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„ÚJ UTAKON JÁRUNK”
Zajlanak a munkálatok

Régóta várt fejlesztések indultak városunkban. Több mint 1 km hosszan újult meg teljes szélességében a
padkázást is ide értve a Petőfi utca csakúgy, mint a Zrínyi utca, ahol a padkázás még folyamatban van.
Elkészült a volt Coop előtti parkoló, az Ifjúság utca, Jókai utca és a Szabolcsvezér utca ifjúság úti csomópontja
is. Ezen utcák padkázása a cikk írásakor folyamatban van. A Széles-, Keskeny utcák előkészítése is zajlik,
a végleges munkálatokra azonban tavasszal kerül sor, csakúgy, mint a büdi utcák aszfaltozására. A képviselőtestület döntött arról, hogy legkésőbb 2019. november 15. napjától a Petőfi utcában „Korlátozott forgalmú
övezet” kerül bevezetésre 7,5t súlykorlát megjelölésével. Kihelyezésre kerül azonban a „Kivéve célforgalom”
feliratú kiegészítő tábla is tekintettel arra, hogy a Petőfi utcáról közelíthető meg több telephely és mezőgazdasági
föld is. A központi orvosi rendelő felújításához is megérkezett már a burkolóanyag, mire ezeket a sorokat
olvassák, láthatóvá válnak az első eredmények az épületben is.

„Egy Doboznyi Szeretet”

Tiszavasvári Város Önkormányzata 6. alkalommal
hirdeti meg az „Egy Doboznyi Szeretet” Karácsonyi
Adománygyűjtést. Ha lehetőségük engedi, a városban
nehéz helyzetben élő családok gyermekei számára
helyezzenek egy vagy akár több dobozba:

Megemlékeztünk 1956. október 23-ra
Ritkán látott nagy érdeklődés fogadta a Polgármesteri
Hivatal házasságkötő termében megtartott ünnepi
műsort, ahol Ráduly Zsolt alpolgármester megemlékező
szavait követően a 8kor Társulat rendkívül színvonalas
műsora elevenítette fel a kor eseményeit. Ezt követően
a megemlékezés koszorúit helyezték el a résztvevők a

Kopjafánál, ahol közreműködött a Városi Fúvószenekar.
A napot a Találkozások Háza előtti téren a méltán ismert
és elismert Ismerős Arcok ünnepi koncertje zárta. Ezúttal
is „teltházas” volt a tér, és a műfaj rajongói nagy tapssal
viszonozták a fellépő zenészek lelkesedését!

- gyerekjátékokat, - gyerekruhákat, - tartós élelmiszereket
(keksz, csokoládé, aszalt gyümölcs, stb. - apró játékokat
(könyveket, kifestőket, színes ceruzákat, stb.) - karácsonyi
édességeket
Az adományokat legkésőbb 2019.12.13.-án (péntek) 12
óráig a Polgármesteri Hivatal (Városháza tér 4.), 1. emelet
103. irodában adhatják le. Kérjük, csak olyan ajándékokat
helyezzenek el a dobozokban, amelyeket önök vagy
gyermekeik, unokáik is szívesen fogadnának! Kérjük,
a dobozokon tüntessék fel, hogy milyen korú és nemű
gyermeknek szánják ajándékaikat!

Márton napi liba

Meghívó

A Hankó László Zenei Alapfokú Művészeti Iskola szeretettel vár minden kedves érdeklődőt 2019.11.15-én, pénteken
18 órától a 25 éves jubileumi névadó ünnepségére, melyet a Találkozások Háza nagytermében tart. Az est folyamán
Hankó László életének bemutatása és zeneszerzői munkásságának művei csendülnek fel az iskola tanárainak és
növendékeinek jóvoltából.

Márton napján libát eszünk
De lehet, hogy ludaskását.
Ez a szokás száz év alatt
Sem vesztette a varázsát.
Nekünk is volt egy gúnárunk,
Annak volt a neve Márton
De Őt soha, nem esszük meg,
Bizonygatta a családom.
Megfogadtuk hát valóban,
Mindenki tudott is róla,
Hiba volt a számításban
Nem hallott erről a róka
Egyszer aztán egy reggelre
Üres lett a liba ólja,
Hűlt helye volt Mártonunknak,
Mert a róka elrabolta.
Dr.Bónis László
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Beszélgetés Szőke Zoltán polgármesterrel

Tiszavasvári lakóinak jóvoltából ismét
Szőke Zoltán lett a város polgármestere,
csak most nem egy, hanem öt év áll
rendelkezésére. A megalakult új
testületről, az elképzelésekről, a
tervekről, és a megkezdett munka
folytatásáról beszélgetünk. - Október 22én
megalakult
Tiszavasvári
új
képviselőtestülete. A választási bizottság
elnöke ismertette a hivatalos eredményt,
ezután a képviselők letették az esküt,
átvették a megbízólevelüket, majd ezt
követően megalakult az új képviselőtestület.
Valamelyest más a testület formája, de
alapjaiban véve nagy változásokon nem
ment keresztül. – Mennyire sikerül majd
együtt dolgozni az új képviselőkkel? –
Már a választás estéjén elmondtam, hogy
új fejezet kezdődik a város életében.
Nekünk, a mi képviselő csoportunknak
küldetése van. Valamennyien a városért
akarunk dolgozni – erre tettük le az esküt!
A kampány stílusából kiindulva nem
akartam rossz előjeleket leszűrni. Én azt
gondolom, hogy zárjuk le a múltat.
Született egy egyértelmű döntés, ezért ezt
mindenkinek el kell fogadnia. Ezért az
előttünk álló időkre együttműködést várok
a listáról bejutott „ellenzéki” képviselőktől.
– Csak egy gondolat erejéig visszatérve a
kampány időszakára. Felvetődött az
ellenzék részéről, hogy a képviselők
eddig csak bábuként emelgették a
kezüket, de nem esett szó a bizottságok
munkájáról. – A bizottságok felállításánál
olyan javaslatot tettem, hogy az ellenzéki
képviselők
azokba
a
bizottságba
kerülhettek, ahol maximális rálátásuk lehet
a történésekre, témákra, folyamatokra. Így
a bizottsági üléseken lehetőségük van
mennyiségi és időkorlát nélkül kérdéseket
feltenni, azokra válaszokat kapni. A
képviselői munkájukat mindenképpen
segíteni fogjuk, hogy rálátásuk legyen a
városunkban történő dolgokra. – Honnan
jött az ötlet, hogy elég egy alpolgármester
a városnak? – Azt gondolom, hogy az
elmúlt év egy kompromisszumon alapuló
megoldás volt, hiszen a testület összetétele
más képet mutatott. Most azonban a
várostól olyan felhatalmazást kaptak
képviselőjelöltjeinknek, ami nem indokolja
az ellenzéki alpolgármestert, másrészt
pedig jelentős megtakarítás ez a város
számára.
A
jövőre
nézve
egy
alpolgármesterrel, - akinek a munkáját,
kitartását, hozzáértését, tehetségét ismerem
– el tudjuk látni a ránk váró feladatokat. –
Mivel ez a megspórolt pénz milliós
tételre rúg, mindjárt felmerül a kérdés:
mire lesz elköltve? – A költségvetésben

meg fogjuk találni ennek a pénznek a
helyét. Ami biztos, hogy Tiszavasvárira
lesz elköltve, de ezt majd a képviselők a
költségvetés tárgyalásakor eldönthetik!
Azt azért még megjegyezném, hogy az idei
évi gazdálkodásunk nagyon jó mérleget
mutat, de az év végére ez még tovább is
javulhat. Természetesen erről tájékoztatjuk
majd a Kedves Olvasókat! – Polgármesteri
beszámolódban számot adtál arról az
egymilliárd kétszázmillió forintról, amit
sikerült
részedről
a
városnak
összelobbizni, pályázni. Azt is hallhattuk,
hogy ez a pénz megvan, ez már a városé.
A választások előtt meg is kezdődtek az
útépítések, amiről sokan gondolták,
hogy ez csak a kampány része. Hogyan
tovább? – Mire ezek a sorok megjelennek,
már le lesz aszfaltozva a Petőfi, a Zrínyi út,
ki lesz javítva a Jókai, az Ifjúság út, és
addigra elkészül az évek óta húzódó Coop
üzlet előtti parkoló rendbetétele. Épülnek a
sportpályáink, és minden más elkezdett
munka folytatódik – ahogy az idén még az
időjárás engedi. Több nyertes pályázatnál
elkezdődtek a közbeszerzési eljárások,
hiszen 2020 végéig be kell fejeznünk
valamennyit. Gőzerővel dolgoznak a
hivatalban a munkatársaim, és gőzerővel
dolgozni fognak a képviselők is. De
gondolva a jövőre: már most új pályázatok
után nézünk, amit szintén városunk
fejlesztésére, építésére, szépítésére lehet
majd fordítani. A választások során
említettem a Kisvárosok Programját, ami
Tiszavasvárit
nagyon-nagyon
fogja
érinteni. Itt már elindult a tájékozódás.
Megyei közgyűlési tagként aktív részese
szeretnék lenni a megyében zajló
folyamatoknak, képviselni szeretném
városunk és a környező települések
érdekeit is, hiszen komoly pályázati
lehetőségek lesznek. Nem mellékes, hogy
továbbra is lehet számítani az EU-s
forrásokra. Most alakulnak meg majd itt is
a
bizottságok.
Igyekszem
olyan
bizottságban helyet foglalni, ahol rálátásom
van olyan folyamatokra, ami Tiszavasvári
fejlődését is előre tudja mozdítani. Egy
kicsit még visszakanyarodnék a választás
eredményére:
olyan
felhatalmazást
kaptunk, ami történelmi jelentőségű,
hiszen ilyen még nem volt, hogy minden
körzetben nyerni tudjon egy párt, egy
összefogás, egy szervezet, és emellé még a
polgármester személyét is ők adják. Ezt
továbbra sem arra szeretném felhasználni,
hogy egy párt fővárosát építsem, hanem
arra, - mint ezt eddig is tettem, - hogy a
kapcsolatokat a magyar kormány felé a
leghatékonyabban tudjam érvényesíteni.

Tiszavasvári képviselőtestületének tagjai
Szőke Zoltán - polgármester
Tamás Viktor - 01 egyéni választókerület képviselője
Szurkos Szilvia - 02 egyéni választókerület képviselője
Volosinóczki Béla - 03 egyéni választókerület képviselője
Ráduly Zsolt - 04 egyéni választókerület képviselője
Bakné Répási Ágnes - 05 egyéni választókerület képviselője
Szabó Zoltán - 06 egyéni választókerület képviselője
Balázsi Csilla - 07 egyéni választókerület képviselője
Balogh Sándor - 08 egyéni választókerület képviselője
Császár József Sándor – kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselő
dr. Kiss Krisztián Bertalan – kompenzációs listáról mandátumot szerzett
képviselő
Szabó Zsolt – kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselő

Tiszavasvári az ékes példája annak, hogy
mit jelent kormányzati segítséggel
hozzákezdeni egy alvó város fejlesztéséhez,
építéséhez. Még mindig óriási a
lemaradásunk, de van egy olyan
célkitűzésem, hogy az 5. év végére többek
között Tiszavasvári útjai újuljanak meg.
Ne legyen földutunk, emellé a csapadékvíz
elvezetés, a munkahelyteremtés is nagyon
fontos. Öt év nagyon hosszúnak tűnik, de
nagyon hamar el is szalad. Épp ezért
nekünk is teljes erőbedobással kell majd
dolgoznunk. – A választási időszakban
említetted, hogy volt egy megbeszélésed
Orbán Viktor Miniszterelnök úrral,
ahol Ő biztosított arról, ha úgy
sikerülnek
a
választások
Tiszavasváriban, akkor a Magyar
Kormány
továbbra
is
segíti
településünket. Ez tényleg így lesz, vagy
csak választási fogás volt? – Én, erre a
személyes megbeszélésre készítettem egy
tájékoztatást
Tiszavasvári
jelenlegi
helyzetéről, amit lehetőségem volt
ismertetni miniszterelnök úrral. Ő a
beszélgetésünk végén csak annyit mondott,
hogy: „Mi segítettünk, támogattuk
Tiszavasvárit! Nyerjétek meg a választást
polgármester úr, és akkor folytathatjuk!”
Így váltunk el egymástól. A szándék
továbbra is az, hogy Dr. Vinnai Győző
országgyűlési képviselő úrral minden
csatornán keresztül eljuttassuk a hangunkat
a magyar kormányhoz akár levélben, akár
személyesen.
Természetesen
nem
szeretném a napjaimat Budapesten tölteni,
de
a
legfontosabb
találkozókra,
megbeszélésekre
el
fogok
menni.
Leginkább annak örülnék, ha eljönnének,
és
megnéznék
saját
szemükkel
Tiszavasvárit, hogy mire is lenne
szükségünk. Itt kiragadnék egy elemet, a
munkahelyteremtést. Erről beszéltem már,
hogy az ország nagyon sok területén már
nincs hova fejleszteni. Nincsenek
földterületek, nincs munkaerő, ezáltal már
lehetőségük sincs új munkahelyek
megteremtésére. Szeretném elérni azt,
hogy a most megépülő ipartelepünkre, és
minden más területünkre találjunk
befektetőt, és jöjjön el a kormány részéről
valaki, aki saját szemével meggyőződik
arról, hogy milyen lehetőségek vannak
Tiszavasváriban. – Repüljünk vissza az
időben egy évet. Ha akkor valaki azt
mondja neked, hogy mennyi pénzt hozol
ez idő alatt a városnak, elhitted volna?
– Bíztam volna benne, de ez egy hatalmas
álom volt akkor! Talán egyszer leírtam
valahol, hogy az álmainkat nem csak
álmodni kell, hanem tenni is kell érte. Ha

ezt nem csináljuk, akkor csak álmodozók
maradunk! Így nem csak álmodoztam,
hanem
tettem
is
az
álmaim
megvalósulásáért. – Ha egy év alatt ennyit
sikerült tenned, akkor a mérce most igen
magasra van téve! Az elkövetkezendő őt
évre igen nagy lesz az elvárás a
városlakók részéről. – Valóban magasra
van téve a léc, és én ezt át is szeretném
ugrani. Azt gondolom, hogy megvan a
biztos képviselőtestületi támogatás, meg
van az országgyűlési képviselői támogatás,
bízom benne, hogy meg lesz az „ellenzéki”
támogatás – hiszen esküt tettek
Tiszavasváriért – és akkor nem lesz
gondunk. De nem csak a fejlesztésről kell
beszélgetnünk, hanem az elkövetkezendő
öt évben egy társadalmi békét is kell
teremteni a városban, és azokat a negatív
hangokat,
rosszindulatú
pletykákat,
kommunikációkat, ami ilyen vagy olyan
oldalról folyik, annak elejét kell vennünk.
Nagyon sok jó szándékú ember van a
városban, akiknek össze kell fogni, és el
kell fogadni, hogy függetlenül attól, hogy
melyik pártcsaládhoz tartozom, én egy
politikai hovatartozás nélküli egységes
várost szeretnék teremteni Tiszavasváriból.
– Milyen érzés, hogy az ellenfeleid most
nem mondhatják el, hogy a győzelmedet
a Széles úti választópolgárok segítségével
érted el? - A választás eredménye tökéletes
visszaigazolása az elvégzett munkámnak,
azt
gondolom.
Mind
a
nyolc
választókerület, mind a tíz szavazókörét
megnyertük.
Ettől
egyértelműbb
visszaigazolás nem szükséges. A számok
önmagukért, értünk és Tiszavasvári helyes
irányáról beszélnek. Ezt a támogatást
őszinte szívvel, kellő alázattal és tisztelettel
köszönöm
meg
mindenkinek,
aki
bennünket támogatott. Természetesen
köszönet és tisztelet azoknak is, akik éltek
választói
jogukkal
és
véleményt
nyilvánítottak az október 13-i választáson!
– Sokszor említetted az „álmodozást”!
Ha most öt év múlva vagyunk, hol tart
Tiszavasvári? – Hol tart Tiszavasvári?
Többen hazaköltöztek azok közül, akik
valamikor elmentek! Az alacsonyabb
végzettségűeknek nem csak a közmunkát
tudjuk kínálni! Városunk pedig egy szép,
egységes, szerethető város képét mutatja
majd. És ami nagyon fontos: legyen az
bármilyen városi ünnepség, megemlékezés,
rendezvény – azokon mindig sokan, kicsik
és nagyok, öregek és fiatalok, mosolyogva
néznek egymásra, és örülnek annak, hogy
ebben a városban élhetnek!
Fülöp Attila

Problémamegoldás - közösen

Kisebb-nagyobb lakóközösséget érintő problémáját írja meg az
Önkormányzat részére a problematerkep@tiszavasvari.hu email
címre.
Kizárólag névvel, címmel ellátott leveleket várunk!
TVÖ”
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot
írt ki az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár Igazgató
(magasabb vezető) beosztás ellátására. A pályázat benyújtási határideje
2019. november 26. A részletes pályázati kiírás megtekinthető a www.
tiszavasvari.hu és a www.kozigallas.gov.hu oldalon.
TVÖ
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AZ ALAKULÓ ÜLÉSRŐL
2019. október 22. napján a választási eredmény
jogerőre emelkedését követő napon megtartotta alakuló
ülését Tiszavasvári Város önkormányzata Képviselőtestülete. Kiemelést érdemlő napirendi pontok az
alábbiak: (Valamennyi napirend megtekinthető a
www.tiszavasvari.hu önkormányzati honlapon)

A polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapításáról
A
polgármester
illetményének
mértékét
az
önkormányzati törvény valamint az államtitkárok
jogállásáról szóló törvény (2010. évi XLIII. törvény 51.
§ (1-3) bekezdése) konkrétan meghatározza, a település
lakosságszámának figyelembevételével. Ennek alapján
a képviselő-testületnek nincs mérlegelési lehetősége.
A polgármester illetményének mértékéről nem a
képviselő-testület dönt, de határozatában deklarálnia
kell a törvényben foglaltakat. A napirend nyilvános
ülésen került megvitatásra a törvényben foglaltaknak
megfelelően. Az illetményről a polgármester nem
mondhat le. A képviselő-testület sem alacsonyabb, sem
magasabb összegben nem állapíthatja meg a polgármester
illetményét és költségtérítését a törvény alapján számított
illetményhez és költségtérítéshez képest.
A fentiek alapján az államtitkár törvény szerint
meghatározott illetménye bruttó 997.170.-Ft, és az
előzőekben idézett jogszabályhely szerint ezen összeg 70
százaléka a polgármester törvény szerint meghatározott
illetménye, ami havi bruttó 698.019.-Ft. A kerekítés
szabályait alkalmazva – 100 forintra kerekítve –
az illetmény összege 698.000 Ft. A polgármester
költségtérítésének összege havonta bruttó 104.700.-Ft
a törvény rendelkezéseinek megfelelően. A cafetériajuttatásokra igénybe vehető 2019. évi keretösszeg bruttó
231.900.-/fő/év, mely évente, a költségvetési rendeletben
kerül meghatározásra. A polgármester tiszteletdíját és
költségtérítését a testület – az érintetett fél kivételével,
aki kizárását kérte - 11 egyhangú igen szavazattal
elfogadta deklarálva ezzel a törvényben foglaltakat.

Az alpolgármesteri tisztség betöltése
Az önkormányzati törvényben foglaltak értelmében
a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos
szavazással, minősített többséggel a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert
választ, több alpolgármestert választhat.
Az alpolgármester megválasztására vonatkozóan az
ülés nyilvános volt, tekintve, hogy az érintett nem
kérte zárt ülés tartását. A tiszteletdíj és költségtérítés
megállapítása tárgyban az ülés szintén nyilvános
volt a törvény előírásaira figyelemmel. A polgármester,

Önkormányzati Hírek
munkája segítésére egy fő alpolgármester személyére
tett javaslatot. A társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíja nem haladhatja meg a társadalmi
megbízatású
polgármester
tiszteletdíjának
90
%-át, azaz legfeljebb bruttó 314.108. forint lehet.
Az alpolgármester tiszteletdíja 300.000- Ft-ban
került megállapítása. Költségtérítése ennek 15 %-a.
A testület 1 nem szavazattal 11 igen szavazattal,
minősített többséggel megválasztotta Ráduly Zsolt
alpolgármestert, míg tiszteletdíját és költségtérítését – az
érintetett fél kivételével, aki kizárását kérte - 11 egyhangú
igen szavazattal szintén elfogadta. Tisztségét társadalmi
megbízatású alpolgármesterként látja el.

Bizottságok tagjai
A testület munkáját, csakúgy ahogyan eddig is 2
bizottság segíti. Változás a polgármester javaslatára a
bizottságok létszámában van. Az eddigi 4 fő helyett a
bizottságok 5 fővel fognak működni. A bizottság feladata
különösen a testület elé kerülő napirendek megtárgyalása
a működési szabályzatban foglalt témákban. Az
önkormányzati törvény alapján a bizottság elnökének
és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által
történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület
megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét –
és az elnökkel együtt számított - tagjainak több mint a
felét az önkormányzati képviselők közül kell választani.
A bizottság elnöke vagy tagja nem lehet a polgármester,
alpolgármester.

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke, tagjai:
Balázsi Csilla (elnök)
Szurkos Szilvia
Szabó Zoltán
Császár József
Dr. Kiss Krisztián

Szociális és Humán Bizottság elnöke, tagjai
Bakné Répási Ágnes (elnök)
Balogh Sándor
Volosinóczki Béla
Tamás Viktor
Szabó Zsolt

Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges
című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú
pályázatból nyújtható ösztönző támogatások
igénylésének újabb pályázati felhívása
A Képviselő-testület 2019. szeptember 30-ai ülésén
elfogadta a EFOP-1.2.1-16-2017-00009 kódszámú
,,Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges!” című
pályázati felhívás keretében elkészült a fiatalok ösztönző
támogatásáról és lakhatásáról szóló 32/2019.(X.1.) számú
önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelet),

Kiss Tünde, a Helyi Választási Bizottság elnökének
összefoglalója az önkormányzati választások
eredményéről

A 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati képviselők, polgármester
választás a törvényi előírásoknak megfelelően, rendben lezajlott. Az előző Képviselő
– testület megválasztotta a Helyi Választási Bizottságot, amely ezt követően a Helyi
Választási Irodával együttműködve megkezdte azon feladatok ellátását, amelyeket
a jogszabály meghatároz. Az ajánlóívek feldolgozását követően a Helyi Választási
Bizottság 2 fő polgármester jelöltet, 27 fő egyéni képviselő jelöltet és 3 kompenzációs
listát vett nyilvántartásba. Az ajánlóívek határidőben történő le nem adása miatt 5 esetben
került bírság kiszabásra. A választás napját megelőzően a bizottsághoz 2 db kifogás
érkezett. A választás napján a bizottság reggel 7 órától határozatképes volt. Napközben
2 db kifogás érkezett. Az első kifogást a bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasította,
mivel az nem felelt meg a választási törvény előírásinak. A második kifogásnak helyt
adott, megállapította a jogszabálysértés tényét és a jogszabálysértőt eltiltotta a további
jogsértéstől. A választás napján Tiszavasvári választópolgárainak száma 9726 fő volt,
amiből 4153 fő jelent meg a szavazáson. Ez a választójogosultak 42,7 %-a. A választási
bizottság az egyes szavazóköri jegyzőkönyvek alapján megállapította, hogy a választás
eredményes volt és 2593 érvényes szavazattal Szőke Zoltánt a Fidesz-KDNP jelölő
szervezetek közös jelöltjét választotta meg polgármesternek. Tiszavasvári mind a 8 egyéni
választókerületében a Fidesz-KDNP jelölő szervezetek képviselői szereztek mandátumot.
Kompenzációs listáról 3 fő került be a képviselő-testületbe. A választás napján elbírált
kifogás ellen, valamint az eredményeket megállapító határozatokkal szemben fellebbezés
nem érkezett. A polgármester választás és az egyéni választókerületi képviselőválasztás
eredménye 2019. október 17-én 16:00 órától, míg a kompenzációs listáról mandátumot
szerzett képviselőválasztás eredménye 2019. október 21-én 16:00 órától jogerőssé vált. A
megbízólevelek az október 22-én megtartott alakuló ülésen a polgármester és valamennyi
képviselő részére átadásra kerültek. Az esküt is letette a 12 fős testület.

mellyel Tiszavasvári Város Önkormányzata a fiatalok
helyben maradását szeretné támogatni. A támogatások
pályázat útján nyerhetőek el, ezért az önkormányzat
elkészítette az ösztönző támogatások igényléséhez
szükséges pályázati felhívást, mely a határozattervezet
mellékletét képezi és a www.tiszavasvari.hu honlapról
letölthető. Jelen felhívás alapján a pályázatok
benyújtási határideje 2019. november 22. A pályázatok
elbírálásának határideje a pályázat kiírásától számított
legkésőbb 60 nap, majd az Önkormányzat az elbírálást
követően 15 napon belül szerződést köt a nyertes
pályázókkal. A nyertesek 2020.január 1-től kezdődően 6
hónapon át kapják az ösztönző támogatást. Az ösztönző
támogatásokat évente legalább 2 alkalommal, de szükség
szerinti gyakorisággal hirdeti meg az önkormányzat.
Kérem, kísérjék figyelemmel a meghirdetésre kerülő
pályázatokat! Alap jogosultsági feltétel, hogy a támogatás
a meghirdetett korosztály - a pályázat benyújtásakor a 18.
életévét már betöltötte, de 35. életévnél nem idősebb
természetes személy - részére biztosítható. A legtöbb
esetben a jövedelem csak bírálati szempont több
pályázat benyújtása esetén. Bíztatunk mindenkit, hogy
amennyiben hiányszakmával rendelkezik, támogatási
formától függően abban dolgozik és a megadott
korosztályba belefér bátran nyújtsa be pályázatát ezekre
a felhívásokra, hiszen több hónapon keresztül juthat plusz
támogatáshoz.

Ösztönző támogatás típusai:

• Ingázók támogatása
• Gyermekét egyedül nevelő munkavállaló támogatása
• Tiszavasváriban lakó és regisztrált álláskeresők
támogatása
• Tiszavasváriban lakó és hiányszakma képviselőinek
helyben tartása
• Tiszavasváriban belterületi lakóépületet vásárló vagy
belterületi ingatlanon lakóépületet építő fiatalok
támogatása

A polgármester 2019. évi szabadság megváltásáról
A polgármester megbízatása egy választással létrejövő,
sajátos közszolgálati jogviszony, amely minden egyes
választást követően új megbízást, és ebből következően
új, sajátos közszolgálati jogviszonyt hoz létre. A
polgármesterként eltöltött idő ennek megfelelően nem
számítható egybe akkor sem, ha a leköszönő és
az újonnan megválasztott polgármester személye
azonos. Megszűnő jogviszony esetén a szabadságot
a jogszabályban foglaltaknak megfelelően meg kell
váltani. A polgármester részére 23 nap szabadság került
megváltásra a törvényben foglaltaknak megfelelően. A
testület a napirendet – az érintetett fél kivételével, aki
kizárását kérte – 10 igen szavazattal 1 tartózkodással
egyhangú többséggel elfogadta.

Hírcsokor

Pályázati lehetőség

2019 november

nem csak civilszervezetek részére

Több mint két
éve megalakult
Tiszavasváriban
a Helyi Akció
Csoport (HACS)
azért, hogy a
Pénzügyminisztérium által kiírt
pályázatra tudjon pályázni egy
keretösszeggel.
Megírtak egy fejlesztési stratégiát, és
ez alapján a PM úgy döntött, hogy Európai Uniós forrást biztosít a városnak
ezek megvalósítására. Ennek az volt a
feltétele, hogy fogjanak össze az önkormányzati szféra, a vállalkozói szféra és
a civilszféra. Erről beszélgetünk Nácsa Balázzsal, a Tiszatér Társulás vezetőjével: - Ez a program más, mint egy
egyszerű pályázat. A HACS-ra rábízták,
hogy pályázati kiírásokat készítsen el,
aminek szakmai, EU-s, és irányító hatóság
általi feltételrendszere van, ami alapján
infrastruktúrafejlesztésre és programokra
lehet pályázatokat benyújtani. Ezeket
a pályázati kiírásokat mi elkészítettük
(TISZATÉR
TÁRSULÁS),
ezt
a
HACS elfogadta, meghirdette különféle
fórumokon, és ez alapján lehet pályázatokat
benyújtani hozzánk. Nagyon szigorú
feltételei vannak mind a felhasználásnak,
mind a megvalósításnak, - hogy ne lehessen
elherdálni ezeket a pénzeket. – Vannak jelenleg is futó pályázatok? Ha igen, akkor
ki, - mire, - és mennyi pénzt pályázhat? –
Már eddig is nagyon sok pályázat érkezett
be, de jelenleg is vannak olyanok, amire
még lehet pályázni. Ennek az a menete,
első körben itt a munkaszervezet megnézi,
hogy formailag, szakmailag rendbe van-e,
ezt értékeli egy helyi bírálóbizottság, ezt a
HACS közgyűlése hagyja jóvá, majd ezt

követően küldjük el a Pénzügyminisztériumnak végső jóváhagyásra. Addig, míg
vissza nem jönnek a végső jóváhagyások, addig feltételes módban tudják csak,
saját felelősségükre elkezdeni a megvalósítást a pályázók. Milyen pályázatok
lehetnek? A Tiszavasvári Önkormányzat
egy 80 milliós kulcsprojektre pályázott.
Már láthatjuk, hogy meg is kezdődtek az
építkezések. Ez lesz a Találkozások Tere,
ahol rendezvényekre, szabadidő hasznos
eltöltésére biztosítják majd a feltételeket.
Ebben benne van egy komplett színpad,

a hozzá való teljes felszereléssel, lesznek
sporteszközök, - tehát ez egy komoly fejlesztés! Ezen kívül van egy Többfunkciós
Közösségek Terek kialakítása c. pályázat,
ahol kihasználatlan területekre, épületekre,
ezek rehabilitációjára, állagmegóvására
van lehetőség pályázni, vagy széles körű
szolgáltatásokat nyújtó közösségi terek kialakítására van még lehetőség. Itt van egy
44 milliós keret, amiből 10% az önerő csak
úgy, mint a többi pályázatoknál is. Természetesen ezeket legalább 5 évig üzemeltetni is kell, ami kritérium! Erre évvégéig
lehet pályázatot benyújtani. 24 hónap a
megvalósítási időszak. Ezt csak Tiszavasvári belterületén lehet megvalósítani. Pályázhat rá: önkormányzat és költségvetési
szerv, non-profit szervezetek, egyházak és
alapítványok egyaránt. – Mennyi pénz áll

Köszönjük, Editke!
„A nyugdíjba vonulás nem visszavonulás
valamitől,
hanem visszavonulás valamihez” (Kő
András)

2019. október 21-én, kora délután
ünnepségre
készültek
a
Kornisné
Központ dolgozói. Juhászné Oláh Edit
élelmezésvezető
nyugdíjba
vonulása
alkalmából vendégül hívta kollégáit a
kastélyépület társalgójába. Editkét kedves
szavakkal köszöntötte Nácsáné Dr. Kalán
Eszter Hajnalka intézményvezető, Ráduly
Zsolt alpolgármester, a Városi Kincstár
és az intézmény dolgozói. A köszöntések
és annak fogadtatása is szűkszavú volt,
hiszen a meghatottság, megilletődöttség
miatt az emlékeket, élményeket nehéz
volt szavakba önteni a meghívottaknak
és az ünnepeltnek egyaránt. A legtöbben
azt hangsúlyozták ki, mennyire ritka manapság, hogy valaki attól a munkahelytől
búcsúzik nyugdíjba vonulásakor, ahol
egykor pályáját elkezdhette. Editke ugyanis 1980. február 4.-től a Szociális Otthon

élelmezésvezetője volt, elcsukló hangon
emlékezett vissza, hogy szinte „gyerekfejjel” kezdte munkáját az intézményben.
Az élelmezésvezetői feladatokkal kapcsolatban sokszor hangsúlyozta, mindig arra
törekedett, hogy elsősorban az intézmény
lakóinak igényeihez igazodva készítsék el
az étrendet, ízlésükhöz leginkább közel
álló ételeket biztosítson a konyha. Természetesen mindezek mellett meg kellett
felelni a szakmai előírásoknak, szabályoknak, dietetikai tanácsoknak, sőt ezen
túl az étkeztetést igénylők, vendégebédet
fogyasztók elvárásainak is. Élelmezésvezetőként mindezt figyelembe véve irányította a konyha működését, folyamatosan
figyelve a változó igényekre, előírásokra.
A „konyha lelkeként” koordinálta a személyzet munkáját, de jó kapcsolatot ápolt
minden terület dolgozójával, a lakókkal, az
étkeztetést igénylőkkel, a konyha beszállítóival is. Az étkeztetés biztosításán túl az
Editke vezette konyha segítségére számíthatott intézményünk számtalan program
megszervezésekor, városi ünnepség lebonyolításakor. Sokszor kóstolhattuk – s
reméljük, még sokáig kóstolhatjuk – finom süteményeit, csodálhattuk szebbnél
szebb mézeskalácsait. Kedves Editke!
Kívánunk számodra örömteli, aktív, tartalmas nyugdíjas éveket!
Szociális és Terápiás Csoport

még rendelkezésre a leendő pályázóknak? - Az előbb említett pályázatra még 45
millió forint van. Folytatom a lehetőségeket. A másik a helyi közösségi programok
megvalósítása: kulturális és helyi identitást
erősítő társadalmi és szervezeti közösségfejlesztést célzó programok szervezésére.
A honlapunkon található kiírásban minden részletesen szerepel. Itt, a programok
kapcsán, ahol 75 millió forint a keret, még
20 millió forintra lehet pályázni. - Civilszervezetek figyelem! Évvégéig még lehet pályázni az előbb említett összegre!
– Tehát, ezekre a programokra még várjuk
a szervezetek pályázatát. Itt a megvalósítás előtt egy hónappal be kell jelenteni felénk a konkrét helyszínt, időpontot, és itt is
minden egyes esetben számlákkal kell alátámasztani a rendezvény megvalósítására
tervezett pénzeket. Minden esetben helyszíni ellenőrzésre kell számítani, hogy valóban az-e, és úgy lett megvalósítva, ahogy
az a pályázatban szerepel, és természetesen
mindenről teljesítésigazolás, és dátummal
ellátott fényképfelvétel kell. A harmadik
ilyen pályázat a Társadalmi Integrációt
Elősegítő Programok megvalósítása. Itt
egy 7,5 millió forintos keret van, de erre
még nem érkezett be pályázat! Itt a hangsúly a társadalmi integráción van. Olyan
tanfolyamok, képzések szervezése, ami a
hátrányos helyzetűeket segíti, és egy felzárkóztatási programot, programokat valósít meg. Erre, - mivel továbbvisszük – lehet
még 2020. június 30-ig pályázatokat benyújtani egyesületeknek és önkormányzati
szférának egyaránt, és ide is kell a 10%-os
önrész. – Milyen feltételek vannak a pályázók tekintetében? – Nem lehet köz,- és
semmi féle tartozásuk. Senki ne gondolja, hogy ezekből a nyert pénzekből majd
anyagilag rendbe hozza az egyesületét, és
feltétel még az is, hogy nem lehet új szer-

vezet. Vagyis: legalább egy éves működési
idő, és Tiszavasvári illetőség szükséges
ahhoz, hogy valaki pályázhasson. – Men�nyire van behatárolva, hogy a szervezőknek a pályázott pénzből mennyi jut,
vagy jár? – Ez pontosan le van határolva.
Projektmenedzsmentre és kötelezően előírt
nyilvánosságra 3% jár, vagyis: 3 millió forintból 90 ezer forintot költhet, amit általában elvisznek a pénzügyi adminisztrációs
költségek. – Kinek van joga ellenőrizni
a pénzfelhasználásokat? – Még a bíráló
bizottságnak is titoktartási kötelezettséget
kell aláírnia – pont az új adatvédelmi törvény miatt. Ellenőrzési joga csak az ellenőrző hatóságnak van!!! – Aki még szeretne pályázni, hol találja meg a pályázati
kiírásokat? – Van egy honlapunk, a www.
vasvarihacs.hu, ahol minden pályázat, és
minden feltétel megtalálható, vagy kereshetnek személyesen bennünket a Tiszatér
Társulás irodáiban, mely a polgármesteri
hivatalban a képviselőtestületi terem fölötti emeleten található, vagy telefonon a
42/520-049-es számon! Köszönöm a tájékoztatást, és sok sikert kívánok minden
régi, és új pályázónak!
Fülöp Attila

Idősek heti programok a Kornisné
Központban
Bentlakásos intézményünkben több éves
hagyomány, hogy október elején megemlékezünk az idősek világnapjáról. Ekkor
időskorú lakóinkat köszöntjük, igyekszünk
programjainkkal tartalmasabbá tenni hétköznapjaikat, megörvendeztetni őket különböző rendezvényekkel. (Természetesen
a fogyatékkal élő lakóink is aktív résztvevői a rendezvényeknek.) Idén szeptember
30.-tól október 4.-ig mindennap kínáltunk
programot az érdeklődőknek. Hétfőn Kávéházat szerveztünk a „C” épület emeleti
ebédlőjében, ahol a lakók által ismert,
szeretett nóták, dalok közös éneklésével,
kávézgatással, beszélgetéssel töltöttük el
vidáman a délutánt.
Kedden vállalkozó kedvű ellátottjaink
Sportnapon vettek részt az intézmény területén. Három lelkes csoportba szerveződve
haladtak végig a kondiparkban és az udvaron felállított állomásokon, s mérték össze
erejüket, kitartásukat különböző ügyességi
feladatokban. A napsütés, a mozgás nagyon
felvidított mindenkit, a lelkes versenyzők
gyümölcsöt és csokoládét fogyaszthattak
energiájuk pótlásaként. Büszkén viselték
az ajándékba kapott pólóikat, s minden
épület faliújságjára felkerült a sportolást
elismerő oklevél. Szerdán – szintén hagyományként- töknapot rendeztünk a kas-

tély épület társalgójában. A tökből készült
ivólevet és a tökhabot mindenki jóízűen
fogyasztotta, miután megtekintették a
szereplést vállaló lakókból szerveződött
Irodalmi kör őszköszöntő műsorát. Csütörtökön délelőtt Istentiszteleten vettek részt
ellátottjaink, ahol Szvoren Attila református lelkész külön köszöntötte az időseket.
Délután a „Nyári konyha” ízeit idézve lecsófőzést szerveztünk. Lakóink jókedvűen, beszélgetve fogyasztották az üstben,
szabadban készült finomságot. Péntekenaz önkormányzat támogatásával- nosztalgiavonatozásra invitáltuk lakóinkat. Ez a
program újdonság volt mindenkinek, ezért
reggeli után nagyon izgatottan vártuk a
szerelvény érkezését. A vonat kétszer is
fordult a városban, ahol a nevezetességeket, nagyobb utcákat tekinthették meg az
utasok. A Városházánál a polgármester úr
kedves szavakkal köszöntötte, és finom,
friss pogácsával kínálta a résztvevőket. Reméljük, hogy az Idősek heti programokkal
feledhetetlen élményekkel gazdagítottuk
lakóinkat, és rendezvényeinkkel megszínesítettük napjaikat életük alkonyán.
Szociális és Terápiás Csoport

Ovis Hírek
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„Kalandra fel!” – A Nyíregyházi
Vadasparkban jártunk

Iskolánk, a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Tiszavasvári Tagintézménye részt vesz az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 „A tanulói
lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című kiemelt projektben.
Ennek keretein belül lehetőségünk volt rá, hogy kalandvágyó tanulóinkkal jelentkezzünk
többféle ismeret- és élményszerzési programra. A program célja a Projektbe bevont iskolák
tanulóközösségeinek fejlesztése, a tanulók és a pedagógusok iskolán kívüli kötetlenebb,
élményalapú időtöltésének támogatása, a közös tapasztalati tanulás ösztönzése, az alkotó
energiák szabadon engedése. A Projekt 4 programelem köré szerveződő közösségi
tevékenységeket támogatta belépőjegyek, csoportos utazási lehetőség, valamint
hidegélelem biztosításával: Vadaspark / állatkert látogatása, Kalandpark felfedezése,
Városfelfedezés és mozielőadás megtekintése vagy színházi előadás látogatását. Iskolánk
a vadasparki látogatást választotta és pályázta meg. Nagy örömmel értesültünk róla,
hogy a beadott pályázataink nyertek, így idén ősszel a 3. és 4. illetve a 7. és 8. évfolyam
tanulói – külön időpontokban - vehettek részt érdekes kiránduláson, melynek célja a
Sóstón lévő Vadaspark meglátogatása volt. A #Kalandra fel! keretében autóbusz érkezett
a gyerekekért. Rövid utazás után megérkeztünk Nyíregyháza - Sóstóra. A beléptetés után
elkezdődött a nagy kaland. Először a Sarkvidék állatait néztük meg, gyönyörködtünk
a jegesmedvékben, fókákban, rénszarvasokban. Ezután következett a Tarzan-ösvény.
A szavanna hatalmas zsiráfjai, a játékos zebrák, antilopok, elefántok, gorillák elénk
varázsolták Afrika végtelenjét. Az ösvény végére érve megérkezett az egész napi
ellátásunkat szolgáló finom és bőséges élelmiszer csomag is. Kényelmes piknik-helyet
találva, elfogyasztottuk az elemózsiánkat. Innen a fóka-show felé vettük utunkat, ahol már
várt ránk 4 pajkos fóka és idomárnőik, akik remek műsorral szórakoztatták a közönséget.
A gyerekek hangosan nevetve, tapsolva örültek a mókás állatkák bemutatójának. A show
végeztével utunkat tovább folytattuk. Jártunk a Maki-erdőben, ahol a makik körülöttünk
szabadon ugráltak a fák ágain, elég közelről megbámulva minket. Ausztrália élővilágát
könnyen beazonosítottuk a kengurukról, kakadukról, papagájokról. Bebarangoltuk az
Andok vidékét és gyönyörködtünk a mosómedvében, a fehér farkasban. Felfedeztük az
Ócenáriumot gyönyörű halaival és a cápa többször is testközelben úszott el a gyerekek
mellett. A Viktória Házban és a Zöld Piramisban nem csak trópusi hüllők, de gyönyörű
ritka növények is szegélyezték utunkat. Rengeteg, vicces élőlénnyel találkoztunk vagy
lehetőség esetén meg is simogattunk őket. A délután végére jól elfáradtunk. Tele voltunk
élménnyel, fényképek és állatos szelfik őrzik ennek a csodálatos napnak az élményét.
Köszönjük az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központjának ezt a
remek és felejthetetlen kalandot!
Demeterné Berencsi Tünde
felsős munkaközösség-vezető, a 8.B osztályfőnöke

VARÁZSVILÁG TANODA

Egy kicsit olyan, mint az iskola, de mégis más a tanoda …
A Magyarországi Magiszter Alapítvány
küldetésének tekinti a hátrányos helyzetű,
nehéz sorsból, sokszor a mélyszegénységből érkező gyerekek támogatását. Tiszavasváriban a Széles u. 1. szám alatt a
Közösségi Házban már több éve működik
a Varázsvilág Tanoda. Az alapvető célja
a tanodának az, hogy segítse az iskolai
tanulásban, felkészülésben a gyerekeket.
Közben teremtsen egy olyan környezetet,
ahol a tanodások megismerkedhetnek tevékenységekkel, ami nem biztos, hogy
otthon megadatik nekik. A fejlesztő foglalkozások mellett, amiben van szociális
kultúra és tanulásmódszertan, matematika,
szövegértés, idegen nyelv és informatika, a
szabadidő hasznos eltöltését is megtanulják. Közben kitárul a világ, hiszen főznek,
sütnek, takarítanak a gyerekek és olyan
témákról beszélgetnek a mentortanáraik
segítségével, amelyek, a mindennapi életet
érintik. Csodás dolgok történtek a tanodásokkal. Nyári táborban voltak augusztusban. Fürdőztek Hajdúnánáson, közben
vonatoztak is, hiszen volt, aki még nem
is nagyon hagyta el a várost eddig. Hatalmas élmény volt a Nyíregyházi Vadaspark
meglátogatása is. Részt vettek a tanodásaink a helyi Múzeum által szervezett foglalkozásokon is. Bicikli túráztak, ami szintén
mély nyomot hagyott egy pár gyerekben,

mert volt, aki előtte tanult meg igazán kerékpározni. Szerencsére ezért csak kisebb
koccanások történtek. Családi napokat
szerveztünk azzal a nem titkolt céllal, hogy
a szülőket is bevonjuk a Tanoda életébe.
Szerveztünk anyák napját, apa-fiú focit,
közös bográcsozást, és egészségnapot is.
A továbbtanulást, pályaválasztást segítő
tevékenységünk keretében részt vettünk a
Tiszalökön megrendezett „Gyere, próbáld
ki magad!” Pályaválasztási kiállításon. A
Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavasvári Középiskolája, Szakiskolája és
Kollégiuma, „Állásbörzét” és „Nyílt Napot” rendezett a Városi Sportcsarnokban,
Tiszavasváriban. A sikeres rendezvényre
a tanodás gyerekek is ellátogattak, személyes benyomást szerezhettek, így már tudtunk beszélgetni a pályaválasztásról is. A
Tanoda működtetéséhez, ha csak egy mód
van rá, akkor igyekszünk forrásokat szerezni, így pályázatot nyertünk erre. 2019.
augusztus 1-jétől a Tanoda szolgáltatás finanszírozásával kapcsolatos feladatokat a
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
látja el. Reméljük, hogy tanodánkban a
gyerekek úgy érzik, hogy valóban Varázsvilágban élnek.
Szakács Anna
Szakmai vezető

FAÜLTETÉS A MAGISZTER
ISKOLÁBAN
Nagy örömünkre iskolánk 10 darab hársfát
kapott a Tiszavasvári Önkormányzattól.
A nyolcadikos diákjaink közös faültetésre
hívták az elsős tanulóinkat. 2019.október
10-én reggel a nyolcadikos tanulóink
kijelölték a fák helyét ezután, a gödrök
kiásása következett, melyben a tanárok és
a dolgozók is részt vettek. Délelőtt pedig
az elsős tanulók közösen ültették el a
fákat a nyolcadikos diákjainkkal. Jó volt
látni, hogy diákjaink mennyire élvezték a
közös faültetést. A faavatásra a gyermekek

és a tanító nénik is készültek verssel és
kártyákkal. Intézményünkben szeretnénk
hagyományt teremteni, hogy elsős
diákjaink minden évben fát ültessenek,
melyek gondozása, megfigyelése a
tanulók feladata lesz. Ezúton is szeretnénk
megköszönni Szőke Zoltán polgármester
úrnak a jelenlétét és hozzájárulását a
projekt megvalósulásához.
Baloghné Birgán Anita és Vincze Ágnes
pedagógusok

Iskolai Hírek

„…Állj be közénk, mert itt a helyed…”

Iskolánk sokéves hagyománya már,
hogy a tanév elején mókás „verébavató”
ünnepség keretében iskolánk diákjaivá
fogadjuk elsőseinket. Így történt ez ebben
a tanévben is. 2019. október 2-án egy
verőfényes őszi délutánon a Tiszavasvári
Kabay János Általános Iskola udvarán
első osztályosaink és a vendéglátó
negyedikesek avatásra gyűltek össze.
Iskolai életük első fontos eseményén
kisverebeink vidám hangulatú zenében,
táncban és ügyességben gazdag feladatok
teljesítésével, majd esküjük letételével
igazi Kabay-s diákokká váltak. Köszönjük
ezt a délutánt a vendéglátó negyedik
osztályos gyerekeknek és a szervező tanító
néniknek! A Verébavató a felső tagozatban
egész hetes programsorozatot jelentett.
A „Verébhét” minden napra tartogatott

feladatot
az
ötödikesek
számára.
Reggelente az iskolarádión keresztül,
illetve a DÖK-falra elhelyezett plakátokról
értesültek az aznapi teendőkről, melynek
változatos és vicces formái a nyolcadikos
diákok ötletességét dicséri. A zárónap
az ötödikes osztályok bemutatkozó
műsorával, mókás, szórakoztató feladatok
végrehajtásával, valamint az ünnepélyes
eskütétellel zárult. A végzősökből álló
„szakmai” zsűri értékelte a produkciókat,
kiosztotta a jutalmul járó csokoládékat és
a tortát, majd egy közös „verébtánccal”
zártuk a hetet. Köszönet érte a szervező
nyolcadikosoknak, és osztályfőnökeiknek.
Az eseményekről készült kisfilmek és
fotók a tiszavasvari-iskola.hu weboldalon
megtekinthetők.
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Tökfesztivál és banyabál

Sátáni kacajra virradt a Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola 2019. október 24-én.
Seprűn érkező, varázspálcát lengető boszorkányok, világító töklámpásokkal lepték el az
iskola folyosóit. Vidám kísértetek, apró lidércek rémisztgették egymást és a gyanútlan
felnőtteket. Kiállítottuk az otthon készített töklámpásokat, melyeket szakértő zsűri értékelt
és jutalmazott. Délután pedig a forró hangulatú banyabálban kicsik és nagyok önfeledten
táncolhattak végkimerülésig. Az eseményről készült fotók és videó a tiszavasvari-iskola.
hu oldalon megtekinthetők.

Zenei világnap a Kabay-ban
Október elseje a zene világnapja, ebből az alkalomból országszerte több koncertet,
hangversenyt és más zenei programot is rendeznek. Iskolánkban 2019. október 1-jén a
furulya- tehetséggondozó csoport és a 4. a osztályos tanulók szórakoztatták e jeles nap
alkalmából az iskolai közönséget. Műsorukban felcsendültek Oscar-díjas filmzenék,
népszerű rádióslágerek, melyeket furulyán mutattak be. Hangulatos jelmezzel tették
színessé zenés ritmusgyakorlatukat a negyedikes fiúk, amit ének-zeneórákon sajátítottak
el Erdei-Dankó Eszter felkészítésével. Köszönjük gyerekek és a felkészítőjük munkáját

Rendhagyó történelmi megemlékezés

X. „Állásbörze és Nyílt nap”

Immár 10. alkalommal rendezte meg
a
Nyíregyházi
SZC
Tiszavasvári
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma a szokásossá vált Állásbörze
és Nyílt napot. A lebonyolítás hasonló
volt, mint az elmúlt években, a térség
több meghatározó cége és szervezete
képviseltette magát a helyi vállalatokkal
együtt. Ezen kívül kiállítottak az iskola
szakmái, szakmacsoportjai is, bemutatva
képzési kínálatukat a 2020/2021-es
tanévre. A vállalatok sok esetben konkrét
állásajánlattal
érkeznek,
lehetőséget
kínálva a munkába állásra nemcsak
az iskola végzős tanulóinak, hanem a
térségből ellátogató érdeklődőknek is. A
Nyílt nap nem titkolt célja Tiszavasvári és
a környező települések 8. osztályosainak
a pályaorientációs felkészítése, bemutatva
azt, hogy milyen munkalehetőségek
vannak a térségben, és ezek betöltéséhez
milyen irányban kell továbbtanulni. A
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr.
Méhes Tamás a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal Főosztályvezetője,
Dr. Vinnai Győző a térség egyéni

Országgyűlési képviselője, Szőke Zoltán
Polgármester úr, Gurbánné Papp Mária
a Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Főigazgatója is, valamint több általános
iskolai igazgató és vállalatvezető is.
A rendezvényt színesítette az iskola
aulájában megtartott szakmai konferencia
is, melynek fő témája a „Szakképzés
4.0 program” elemeinek ismertetése
volt. A látogatók elismeréssel szóltak
az intézmény tárgyi felszereltségéről,
a tanító és oktató pedagógusok
felkészültségéről, az intézmény magas
szintű szakmai munkájáról, valamint hogy
az iskola szakmaszerkezete az ösztöndíjjal
támogatott hiányszakmákra összpontosít,
melyek megszerzésével, jóval nagyobb
esély
nyílik
az
elhelyezkedésre.
Bizakodunk, hogy a rendezvényen
résztvevők jól érezték magukat és hasznos
információkkal távoztak el az iskolából,
valamint reméljük, hogy a tovább tanuló 8.
osztályosok közül nagyon sokan választják
intézményünket.
Szabó Zoltán igazgató

1956 eseményeinek világtörténelmi jelentőségét ismerjük, és minden évben emlékezünk.
A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola 2019. október 22-én a Találkozások Házában
a 7. és 8. évfolyamos diákok által adott színvonalas, újszerű látványelemekkel átszőtt,
a gyerekeket is megérintő műsorral emlékezett meg az október 23-ai nagyjelentőségű
történelmi eseményről. Tisztelettel, megbecsüléssel emlékeztünk azokra, akik a
magyarság jövőjéért életüket áldozták. 1989 óta jelentős változás következett be az 56-os
események megítélésében. A hazafiasságra nevelés különös jelentőséggel bír napjainkban,
így fontosnak tartjuk mi is, hogy gyermekeink ismerjék történelmünk dicső eseményeit,
személyiségeit, akik a haza, a haladás érdekében kiemelkedőt tettek.
TÁI

Hasznosítsunk újra!

Iskolánkban 2019. október 9-én, szerdán mindkét telephely alsó tagozatos diákjai
számára újrahasznosítási projektnapot szerveztünk. Az osztályok tantermeiben tartott
kézműves foglalkozások, interaktív feladatok és a témához kapcsolódó filmek vetítésével
igyekeztünk közelebb hozni a gyermekeket a környezettudatossághoz. Az újrahasznosítás
közben szabadjára engedhették fantáziájukat is és dekorációs tárgyakat, játékokat,
madáretetőket, babaszobát készítettek miközben játékosan tanultak a környezetvédelem
és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról. Már kisiskolás kortól igyekszünk
környezetbarát szemléletre nevelni a jövő generációját, ezért kezdeményezésünkkel
szeretnénk felkelteni mindenki figyelmét a hulladék keletkezésének megelőzésére,
mennyiségének csökkentésére, az anyagok újrahasznosításának fontosságára.
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Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület Tanulmány- és csapatépítő út a Tiszavasvári
Tisztelt Tagtársak! Kedves
Horgásztársak!
A Vasvári Hírmondó múlthavi számában
megjelent egy cikk a Szabolcs-SzatmárBereg
Megyei
Horgászszövetség
vezetőinek tollából. A cikk második felében
felvetik az Egyesület vezetőségének
felelősségét azzal kapcsolatban, hogy nem
fogadtuk meg minden tanácsukat. Nem
korrekt a részükről, hogy a sajtó hasábjain
keresztül ilyen módon indítanak támadást
ellenünk, aminek az okát sem értjük.
Lapzárta után „nyomták be” a cikket, így
nem volt lehetőségünk abban a számban
válaszolni. Ha Ügyvezető Úr és Elnök Úr
a Megyei Szövetségtől érdeklődött volna
korábban a fejleményekkel kapcsolatban,
készségesen tájékoztattuk volna őket.
Minden tanácsukat megfogadtuk, volt
amelyikkel majdnem nagyobb bajba
kerültünk, mint amibe egyébként is
vagyunk. Ezek az események nem
publikusak, az Egyesület érdekében nem
kürtöltük világgá. Amit minden tagtársnak
tudnia kell és tudnia érdemes, azokat
az információkat mindig megosztjuk.
Egyesületünk
jogi
képviselőjének
irányítása alatt végeztük és végezzük a
szükséges lépéseket, hogy a peres eljárás
alatt ne kerüljünk semmilyen hátrányos
helyzetbe. Erre szükség van a gyors
tárgyalási menet és a mielőbbi lezáró ítélet
elősegítése érdekében. A jogi eljárástól
függetlenül Szekeres Sándor november
első hétvégéjére tervezte be a lehalászást és
a terület birtokba visszaadását. Már szóban
és írásban is jeleztük neki, hogy a lehalászás
folyamatában tartsa be a törvényességet és
a szerződésbe foglaltakat. Jeleztük, hogy a
szerződés értelmében jogosultak vagyunk
a lehalászáson megfigyelőként részt venni,
ezért jelezze időben a pontos dátumot.
Mire e sorok megjelennek nyomtatásban,
reménység szerint már a lehalászás be
is fejeződött. Minden erőnkkel azon
vagyunk, hogy tavasszal újra kinyithassa
kapuit a Kacsás! A Kacsás jövőjéről:
Mostanában gyakran felmerülő kérdés,
hogy miért nem az Egyesület üzemelteti
a tavat? Ez - most már - egy több
évtizedes „hagyomány”, hogy vállalkozó
közreműködésével történik az üzemeltetés.
Egyesületünk nonprofit, közhasznúsági
feltételeknek eleget tevő (adó 1%
gyűjtése miatt) szervezet, így gazdasági
tevékenységet nem végezhet. A büfé,
horgászbolt üzemeltetése mindenképpen
ilyen tevékenység. Szükség lenne tucatnyi
engedélyre, nav-os online pénztárgépre,
plusz boltvezetői végzettséggel rendelkező
alkalmazottra is hozzá. Könnyen belátható,
hogy ez nem tartozik egy egyesület
hatáskörébe, ezért célszerű (volt) egy
vállalkozó közbeiktatása. A lehetséges
megoldásokat
a
soron
következő
közgyűlésen szerettük volna részletezni,
de hogy a Horgásztársak tudjanak
addig is gondolkodni rajta, felvázoljuk
nagyvonalakban a 3 féle lehetőséget:
1. az Egyesület üzemeltet:
előnyök:
• nincs vállalkozó közbeiktatva
• az elvihető hal árát csak a beszerzés
ára és az egyéb felmerülő üzemeltetési
költségek
határozzák
meg,
haszonkulcs nincs rajta (nyomtatvány
költségek, áramdíj, hulladékszállítás,
szennyvízszippantás, fűnyírás, gyomirtó
vegyszerezés, karbantartási munkálatok,
esetleg őrzés)

• nem kell őrzésre költeni, ha a tagság
vállalja (senki sem jelentkezett a
Közgyűlésen)
hátrányok:
• nincs büfé, nincs horgászbolt
• nincs helyszíni területi engedély,
napijegy árusítás
• meg kell oldani a kapu nyitását reggel,
zárását este valahogy
• éjszakai, szünnapi őrzésért fizetni kell,
ha a tagság nem vállalja (senki sem
jelentkezett a Közgyűlésen)
• nem lesz „kilós jegy”, mert nem lesz
mérlegelés sem. Gyakorlatilag csak
becsületbeli ügy lesz a halelvitel.
• előzetes kalkulációk alapján fizetett
őrzés igénybevétele esetén drágább
lesz a területi jegy, mint amire a tagság
egyébként gondolna
• tagságnak kell megoldani a rendszeres
horgász ellenőrzést (van-e engedély,
annak megfelelően horgászik-e, annak
megfelelően teszi-e el a halakat, stb)
(Ezt vizsgázott halőrök végezhetik)
• tagságnak kell megoldani a rendszeres
fűnyírást, a hulladékgyűjtők ürítését,
karbantartási feladatokat
2. az Egyesület telepít, de vállalkozó
hasznosítja az épületet:
előnyök:
• a hal ára továbbra sem függ a
vállalkozótól
• az épület bérleti díja javíthat a bevétel/
költség arányon
• megoldhatóvá válik a terület nyitása,
zárása, valamint a helyszíni jegyárusítás
hátrányok:
• az első három pont kivételével minden
hátrány jelentkezik, mint az első
változatnál
• valamint fel fog merülni – ebben
biztos vagyok – az épületet hasznosító
vállalkozó viszonya a telepített halakkal
kapcsolatban
3. vállalkozó üzemeltet:
előnyök:
• minden üzemeltetési feladat és költség
a vállalkozóé, csak a karbantartási
feladatokat végzi az Egyesület
• van büfé, bolt, folyamatos nyitva-tartás
• saját halát őrzi
• van bérleti díj bevétele az Egyesületnek,
melyet karbantartásra, fejlesztésekre,
programokra fordíthat
hátrányok:
• Kerülhetünk nem várt jogi helyzetbe,
ahonnan nagyon nehéz a kilábalás.
Visszaemlékezhetnek
a
Kedves
Horgásztársak, hogy volt már olyan év,
hogy kivette egy vállalkozó a tavat, de
talán egyszer telepített csak az egész év
folyamán. Egy büfé kocsiból árusított,
jóformán csak annak volt forgalma.
A tó bár nyár végéig nyitva volt és
fizettük a sok napijegyet, fogni nem
lehetett semmit. Voltak előtte is és utána
is nehéz évek, amikor feleslegesen
etettük a nem létező halakat a vízben…
Úgyhogy sajnos azt kell mondanom,
hogy a mostani eset nem egyedi és nem
is tudunk biztosak lenni benne, hogy
sohasem fordulhat ilyen elő többet.
Kérjük a Kedves Tagtársakat, hogy
gondolkodjanak el ezeken a kérdéseken,
pro-kontra, hogy a soron következő
Közgyűlésen már a kialakult elképzeléseik
alapján tudjanak dönteni a Kacsás
jövőjéről.
az Elnökség nevében
Fejes László Ádám, elnök

Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal

A
Tiszavasvári
Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum településünkön 2004
óta tevékenykedik, és 17 intézmény,
civilszervezet írta alá az együttműködést az
évek során. Önkéntes alapon évről, évre az
intézmények és képviselőik rendszeresen
szerveznek és bonyolítanak le a gyermek
és fiatalokat érintő drog- és kábítószer
fogyasztását megelőző prevenciós jellegű
rendezvényeket, szabadidős programokat.
Munkájukat a közösségért, a gyermekekért
végzik.
Többnyire
szabadidejüket
feláldozva
azért,
hogy
korunk
legalattomosabb veszélyeztető tényezőjére
felhívják a figyelmet. Tájékoztatnak és
alternatívákat kínálnak programjaikkal
arra, hogy mivel tölthetik el szabadidejüket
a fiatalok, kell, hogy tudjanak elég
információt arról milyen veszélyeket rejt a
drog és a kábítószer használata, terjesztése.
A Tiszavasvári Város Önkormányzatának
támogatása mellett, pályázatok írásával
egészítik ki azt az összeget, melyet a
rendezvények finanszírozása megkíván.
Vannak
hagyománynak
tekinthető
programjaik,
melyet
népszerűségük
miatt rendszeresen megrendeznek. Most
elérkezett az nap, amikor égetőnek
éreztük, hogy a csapatot építeni szükséges.
Meg kell köszönnünk tevékenységüket
az önkéntesen munkálkodó embereknek,
akik kérdés nélkül teszik a dolgukat
másokért. Azt gondoltuk, hogy legyen
csapatépítés, kirándulás, de legyen
azért benne tanulmányút is, hiszen a
tevékenységünkbe beépíthető tapasztalatok
nagyon értékesek. Ezért döntöttünk
úgy, hogy a Sátoraljaújhelyi Börtön és
Fegyházat meglátogatjuk. Egyeztetések
után 2019. 10. 24.-én a KEF 34 fővel,
a város különböző intézményeiből,
mint Tiszavasvári Általános Iskolái,
Középiskolája, Tiszavasvári Védőnői
Szolgálat,
Tiszavasvári
Polgárőrség,
Tiszavasvári Városi Televízió, Kornisné
Központ Család- és Gyermekjóléti
Szolgálata, és Család- és Gyermekjóléti
Központja munkatársai elindultak a
csapatépítő napra.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
látogatás margójára:
Engedjék meg, hogy néhány mondatban
írjak az itt szerzett tapasztalatokról.
A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
szervezésben illetékes kollégái végig
vezették az érdeklődőket a börtön
látogatható területein és megtekinthettük
a Börtönmúzeum kiállítását is. Hihetetlen,
megdöbbentő élményben volt része
csapatunknak. A kiállítás a Magyarországi
börtön történeti útján visz végig, a
kezdetektől, amikor még a nyilvános és
látványos büntetéseknek határozott célja
volt az elrettentés, napjainkig, amelyet már
az emberi jogok, és egyezmények elvárásai
szabnak meg. Lehet véleményeket alkotni,
de az elvárt, kötelezően bevezetett eljárási
rend ne feledjük el, az emberi mivoltunkban
határoz meg bennünket. Szabályokra
szükségünk van, mely az életünk bármely
területén a kompetenciánkat határolja be.
Egyszerűbben fogalmazva kell egy határ,

egy szűrő, melyhez minden embernek
tartania szükséges önmagát. Ezek be
nem tartása pedig különböző mértékű
következményekkel jár.
Tanulság, mely a drog és kábítószer használat
megelőzésével foglalkozó szakemberek
számára levonható az a következő.
Tevékenységébe vetett hite tovább kell,
hogy erősödjön. Még következetesebben,
még kitartóbban tevékenykedni azért,
hogy gyermekeinket az információk
hiányától megszabadíthassuk, tudjanak
különbséget tenni jó és rossz között, és
minden elérhető módon mutassunk példát,
mutassunk alternatívát arra, hogy önmagát
megtalálhassa. A legnagyobb veszélyeztető
tényező, ha a gyermek bizonytalan, ha
nem tudja, vagy nem akarja tudni ki is
ő. Ilyenkor befolyásolható, hiszen várja
az erős és határozott emberektől az
útmutatást, mintákat akar követni. Ez
utóbbinál erősen kockázatos a gyermeket
körülvevő környezet magatartási mintája.
A barátok magatartása, a már deviáns
viselkedést tanúsító személyek jelenléte,
a segítő környezet, az elfogadó- támogatómotiváló szülői jelenlét, mind befolyásoló
tényező. Amíg van pozitív oldal, addig
az egyensúly megtartható, bízhatunk
abban, hogy gyermekünk jól fog dönteni.
Amint a gyermeket a pozitív, megerősítő
oldal „magára hagyja” kérdéses a
személyiség erősödése, fejlődése. Van mit
átgondolnunk. Feladatainkat újabb célok
fényében mérlegelni szükséges. Már mi
is láthattuk milyen az az átmeneti vagy
végleges állomás, mely át nem gondolt
ilyen-olyan cselekedeteink következtében
várhat az emberre. Megéri tenni tovább
a dolgunkat gyermekeinkért, hiszen
minden jó szándékú kezdeményezés segít
megelőzni valamit, valakinél, aki más
sorsot érdemel. A tanulságos látogatást
követően a KEF tagokkal ebédelni
indultunk Telkibányára az Aranygombos
Fogadóba. A fantasztikus babgulyás mellé
házikenyeret kaptunk. A környezet festői,
és hívogató. Lankás hegyek őszbe hajló
lombkoronája nyugtatja, lazítja el az
embert. Többen megfogalmazták, hogy
szívesen jönnének vissza. Ezt követően
pedig Kassa belvárosában tehettünk
egy sétát. A hangulat oldott volt és az
évek óta szoros kapcsolatok tovább
mélyültek. Szándékunk volt a csapat
építése, megerősítése, de elsősorban egy
gesztus volt, köszönetképpen a sok-sok
önkéntes munkáért, mellyel a Tiszavasvári
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum céljainak
megvalósulását segítik a szervezet tagjai.
Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak
a tagoknak a munkáját is, akik nem tudtak
részt venni a programon. Hálánkat fejezzük
ki Tiszavasvári Város Polgármesterének,
Szőke Zoltánnak és Tiszavasvári Város
Önkormányzatának az együttműködésért,
és bízunk abban, hogy a jövőben is
támogatásáról biztosítja a Tiszavasvári
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot.
Takács Éva
KEF társelnök

Hírek - Információk
A NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete szeretettel vár mindenkit

2019. december 7-én a következő programra:
09.30-10.30: Vidám Mikulásváró gyermekprogram a Diri Dongó együttessel a
Találkozások Háza nagytermében
10.30-15.00:Szabadprogram, kötetlen beszélgetés az önkénteseinkkel a Civil Házban
15.00-17.00: A Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében a NOE
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete 25. születésnapi ünnepsége az alapítótagok
köszöntésével, visszaemlékezésekkel, ajándékokkal, meglepetés gyermekműsorral,
ünnepi tortával
Ha sok-sok jó gyerek látogat el hozzánk, még az is megtörténik, hogy betoppan segítőivel
a Mikulás, s megajándékozza a kicsiket

Öröm legyen férjnek és feleségnek lenni!
Nagycsaládos esküvő és demográfiai konferencia a NOE Tiszavasvári
Nagycsaládosok Egyesülete szakértőivel

A
NOE
Tiszavasvári
Nagycsaládosok
Egyesülete
“EFOP-5.2.2-1700106”„Transznacionális együttműködések”„KOR-TÁRS” – TÁRS a FIATAL
CSALÁDOK mellett határon innen és túl” című projekthez kapcsolódó utolsó két
tanulmányút is érdekes és változatos témákkal várta a szakembereket. A két legjelentősebb
témát szeretném kiemelni, s bemutatni a nagyközönségnek
Szeptember közepén Budapesten, a NOE (Nagycsaládosok Országos Egyesülete)
központban vettünk részt a „Nagycsaládos esküvő” előkészületein. Az országos
szervezet Olyan fiatal – 30 év alatti – párok jelentkezését várta, akik szerelmüket
eljegyzéssel erősítették meg, s úgy érzik, eljött az idő, hogy életükben először kimondják
a boldogító igent. Még a télen pályázatot írt ki. Az erre beérkezett jelentkezéseket a NOE
elnöksége bírálta el, akik 5 jegyespárt választottak ki „nyertesként”. A megbeszélésen
jelen levő párok mindegyike elmondta, hogy a jövőjüket nagycsaládban képzelik majd
el. Kerekasztalmegbeszélések és kiscsoportos beszélgetéseket követően szeptember 14én a NOE országos őszi találkozóján, Szentendrén vett részt a szakértő TEAM. Ezen a
napon még 110 tiszavasvári nagycsaládos csatlakozott hozzánk. Az őszi találkozón idén
is a közösségépítés volt a cél, számos különféle programmal várták az érdeklődőket.
Viszont idén a rendezvényt a nagycsaládos esküvő tette színesség és változatossá.
A Skanzen amfiteátrumának színpadán a már említett öt pár fogadott örök hűséget
családjaik és az egyesület tagjai előtt. A házasságkötés népszerűsítése volt ezzel a cél.
A 8. tanulmányút legjelentősebb eseménye a III. Kárpát-medencei Demográfiai
Konferencia volt Kárpátalján. Makkosjánosiban, a Hotel Helikon dísztermében és
kisebb konferenciatermében zajló tanácskozás célja a Kárpát-medencei magyarság
demográfiai helyzetének elemzése volt. Legelőször röviden bemutatkozott az Otthon
Segítünk Alapítvány (Lehőcz Mónika- elnök), a Családtudományi Szövetség, a
Védőnőkért, Új Szülőkért és Újszülöttekért Alapítvány. Vendégünk volt Dr. Molnár
Balázs, a KINCS alelnöke, aki előadásában hangsúlyozta, hogy a 2018 a magyar
családok éve volt. Ennek szerves folytatása az idei év, amely a külhoni gyermekek
éve. Minden magyar gyermek születése fontos Magyarország számára. Bemutatkozott
Várfalvi Marianna, a Védőnőkért, Új Szülőkért és Újszülöttekért Alapítvány elnöke,
előadása fő mondanivalója szerint a jövőnket a gyermekeink adják. Elondta, hogy a
védőnők a családokat szolgálják, felkészítik a szülőket a gyermekvállalás szépségére és
nehézségeire egyaránt. Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Női Unió Egyesület elnöke,
a külhonban született magyar gyermekek után járó családtámogatásról, a Köldökzsinór
Program fontosságáról szólt. Neves előadóink, s témáik voltak még: Molnár József - A
születési mutatók alakulása a kárpátaljai magyarok körében az utóbbi évtizedben, Molnár
D. István - A kárpátaljai magyar munkavállalók migrációja, Szabó Csaba - Kémiai szerek
káros hatása a termékenységre és az egészségre, Balásházy Imre - Megmaradásunk kulcsa
a háromdimenziós családpolitika. Ismét számos információval gazdagodtunk, s örülünk
annak, hogy mi is megoszthattuk mindenkivel saját tapasztalatainkat, jó gyakorlatainkat.
Lévai Andrea, szakmai vezető

2019 november

FIATALSÁG-BOLONDSÁG

Korosztályi problémákat taglaló előadásokkal tűzdelt szakmai konferencia
A NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete szeretettel várja az érdeklődőket az
“EFOP-5.2.2-17- 00106”„Transznacionális együttműködések”„KOR-TÁRS” – TÁRS
a FIATAL CSALÁDOK mellett határon innen és túl” című projekthez kapcsolódó
zárórendezvényre.
Időpont: 2019. december 7. 11.00-13.00
Helyszín: 4440 Tiszavasvári Szabadság tér 1. Városi Könyvtár
Tervezett program:
- Lévai Andrea, a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete elnöke, a pályázat
szakmai vezetője- prezentáció a projektről, eredményekről
- Barkaszi Levente, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet beszámolója a pályázathoz
kapcsolódó kutatási tevékenységről
-Határon túli partnereink rövid beszámolói a projektben való együttműködésről
- Doma Boglárka, néprajzkutató, ifjúsági tagozatosunk előadása
- Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége elnöke- a
KCSSZ bemutatkozása
- Várfalvi Marianna, a Védőnőkért, Új Szülőkért és Újszülöttekért Alapítvány elnöke
előadása: Az élet védelme és az egészségügy felelőssége- A gyermeknevelés közös
felelősség
- Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka a Tiszavasvári Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgáltató Központ vezetője- Fiatalság=bolondság?- c. előadása
-Kötetlen beszélgetés, vendéglátás, ebéd

LEGYÉL TE A LEMEZLOVAS!
Szeretnéd, ha te lennél az, aki a bulit csinálja? Ha a te zenédre táncolnának a többiek?
Úgy érzed te vagy a DJ, ezt neked találták ki? Szeretnéd megmutatni, milyen bulit
csinálsz, egy városi rendezvényen?

Ne habozz! Jelentkezz!
Készíts egy bemutatkozó, max. 10 perces hanganyagot, egy mixet! ,Mutasd meg,
hogyan pakolod egymás után a jobbnál jobb zenéket, s konferáld is fel azokat!
Töltsd fel https://soundcloud.com/ oldalra,
majd, a linket küld el nekünk, a neveddel és elérhetőségeiddel!
e-mail cím: ekikszervezes@gmail.com,
vagy bármilyen adathordozón is beadhatod a Városi Könyvtárba.
Stílusbeli megkötés nincs, ahogy technikai sem.

A legjobbak bemutatkozhatnak
2019. 12. 06-án a Találkozások Háza előtti téren
17 órától.

Te csinálhatod a barátoknak a MIKULÁS TINI DISCÓT, amihez mi minden feltételt
biztosítunk.
Itt a közönségszavazat alapján dől majd el, ki lesz legjobb!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. november 20. (szerda)
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Kultúra-Szórakozás-Kikapcsolódás

„Könyvtárak az emberért, felelősség a
Földért II”

Október első hetében a figyelem középpontjába a könyvtárak kerültek országszerte.
Október 1-én Fábián Janka írónő volt a Városi Könyvtár vendége. Regényei nagyon
népszerűek olvasóink körében is. Könyvei különböző történelmi korokba repítenek vissza,
s mindezeket olyan színesen és részletesen meséli el az írónő, mintha csak az emlékeit
mesélné el. Fábián Janka mindig nagyon örül, ha azt mondják az olvasók, hogy tanultak
valami újat, de az különösen boldoggá teszi, ha egy-egy könyve hatására utánanéznek
valaminek, mert felkeltette az érdeklődésüket. Ez jólesik az írónő töri tanár lelkének, és
úgy érzi ez segít neki abban, hogy küldetését beteljesítse. Örül, ha könyveit olvassák: „ha
jól érzi magát az olvasó, akkor én attól boldog vagyok.”
Október 4-án dr. Csikai Erzsébet orvos, természetgyógyász tartott előadást a
rendezvénysorozat keretében. Október 8-án nem mindennapi élményben volt részük a
Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola tanulóinak, hiszen a Csodakutya Alapítvány
önkéntesei és négylábú segítői látogattak el a tiszavasvári Városi Könyvtárba. Golyó és
Saci terápiás kutyusok, s teljesen rabul ejtették a közönséget.
A
Csodakutya
Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány Debrecenben- és országosan is egyre
nagyobb ismertséget és elismertséget szerez, köszönhetően színvonalas szakmai, és
fejlesztő munkájuknak. Szakértőnek, illetve országos konferenciákon előadónak kérik fel
önkénteseiket. A gyermekek fejlesztése mellett a családok lelki támogatására, a sérült
gyermek közösségben való részvételének létjogosultságára is nagy hangsúlyt fektetnek
terápiás tevékenységük során. Októberben is több óvodai, általános és középiskolai
osztály látogatott el könyvtárukba, s heti rendszerességgel tartottunk foglalkozásokat a
TELSE tagjai számára is.
A női önbizalom titkos tükre című könyv szerzőjével találkozhattak az érdeklődők október
16-án, Marozsák Szabolcs önbizalomedző, motivációs tréner volt könyvtárunk vendége.
A könyv már kölcsönözhető könyvtárunk állományából is.
Harsányi Tiborné Etelka csuhé- és szalmafonó is ellátgatott az október 18-án megtartott
könyvtári foglalkozásra, ahol kukoricaszárból repülőgépet készítettek a Tiszavasvári
Kabay János Általános Iskola alsós diákjai.
Ne csak lógj a neten! címmel immár 13. alkalommal került megrendezésre a játékos
informatikai vetélkedő 5.-6. osztályos diákok számára október 24-én. A jó hangulatú,
vidám délután keretében mérhették össze tudásukat a gyerekek. A szoros versenyben a
következő végeredmény született: I. helyezést értek el: Rozgonyi Dóra, Fekete Hanna és
Somogyi Napsugár a Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola 6. d. osztályos tanulói,
II. helyezést értek el Varga Benedek, Oláh Sebestyén, Nagy Dorka 5. d. osztályos tanulók,
s a III. helyen végeztek: Balogh Balázs, Kiss Bercel, Szőke István 6. c. osztályos tanulók.
Valamennyi résztvevőnek és a felkészítő pedagógusoknak gratulálunk!
A Kreatív Olvasóink Klubjának tagjai szorgalmasan készítik a kis takarókat és polipokat,
melyeket ezúttal a nyíregyházi, salgótarjáni és kisvárdai kórházak gyermekosztályain
fekvő gyerekek kapnak meg decemberben.

EKIK Városi Könyvtár programjai
November 18. 13 óra

A NEMZET ARANYA
RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA, ÍRÓ-OLVASÓTALÁLKOZÓ
VENDÉG: CSELENYÁK IMRE író

December 3. 10 óra

Baba-Mama Klub
„Téli zene - Mikulásváró” – interaktív könyvtári foglalkozás
A DIÓ DUÓ együttessel

December 7 . 10.00 – 12.00

ADVENTI KÉZMŰVESFOGLALKOZÁS
a foglalkozást tartja: REZNEK BÉLÁNÉ ÉS ISTVÁN MARIANNA

DECEMBER 10. 15.00

KREATÍV OLVASÓINK KLUBJA

DECEMBER 14 . 10.00 – 12.00

ADVENTI KÉZMŰVESFOGLALKOZÁS
A FOGLALKOZÁST TARTJA: REZNEK BÉLÁNÉ ÉS ISTVÁN MARIANNA
Bővebb információ: 06-42/372-441, www.kulturatvasvari.hu, és facebook
oldalunkon
találkozzunk a könyvtárban!

Múzeumok Őszi Fesztiválja
Az előző évekhez hasonlóan a Vasvári Pál Múzeum is csatlakozott az országos
rendezvénysorozathoz, s gazdag programkínálattal várta az múzeumbarátokat. Október
8-23 között látogathatták az érdeklődők a Magyarországhoz visszatért Kárpátalja 19381944. című kiállítást, mely Magyarország változatos, 20. századi történetének eddig
kevésbé kutatott területét mutatta be a magyar történelem és a nemzeti kultúra iránt
érdeklődőknek.
Október 15-én az Óvodapedagógusok Napja alkalmából Katóné Herczegh Klára tartott
bemutató foglalkozást, s avatta be az óvodapedagógusokat a szövés rejtelmeibe.
Október 24-én 17 órától a Tanárok éjszakája rendezvény keretében Dr. Páll István:
Történelem tányérnézetből és Dr. Drabancz Róbert: Magyarországhoz visszatért
Kárpátalja című előadását hallhatták az érdeklődők a Vasvári Pál Múzeumban.
Az Utazó Múzeum programsorozat keretében októberben a város és környező települések
óvodáiban, iskoláiban tartottak múzeumpedagógiai foglalkozásokat a múzeum
munkatársai. Novemberben is várjuk az érdeklődőket a Vasvári Pál Múzeumba, hiszen
november 21-én 17 órától kerül bemutatásra Faragó Annamária „Menaságra repülj!
című dokumentumfilmje a Vasvári Pál Múzeum Ady E. úti épületében. A film a székely
emberek hitéről, nemzethez való hűségükről szól. Bemutatja a székely emberek humorát,
örömeit és könnyeit, a székely emberek lelkét. A film megtekintése után találkozhatnak a
film rendezőjével Faragó Annamáriával.
Kulcsár Lászlóné

„MENASÁGRA REPÜLJ…”

FARAGÓ ANNAMÁRIA
DOKUMENTUMFILMJÉNEK BEMUTATÓJA, KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ AZ
ALKOTÓVAL
2019. NOVEMBER 21-ÉN
17 ÓRÁTÓL

Kulcsár Lászlóné

A VASVÁRI PÁL MÚZEUM
ADY ENDRE ÚTI ÉPÜLETÉBEN
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: 06-42-911-013
HONLAPUNKON ÉS FACEBOOK OLDALUNKON

Közlemények-Információk
AMIT AZ APRÓHIRDETÉSRŐL,
MEGEMLÉKEZÉSEKRŐL TUDNI
KELL

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

APRÓHIRDETÉS
„ Eladó Tiszavasvári, Fehértói úton beépített 1479 m2 ingatlan, családi házzal,
több lakható melléképülettel együtt. Tel:
+36 30/968-8795, 06 42/373684”
,, negyvenes társasház 3.emeletén lakás
eladó ‚’ érd. 06 26 741 765
Eladó Bocskai u. 68-70. közötti 817m2es építési telek. Áram, ivóvíz, gáz – és
csatornacsonk, 12m2-es melléképület.
Ár: megegyezés szerint. Érd: 42/275170,
Tiszavasvári Vasvári Pál 152 sz. alatti
1 hektáros ingatlan, 90m2 (18m x 5m)
gazdasági épülettel, amelyben állattartás nem engedélyezett, de lakó épületnek átalakítható. Ipari árammal, szen�nyvízzel, vízzel. Irányár 3 200 000.-Ft.
Érdeklődni: 06 30/983-2461
Földmérés,
megosztás,
épület
feltüntetés, telekmegosztás, telekhatár
kitűzés, egyéb földmérési munkák! Tel.:
30/ 368-9797
Eladó, kiadó a Kinizsi út végén külterületi lovas tanya 0.5 ha lucernával. Tel.:
30/213-1712
Egyéni vállalkozóként épület-és szerkezetlakatos munkát vállalok, egyéni
igények szerint: trapéz lemezkerítések, fémszerkezetű épületek, kiskapuk,
nagykapuk, előtetők, fémszerkezetek
szerelése, javítása, hegesztéssel, csavarkötéssel. Tel.: 70/322-3546
Bükk tűzifa vastag, méteres 26000.-Ft/
köbméter, de konyhakészen is kapható.
Érd.: 06 70/384-5283
Tiszavasvári,
Kinizsi u. 27. sz.
alatt 700m2, ill. Damjanich u. 1 sz. alatti
500 m2 építési telek eladó. Tel.: 30/2131712
400 liter gyümölcscefre és Salgó asztalsparhelt eladó! Tel.: 06 30/514-1022
Eladó 4 db 175/65/R14 méretű téli gumi
felnivel, férfi bőrdzseki, női rövid világos szőrmebunda. Tel.: 30/270-1665
8,5 kg mogyoró eladó. Tel.: 06 30/4949939
Eladó 11 db 5m-es betonacél, és 4 m-es
U-vas. Ugyan ott 1 db 144x146-os,
és 146x168-as barna redőny. Tel.: 06
70/943-1659

Bármilyen házimunkát (kert, stb.) virágoskertek rendbetétele megegyezés
szerint vállalok. Köszönöm. Tel.: 06
20/915-6135 számon város hívásokat!
Tiszavasváriban 100 nm-es kertes családi ház sok melléképülettel ELADÓ!Ár:
6.900.000.-Ft Érd.: 06 30/416-6297
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
2019.12.02. hétfő		
8:00 - 12:00
Elektronikus levélcím:
titkarsag@tiszavasvari.hu
Jegyzői fogadónap:
Minden páros naptári hét szerdáján
08.00 órától 12.00 óráig
2019.11.13. szerda		
8:00 - 12:00
2019.11.27. szerda		
8:00 - 12:00
2019.12.11. 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:
November 16-17:
Dr. Magyar Károly 0670/570-0904
November 23-24:
Dr. Csurilla Gréta 0630/339-57583
November 30 - December 1:
Dr Erdélyi Béla
0630/3242750
December 07-08:
Dr. Bónis László 0630/978-0410
Gyógyszertári Ügyelet:
November 15-21:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
November 22-28:
Aranykereszt Gyógyszertár

Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
November 29-December 05:
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
December 06-12:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
December 13-19:
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
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
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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

„Tudjuk, hogy nem
jöhet, mégis egyre
várjuk,
Enyhíti hiányát, ha
álmainkban látjuk.”
Fájó szívvel emlékezik Máté Istvánra,
halálának 6. évfordulóján szerető családja.

Anyakönyvi Hírek

Köszöntjük Tiszavasvári
Legifjabb Lakóit
Balogh Elif Bella
Czene Zalán László
Nagy Edvin Noé
Hegyes Enikő Kincső
Gáll Lídia
Ényi Bíborka
Kóti Réka Szofia
Makula Noémi Anna
Félegyházi Kincső Csenge
Ábri Medox
Ricska Olivér
Bancsók Maja Viktória
Rigacs Kiara Katalin

Akik házasságot kötöttek
Pente Gyöngyi – Kiss József Zsolt
Rézműves Elvira – Rézmüves Róbert
Jakab Angéla – Czitai Balázs
Erdei Orsolya Tünde – Bolega András
Ötvös Rita – Lizák Zsolt
Bóz Adrienn – Róka Károly
Makula Marianna – Oláh Zsolt

Akiktől búcsút vettünk:
Pethe Istvánné sz. Pente Juliánna /2019.09.29./
Bocskai u.
Rézmüves Brigitta - Keskeny u.
Szabó Sándorné sz.Dorkó Ida - Zrínyi u.
Batta Imre Miklós - Mák u.
Hunyadvári János - Aradi vértanúk u.
Kiss Lászlóné sz. Rozsnyai Margit Mártírok u.
Ádám Lajos - Bocskai u.
Sándor István - Bocskai u.
István Jánosné sz. Bunda Margit Vasvári P.u.
Vadász Dávid - Keskeny u.
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Búcsú Ádám Lajostól
Tiszavasvári Díszpolgárától

Keressük a búcsú szavait, hogy méltó módon el
tudjunk köszönni. Keressük, de vajon megtaláljuk–e
azt a szót, azt a mondatot, amellyel méltóképpen ki
tudnánk fejezni azt a tiszteletet, megbecsülést, amit
érzünk. És bizony, ilyenkor gyakran zavarba jövünk,
mert csak esetlen közhelyeket mormolgatunk
magunkban, pedig valami nagyon szépet, és
felemelőt, valami magasztosat szeretnénk mondani,
mert sokat, - nagyon sokat jelentett a család, a
közösség, a város számára Ádám Lajos. Nagyon
nehéz néhány sorban összefoglalni azt a tartalmas
életet, amit élt, de talán sikerül kiragadni a lényeget,
ami nem más, mint a család, a munka, a boldogság!
1930. október 16-án született Hajdúnánáson. Tiszavasváriba 1943-ban költözött a család.
Már gyermekkorában kibontakozott benne a fa, a fa megmunkálása iránti szeretet. Talán
ez is közrejátszott abban, hogy kerékgyártó inasnak állt. Ez a szakma abban az időben
még a biztos megélhetést jelentette. Tehetsége, kreativitása már ekkor megmutatkozott.
1948-ban segédként szabadult, és Tedejen a gazdaságban helyezkedett el. Innen vonul be
katonának, és 6 évi szolgálat után hadnagyi rendfokozattal szerel le. A kitűnővel végzett
eredménye és a hadnagyi rendfokozata sem tudta megszerettetni vele a katonaságot.
Továbbra is a fa volt az élete, visszavágyott a szakmájába. 1957-ben egy kis ideig
Hajdúnánáson dolgozott egy kisiparosnál, majd átkerült a Tiszalöki Ládagyárba, ahol
később művezető lett. 1964-ben haza jött az Építő Ipari KTSZ –be, ahol feleségével egy
munkahelyen lehettek. Itt 13 évig ácsmesterként dolgozott, majd munkahelyet váltva
átment állványozó, karbantartó ácsnak az Alkaloida Vegyészeti Gyárba. Innen ment
nyugdíjba. Fafaragó tehetsége, termékenysége igazán itt bontakozott ki, ahol a vállalat
vezetői ezt látva, egy idő után külön műhelyt rendeztek be számára. Rengeteg figurális
faragás, táblakép, kopjafa, tányér, díszdoboz, citera, faragott szék, lóca, asztal, korlát,
tükör, képkeret, címer, stb. került ki kezei alól. Önképzéssel fejlesztette tudását. Több
kiállítása volt a városban, de bemutatkozott Kecskeméten, Kisvárdán, Nyíregyházán is.
Legszívesebben dió, juhar, orgona, cseresznye, hársfába faragott, de szívesen használta a
diógyökeret is. Munkáját többször minősítették kiválóra. Tudását a népi fafaragás és az
iparművészet közé helyezték. Sok munkája van szerte az országban, barátai nagy becsben
tartják ajándékba kapott faragványait. Jelenleg is a városháza egyik termét díszíti nagy
szülötteinkről (Vasvári Pál, Pethe Ferenc és Kabay János), készült három táblaképe.
Az Alkaloida nagy tanácskozó termében lett elhelyezve a gyár történetét bemutató
monumentális táblaképe. Két faragott kopjafája ma is a Városháza téren áll. Több mint
20 éve már sajnos a beteg keze miatt nem tudott faragni, amibe nehezen törődött bele,
de örömére szolgált, hogy fafaragással foglalkozó utódok időközönként felkeresték,
kikérték véleményét, megmutatták munkájukat. Sajnos 2019. október 19-én teste örökre
megpihent, de az emléke és a munkái mindig itt lesznek velünk!
Lajos Bácsi! Nyugodjon békében!
F.A.

KÉZILABDA

NB II. Férfi Kézilabda eredmények
Tiszavasvári – Hajdúnánás

28-30

DEAC NK KFT – Tiszavasvári

36-25

Megyei I. oszt. Női Kézilabda eredmények
Tiszavasvári SE – Balkány

23:28

Tiszavasvári SE – Kisvárda II.

29-32

Kállósemjén – Tiszavasvári SE

23-28

FOCI
Csapatunk az elmúlt öt fordulóban, négy győzelmet és egy vereséget ért el. Nagy
István nem csak edzőként, hanem játékosként is nagyot alkotott, hiszen az elmúlt négy
mérkőzésen 5 gólt szerzett.
Nyíribrony - Tiszavasvári SE
Tiszavasvári SE - Bököny
Levelek - Tiszavasvári SE
Tiszavasvári SE - Geszteréd
Apagy - Tiszavasvári SE

1:3
3:2
1:5
5:4
2:0

Események

Önkormányzati képviselői
fogadóórák
Tamás Viktor:
+36 30 3265394
Fogadóóra időpontja: minden hónap első keddi napja 16-17 óráig
Vasvári Pál terem
SZURKOS SZILVIA
+36 30 3058143
Fogadóórát minden hónap második keddjén, 16.30-18.00 Vasvári Pál
teremben
Balázsi Csilla
Telefon: 42/520-120 e-mali: csilla@csip.hu Cím Tiszavasvári Gombás
András u. 23/c (könyvelő iroda) minden hónap második szerda 15-17
óra
Szabó Zoltán
Minden hónap első hétfője 17.00-18.30 között. Vasvári Pál terem.
+36 70 1980057; szabo.zoltan0829@gmail.com
Bakné Répási Ágnes
bakne.r.agnes@gmail.hu
Minden hónap második keddje 16.00 - 17.30-ig a Vasvári Pál teremben
Ráduly Zsolt
+36 30 2198461
Minden hónap első szerda 16.00-17.30-ig Vasvári Pál teremben
Volosinóczki Béla
Minden hónap első keddje 16-17-ig Vasvári Pál teremben
+36 30 2132327
Balogh Sándor
+36 70 5466851
Minden hónap második szerda 17.00-18.00-ig Vasvári Pál teremben

Utolsó Oldal

Kiss László október 13-án ünnepelte 95. születésnapját.
Családja ezúton is kíván neki egészségben gazdag, boldog további éveket!

2019. október 14-én ünnepelte 90. születésnapját
Novák Józsefné Csadek Margit néni, akit ez alkalomból
köszöntött Szőke Zoltán polgármester, és Szabóné Aranyi
Tünde anyakönyvvezető. Margit néni gyermekkorát öt
testvérével Nyírbogdányban töltötte. Itt is ment férjhez
Novák Józsefhez, aki a vasútnál dolgozott, de mellette
dohánytermesztéssel is foglalkoztak. Házasságukból
négy gyermek született. Margit néni egy nyíregyházi
cukrásztermelő üzemben dolgozott, majd „haza” került
Nyírbogdányba egy cipőfelsőrész készítő üzembe, ahol
nyugdíjazásáig raktáros volt. Férje halála után előbb
Nyírpazonyba, majd 15 éve Tiszavasváriba költözött.
Szeretett horgolni, de a látása megromlott, ezért inkább
a Katolikus rádiót hallgatja, énekelget, vagy főz. Mivel
nagyon vallásos, ezért a templomba járás a mai napig
nagyon fontos számára. Régebben sétálva ment, de ma
már autóval kell vinni – hogy egy misét se szalasszon el!
Szívesen dolgozgat a kertben. Viccesen meg is jegyezte,
hogy télen havat gereblyézik, mert annyira hiányzik neki
a kinti munka! Kívánunk Margit néninek jó egészséget, és
hosszú életet!

Ismét
90
éves
születésnap ünneplésére
készültünk a Kornisné
Központban
2019.
október 30.-án. Lukács
Antalt
köszöntötte
Ráduly
Zsolt
alpolgármester
és
Szabóné Aranyi Tünde
anyakönyvvezető,
a
Kornisné
Központ
dolgozói
és
lakói,
valamint a családtagok.
1929. október 30.-án született, földműves, paraszti
családban nevelkedett 3 testvérével. Általános iskolába
Folyáson, Basán, majd Tiszavasváriban járt. Polgáron
kereskedelmi és pénzügyi végzettséget, Tiszalökön
mechanikai műszerész szakmát szerzett. 1947-50 között a
Tedeji Állami Gazdaságban vontató gépjárművezetőként
dolgozott, majd 1950. október 23.-án bevonult katonának.
1952-ben elhelyezkedett a Miskolci Építőipari és
Fuvarozó Vállalatnál, 1954-ben a Tiszavasvári Állami
Gazdasághoz került gépkocsivezetőként. Életútjának
fontos eseményeként felidézte, hogy részt vett az
1956-os forradalmi események idején Budapest
élelmiszerellátásának megsegítésében. 1970-től a
Tiszavasvári Vasipari és Építőipari Szövetkezet
szállításvezetője lett, 1984-89 között a Vasvári Pál TSZ
anyagbeszerzőjeként tevékenykedett. Másodállásban
vállalkozóként, fékbetét felújítással, autójavítással is
foglalkozott. 1989. október 30.-tól nyugdíjas. 1954. október
30.-án kötött házasságot Novák Erzsébettel, 63 évig éltek
együtt jóban-rosszban. Egy gyermekük született, akit
sajnos már újszülöttként elveszítettek, így gyermektelen
házaspárként éltek tovább. 2015 év végén feleségével úgy
döntöttek, hogy intézményünket választották otthonukként.
Felesége 2017-ben elhunyt ami nagyon megviselte Anti
bácsit, Amikor felidézte életútját, azt mondta, hihetetlen,
hogy eltelt 90 év! Hogy mi a hosszú élet titka, ezt
válaszolta:- Igyekeztem úgy rendezni, szervezni életemet,
hogy vigyázzak mindig az egészségemre, életvitelemmel
megfeleljek az elvárásoknak, akár a munkahelyen, akár a
baráti társaságban. Kedves Anti bácsi! Kívánunk nagyon
boldog születésnapot, nyugodt, kellemes napokat az
elkövetkezendő években.
Szociális és Terápiás Csoport
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2019. október 17-én ünnepelte 60. házassági évfordulóját
Nagy Lajos és Arató Ilona. Ez alkalomból köszöntötte őket
családjuk további sok boldog évet kívánva!

Tüdőszűrés

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2019.
november 18. – 2019. november 29.
között tüdőszűrést tartunk. Helyszín: 4440
Tiszavasvári, Szabadság tér 1. szám, a
Találkozások Háza melletti volt fitneszterem.
2014. január 01-től a tüdőszűrés nem kötelező
csak bizonyos rizikócsoportokban. A
betöltött 40 év feletti lakosság számára
azonban ajánlott a szűrővizsgálat, melyet
évente egy alkalommal az OEP finanszíroz,
így a páciens számára ingyenes. A 1840 év közötti lakosok számára a vizsgálat
elvégezhető, de térítés ellenében, mely jelenleg
1700 Ft (ennek teljesítése az aktuális pénzügyi
előírás szerint történik.)
A szűrővizsgálatra legutóbbi szűrőlapját,
betegbiztosítási kártyáját, lakcím kártyáját
és személyigazolványát vigye magával.
TVÖ
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