn – Kék Norbert 
Váradi Ilona Noémi – Szabó Roland
Tóth Ágnes – Kiss Károly 
Galyas Nikoletta – Ondi Sándor
Nagy Kitti – Győrfi Lajos László

Közlemények-Információk
06 42/520-057
November 01-07:
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
November 08-14:
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal
Tiszavasvári Járási Hivatala
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:  8.00 - 12.00
  13.00 - 15.30
Kedd:  8.00 - 12.00
Szerda:  8.00 - 12.00
  13.00 - 15.30
Csütörtök: 8.00 - 12.00
Péntek:  8.00 - 12.00
4440 Tiszavasvári, Báthori u. 2-4.  
Telefon: (42)520-510, Fax: (42)520-511
E-mail: tiszavasvari@szabolcs.gov.hu  
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Tiszavasvári Járóbeteg Szakrendelő
Üzemeltető, egészségügyi szolgáltató:
Rojkó-Med Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Rendelésekre történő jelentkezések 
formája:
személyesen, telefonon (42/520-080) 
illetőleg
ERODIUM rendszeren keresztül.
Telefonon előjegyzés kérhető:
Hétfő-Csütörtök:8.00-12.00,13.00-16.00
Péntek: 08.00 – 12.00

Rendelési idő:
Belgyógyászat: 
(előjegyzés és beutaló szükséges)
Szerda:  
páratlan héten  16.30 - 20.30
páros héten   12.00 - 16.00
minden héten   08.00 - 12.00
Csütörtök:  8.00 - 14.00
Péntek:   8.00 - 12.00
Sebészet:
Kedd:   14.30 - 19.30
Csütörtök:  15.00 - 18.00
Szülészet-Nőgyógyászat:
(előjegyzés szükséges)
Kedd:         terhesgondozás 13.00 - 15.00

APRÓHIRDETÉS
Eladó Bocskai u. 68-70. közötti 817m2-
es építési telek. Áram, ivóvíz, gáz – és 
csatornacsonk, 12m2-es melléképület. 
Ár: megegyezés szerint. 
Érd: 42/275-170
Tiszavasvári Vasvári  Pál 152 sz. alatti 
1 hektáros ingatlan, 90m2 (18m x 
5m) gazdasági  épülettel, amelyben 
állattartás  nem engedélyezett, de lakó 
épületnek átalakítható. Ipari  árammal, 
szennyvízzel, vízzel. Irányár 3 200 
000.-Ft. Érdeklődni:  06 30/983-2461
Földmérés, megosztás, épület 
feltüntetés, telekmegosztás, telekhatár 
kitűzés, egyéb földmérési munkák! Tel.: 
30/ 368-9797
Egyedülálló nyugdíjas nő földszintes, 
vagy kertes albérletet keres. Más 
megoldás is érdekel!
Alkoholisták ne hívjanak! Érd.: 30/963-
5787
Eladó, kiadó a Kinizsi út végén 
külterületi lovas tanya  0.5 ha lucernával.
Tel.: 30/213-1712
Egyéni vállalkozóként épület-és 
szerkezetlakatos munkát vállalok, egyéni 
igények szerint: trapéz lemezkerítések, 
fémszerkezetű épületek, kiskapuk, 
nagykapuk, előtetők, fémszerkezetek 
szerelése, javítása, hegesztéssel, 
csavarkötéssel.  Tel.: 70/322-3546
Bükk tűzifa vastag, méteres 26000.-Ft/
köbméter, de konyhakészen is kapható. 
Érd.: 06 70/384-5283 
Eladók! Olcsón! Kis hibával Romett és 
Riga segédmotorok, gázszieszta kályha 
palackkal, 1 db ortopéd matrac, kis régi 
típusú színes Tv. 
Érdeklődni: 06 70/583-8442
Eladó! 2 db 200 kg-os hízó! Érd: 
Tiszavasvári, Csokonai út 24/b. Tel.: 06 
30/277-3430
Nagycserkesz külterületén 08/3 hrsz. 
alatt 43,15 AK értékű, 1,5 hektár 
szántóföld eladó! 
Érdeklődni: 06 30/790-4504,  06 42/715-
439 
Tiszavasvári,  Kinizsi u. 27. sz. alatt 
700m2, ill. Damjanich u. 1 sz. alatti 500 
m2 építési telek eladó. Tel.: 30/213-1712

Polgármesteri Hivatal általános 
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:    8:00 - 12:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda:    8:00 - 12:00
   13:00-17:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:    8:00 - 12:00
Tel.: 06 42/520-500
Polgármesteri fogadónap:
Minden hónap első hétfőjén
2019.11.04. hétfő  8.00 - 12.00
Elektronikus levélcím:
titkarsag@tiszavasvari.hu 
Jegyzői fogadónap:
Minden páros naptári hét szerdáján
08.00 órától 12.00 óráig
2019.10.30. szerda  8.00 - 12.00
2019.11.13. szerda  8.00 - 12.00
2019.11.27. szerda   8.00 - 12.00
Elektronikus levélcím:
jegyzo@tiszavasvari.hu 
Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140
Posta Nyitva tartás:
Hétfő:  08:00 - 16:00
Kedd:  08:00 - 16:00
Szerda:  08:00 - 16:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek:  08:00 - 15:00
Szombat: 08:00 - 11:00
Vasárnap Zárva
Kéményseprőipari Kft. központja:
cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.
e-mail: kemenyseproipari@gmail.com
Telefon: 06-42/411-515;  06-42/411-516
Tiszavasvári Polgárőr Egyesület:
4440 Tiszavasvári Báthory utca 6. 
Bejárat az Attila tér felől.
Bármikor hívható! 
Tel: 06 20/919-1793
Orvosi Ügyelet:
Szükség esetén hívják a 112-es 
segélyhívó számot, ahonnan a diszpécser 
továbbítja a hívást az orvosi ügyeletre, 
illetve a mentőszolgálathoz!
Tűzoltóság:
06 42/520-304
Rendőrség:
06 42/372-311  
Ez csak 8.00-16.00-ig hívható. 
16.00 utána hívják a 112-es segélyhívó 
számot
Tiszavasvári Kormányablak 
ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:  7.00 - 17.00
Kedd:  8.00 - 16.00
Szerda:  8.00 - 17.00
Csütörtök: 8.00 - 18.00
Péntek:  8.00 - 15.00
Állatorvosi ügyelet:
Október 12-13:
Dr. Bónis László    0630/978-0410
Október 19-21:
Dr. Bodnár József  0630/324-3023
Október 23:
Dr. Magyar Károly 0670/570-0904
Október 26-27:
Dr. Csurilla Gréta   0630/339-5758
November 01:
Dr Erdélyi Béla       0630/3242750
November 09-10:
Dr. Bodnár József  0630/324-3023
Gyógyszertári Ügyelet:
Október 11-17:
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Október 18-24:
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Október 25-31:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.

    nőgyógyászat    15.00 – 20.00
Csütörtök: terhesgondozás 13.00 - 15.00
                  nőgyógyászat     15.00 – 20.00
Fül-Orr-Gégészet:
(előjegyzés és beutaló köteles)
Hétfő:   16.00 - 21.00
Csütörtök:  15.00 - 20.00
Szemészet:
(előjegyzéses szakrendelés)
Péntek:  8.00 – 16.00 
(látótérvizsgálat) 8.00 - 10.00
Bőrgyógyászat:
Kedd:   12.30 - 17.30
Urológia:
(előjegyzéses szakrendelés)
Hétfő:  8.00 - 14.00
Reumatológia:
(előjegyzéses szakrendelés)
Hétfő:   16.00 - 21.00
Szerda:   12.00 - 17.00
Röntgendiagnosztika, Teljes körű 
ultrahang diagnosztika:
(előjegyzéses és beutaló köteles)
Szerda:   16:00-20:00
Csütörtök:  16:00-20:00   
Fogászati röntgen:
Hétfő:   13:00-16:00
Kedd:   08:00-12:00
Szerda:   08:00-11:00      
Csütörtök: 08:00-12:00
Péntek:   10:00-13:00
Vérvételi helyiség:
Vérvétel:  7.00-9.00
Leletkiadás: 11.30-13.00  
Labor:   7.00-13.00
06 30/819-1994 

Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek,
Hiába szállnak, álmok, évek, Ők itt 

maradnak bennünk 
csöndesen még. 

(Juhász Gyula)
Németh Csaba
volt tiszavasvári 
lakos halálának 
9. évfordulójára 
szerető édesanyja és 

nővérei

AMIT AZ APRÓHIRDETÉSRŐL, 
MEGEMLÉKEZÉSEKRŐL TUDNI 

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

Foci
Pannónia csoport megyei II. osztály

Csapatunk az elmúlt öt fordulóban sajnos nem teljesített jól, mert az egy nagyarányú 
vereség mellett két hazai mérkőzésen sem tudott győzni. Rengeteg sérülés és eltiltás miatt 
soha sem sikerült azzal a csapattal kiállnunk, amellyel Nagy István mester szeretett volna. 
Reméljük, hogy hamarosan rendezni tudjuk sorainkat és győzelmekkel tudunk kedves-
kedni szurkolóinknak. Hajrá TSE!!!!

Kàlmánháza - Tiszavasvári SE     1:2 
Tiszavasvári SE - Encsencs          8:2 
Rakamaz - Tiszavasvári SE          5:1 
Tiszavasvári SE - Kálósemjén     1:1 
Tiszavasvári SE – Nyírbéltek      2:2

Osztálytalálkoztunk…
A mi osztályunk története egyidős a Váci gimi - 1970-1974-ig csak Tiszavasvári 
Gimnázium - épületének történetével, 49 évvel ezelőtt adták át és mi akkor kezdtük 
diákéveinket itt, Ma már 45 éve annak, hogy leérettségiztünk. A találkozásunk emlékére 
készült a csoportkép a Szeles Presszóban, 2019. szeptember 7-én. (állnak, balról: Bakos 
Dorottya, Szilágyi Ibolya, Csongár Mária, Zihor Ágnes, Pocsai János, Szakolczai László, 
Szűcs Ilona, Mankovits Tamás, Papp Teréz, Mészáros József, Koszta Mária, (ülnek, 
balról) Ráduly Anna, Tátorján Anna, Terdik Jánosné osztályfőnök, Pesel Mária.

Kézilabda
Megkezdődtek a bajnoki küzdelmek a férfi NB II Észek-Keleti csoportjában, ahol felnőtt 
csapatunk remek rajtot vett és az eddig lejátszott három mérkőzés után mindannyiszor 
győztesen hagyták el a pályát. Az első fordulóban a Gyöngyös U23-as csapatat sikerült 
magabiztos játékkal két vállra fektetni, majd következett az első idegenbeli fellépés, ahol 
egy gyenge kezdés után a végére sikerült felülkerekedni a Túrkeve csapatán. Második 
hazai mérkőzésünket a Hajdúböszörmény csapatával játszottuk. Sikerült a mérkőzés 
elején tetemes előnyre szert tenni és azt mindvégig megtartani, így csapatunk jelenleg 
vezeti a tabellát egyedüli 100 százalékos teljesítménnyel.
Ifjúsági csapatunk 2 mérkőzésen van túl és sajnos fiataljainknak nem sikerült még 
megszerezni első pontjaikat. Az első fordulóban a Túrkeve csapatától szenvedtek 
vereséget, majd hazai pályán a Hajdúböszörmény csapata ellen sem sikerült megnyerni a 
mérkőzést. Sajnos a csapatot sok sérülés hátráltatja, így ezidáig sosem tudtak a legerősebb 
felállásban pályára lépni, de nagy akarattal tovább dolgoznak, hogy sikeresek legyenek 
ők is.
Női felnőtt csapatunk is megkezdte a szereplést az új bajnoki évadban, ahol rögtön egy 
rangadóval kezdtek a lányok a tavalyi bajnok Nyírbátor ellen. Megfiatalított csapatunk 
becsülettel küzdött és hajtott, de olykor a szerencse is elpártolt tőlük, így nem sikerült 
idegenben a bravúr.
Tiszavasvári    – Gyöngyös      45-28
Túrkevei VSE – Tiszavasvári 19-30
Tiszavasvári    – HTE              30-25
Ifjúsági eredmények:
Túrkeve – Tiszavasvári 38 – 30
Tiszavasvári – H.böszörmény 31 – 34
Női felnőtt eredmények:
VSE Nyírbátor – Tiszavasvári 30- 25

Az idei évben  rég nem látott  nagy létszámú közönség vette birtokba  a Szentmihály teret.  A 
7. alkalommal megrendezésre kerülő Zúzoslé főzőverseny, Zúzafesztivál és Pálinkamustra 
szeptember 28 – án várta a nagyérdeműt.  Kora reggeltől érkeztek a főzőcsapatok, 
baráti  - és munkahelyi társaságok, először képviseltette magát Szorgalmatos, Tiszadada, 
Tiszagyulaháza  és Tiszalök önkormányzata és természetesen részt vett újra Tiszavasvári 
Város Önkormányzata és a Tiszavasvári Járási Hivatal csapata is. 
A Tiszavasvári Mazsorett Egyesület  műsora jelezte a rendezvény kezdetét, majd a Szikes 
Banda zenéje járult hozzá   a remek hangulat folytatásához. Ezt követően Szőke Zoltán 
polgármester úr megnyitotta a  VII. Zúzoslé főzőversenyt, aki egyébként a zsűri egyik 
tagjaként  a délelőttöt a csapatok között töltötte. A zsűri elnöke,  Taksár Ferenc
a Szabadtűzi Lovagrend lovagja, a szabadtűzi sütés főzés mestere szintén köszöntötte 
a vállalkozó kedvű főzőket, akik jó hangulatban koccintottak egymással a színpadon 
egy pohár szíverősítővel. Néptáncosok mutatkoztak be a Szikes Zenekar kíséretében, 
így  a kis Kör – Karéj Néptánccsoport, a Vackor Néptánccsoport kamaracsoportja 
valamint a Göbölyös Táncegyüttes, majd a Szikes Banda interaktív műsora szórakoztatta 
a közönséget. Mesekoncert szólt a kicsiknek Buborékcsodaként beharangozva, nem  
csupán a címe volt ez, hanem valóban óriásbuborékok kápráztatták el a gyerekeket. Ezt 
követően rögtön az ORT-IKI Báb – és Utcaszínház gólyalábasai érkeztek a térre egy 
vásári játékot is előadva óriási sikert aratva. A hangulat nem lankadt, hiszen a Kelet - 
Brass Band utcazenész fiúcsapata megrezegtette zenéjével mindnyájunk dobhártyáját. 
Badár Sándor humorista nem csupán a rekeszizmokért volt felelős, hanem az zúzoslé 
és zúzaételek értékelésében is aktívan részt vett, majd a színpadon mesélte el többek 
között az ezzel kapcsolatos élményeit is. Az eredményhirdetést mindenki izgatottan 
várta, a pálinkamustra is véget ért ekkora és megszületett minden kategóriában a döntés. 
A pálinkát is szakértő zsűri díjazta, Kiss István   a Kissüsti Pálinkaház tulajdonosa és Páll 
István, a Vasvári Pál Múzeum munkatársa, néprajzos  - múzeológus, a Szatmár – Beregi 
Pálinka Lovagrend tagja. 
A zúzoslé  főzőverseny helyezettjei:
I. Tiszavasvári Járási Hivatal
II. Tiszavasvári Város Önkormányzata
III. Szabit Kft.
A zúzaétel készítőinek díjazottjai:
I. Tiszagyulaháza Önkormányzata
II. Tiszalök Önkormányzata
III. Szabit Kft.
A Pálinkamustra helyezései:
I. Hamvas Attila
II. Szombati István
III. Szabit Kft.
Az elkészített ételek ízletesek voltak, igazán elégedett volt a szabadtüzi  sütés főzés 
mestere, nemhiába Büdszentmihály egyedülálló népi étele ma is hódító útját járja. 
A  tiszta forrásból táplálkozó, a népzenei hagyományainkra építő modern hangzásvilágú 
népzene és világzene elismert előadóművésze és népdalgyűjtő, alkotó dalszerzője Kovács 
Nóri énekesnő, akinek nevéhez fűződik többek között Magyarország „Repülj madár” 
című imázs-dala. Fellépése bearanyozta a napot, hiszen Kovács Nóri hazánkban és 
külföldön is népszerű,  munkássága egy óvandó és becsülendő kincs. 
Az elvont csodabogár,  ám szerethető Waszlavik László József művésznevén: Waszlavik 
„Gazember, Petőfi, Velorex, Sámán, Szabadcsapat, Ullmann Mónika”, László „Lovag” 
népzenei műsorára  rejtelmes figurája miatt is sokan voltak kíváncsiak.
A Későn Szóltál miskolci  rockegyüttes   -az énekes  helyi gyökereivel – valósággal 
szétszedte a színpadot  a szó legpozitívabb értelmében, a közönség alig  - alig akarta őket 
leengedni a színpadról, de ez alkalommal hamar megvigasztalódtak, mert Balázs Fecó 
technikusa vette át a terepet, hiszen a magyar könnyűzenei élet nagy öregje várakozott 
a háttérben. A zenész  nagy slágerei csendültek fel, a tömegben nagyon sokan vele  és a 
zenéjén  nőttek fel, itt – ott talán könnybe lábadt szemekkel is lehetett találkozni.  

Mindenki egy kicsit visszautazott az időben, láthatóan tolongtak az emlékek. 
A  kísérő programok is nagy látogatottságúak voltak a nap folyamán, a Kádár Ferkó 
Fotószínháza  alig bírta a tempót, megállás nélkül érkeztek a megrendelők, de a népművészet 

Újra főtt a zúzoslé… és az íjászat kedvelői is rátalálhattak  kedvenc tevékenységükre és látnivalóira. A 
programok között vagy csak sétálgatás közben  henna festésre, csillámtetoválásra volt 
lehetősége a gyerekeknek felnőtteknek egyaránt, a népi játszóudvar pedig egész nap  
gyerekzsivajtól volt hangos Mindenhol garantáltan kedves árusok várták az érdeklődőket..
A Közétkeztetési Kft. jóvoltából a látogatók hozzájuthattak  Tiszavasvári egyedülálló 
népi ételéhez, a zúzosléhez. A program a „Hagyományok a közösségért – A  közösség a 
hagyományokért” projekt keretében az Európai Unió támogatásával  valósult meg. 
Egy szép szeptemberi hónap méltó zárása volt  ez a nap. Látva, hogy kiválóan szórakoztak 
az idelátogatók, az utolsó kellemes őszi hónaptól való búcsú sem szomorította el a 
szervezőket. 
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Tiszalök, Bocskai u. 15.

Telek területe: 1 463 m2 
Felépítmény nettó terület összesen: 100 m2

Közmű ellátottság: víz, szennyvíz, villany
Jelenlegi funkció: öltöző, szociális épület

Tiszalök, Bocskai u. 17.
Telek területe: 3 373 m2

Felépítmény nettó terület összesen: 846 m2

Közmű ellátottság: víz, szennyvíz, villany, gáz, fúrt kút
Jelenlegi funkció: gazdasági épület

Tiszalök,
Bocskai út 15, 17. sz alatti

Az ingatlan együttes kínálati ára:

Az ingatlan főbb jellemzői:

w w w. p o l g a r i b a n k . h u

ELADÓ
Tiszavasváritól

7 km-re

23 000 000 Ft
A két ingatlan két külön helyrajzi számon szerepel,

de együtt kerül értékesítésre.

Az ingatlannal kapcsolatban érdeklődni lehet:

06 20 9350-698

lakóház, udvar • gazdasági épület, udvar


