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Pénteken még mosolyogva integetett ki szeretett 
Corsájából, majd elbúcsúzott betegeitől, kollégáitól 
mondván, hogy egy kis pihenés Neki is kell, elmegy 
szabadságra. Ekkor még senki nem gondolta, nem 
is gondolhatta, hogy ez a búcsú, ezek a szavak az 
utolsók lesznek attól az EMBER-től, akit egy város 
szeretett, tisztelt, elismert és megbecsült. 

Aztán jött a ledöbbentő hír: 2021. július 19-én 
reggel váratlanul elragadta a halál. Ez biztos? Nem 
csak valami félreértés? Sajnos nem! Felvetődhet 
számtalan kérdés, hogy miért pont Őt, miért pont 
most, és egyáltalán: Miért? Az az ember, aki küzdött 
az „életért”, most szembe kellett néznie a halállal. 
Fájdalmas, és elkerülhetetlen kontraszt! Még 
kimondani is borzasztó! Sajnos az utóbbi időben 
már kicsit nehézkes volt a járása, de szaktudása, az 
emberekhez való hozzáállása rendíthetetlen maradt. 

Reggel – este rótta a városban a köröket, mert 
várták azok, akik a gyógyulást várták, remélték Tőle. 
Nagyon nehéz, de bele kell törődnünk: Karcsi bácsi 
nincs többé! Legalább is fizikálisan nincs! Szokták 
mondani, hogy csak az hal meg, akit elfelejtenek. Azt 
gondolom, hogy ezek alapján doktor úr örökéletű 
lesz. Visszaemlékezéseket, búcsúzó sorokat az 5. 
oldalon olvashatnak.

Ezúttal nem a színpadon, hanem az Öhönfőző verseny 
zsűrijében köszönthettük Nádas Györgyöt, az egykori 
Markos-Nádas kiváló humorista páros tagját. Hogyan 
lett belőled főzőverseny zsűritagja?

– Már egy ideje ment a nyüstölés, hogy vállaljam el, ami-
re aztán most igent mondtam. Valamikor nagyon szerettem 
főzni, de aztán a járvány alatt inkább én is rendeltem, így 
nem kellett az alapanyagoknak utánajárni. Nekem ez nagy 
megtiszteltetés, hogy itt zsűrizhetek, és hogy egyáltalán 
eszükbe jutottam a szervezőknek. Aminek még nagyon 
örülök, hogy jó az idő, sokan eljöttek, és jó látni az embe-
rek arcán a felszabadultságot!

– Ha meghallják a neved bárhol is, mindenkinek a hu-
mor jut eszébe. Mennyire vagy még benned a „szakmá-
ban”? 

– Természetesen elfogadom a felkéréseket fellépésekre, 
de inkább már rádiózom. Saját műsorom van minden hét-
végén illetve ünnepnapokon a Dankó Rádióban! De hiába 
van most tele a naptáram, félek attól, hogy jön az ősz, és 
megint visszajön a maszkos időszak.

– Markos Gyurival különváltatok. Ettől függetlenül le-
het még így is érvényesülni?

– Nem nagyon akarok én már érvényesülni. Mai napig 
büszke vagyok arra, hogy a Markos - Nádasból én vagyok 
a Nádas! – A mai fiataloknak mond még valamit a neve-
tek? Tudják, hogy kik vagytok?

– Elmúlt az idő, de azért még sokan emlékeznek ránk! 
Nem olyan régen érkeztem, de máris rengeteg szelfi ké-
szült velem.

– Térjünk vissza a főzőversenyre: mennyire áll közel 
Hozzád a főzés?

– Valamikor, - amint már mondtam – nagyon szerettem 
főzni. Ez egyfajta kikapcsolódás volt számomra, de az-
tán telítődtem vele. Meg aztán rájöttem, hogy sok ember 
sokkal, de sokkal jobban főz nálam. Azóta inkább azokat 
kóstolom.

– Mikor meghallottad, hogy Öhönfőző verseny, mit 
mondott maga az elnevezés Neked?

– Rávágtam a felkérésre, hogy: Öhöm! Viccet félretéve: 
sejtettem, hogy mit jelent, de azt már itt tudtam meg, hogy 
a Slambuc és az Öhön nem ugyan az.

– Mivel még nem ettél ilyet, mi alapján fogsz értékelni? 
– Egymáshoz viszonyítva azért lehet értékelni, meg az-

tán hárman vagyunk a zsűriben!
– Köszönjük, hogy itt voltál! Jó zsűrizést és további jó 

időt kívánok!
– Örömmel voltam itt, és Nektek is minden jót!

Fülöp Attila

Tisztelt Tiszavasvári Nyugdíjasok!
A mindenki előtt ismert karácsonyi, nyugdíjas 

támogatásigénylési lehetőségei változnak az 
önkormányzatunknál. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal szakmai konzultációs kezdeményezésére-
felülvizsgálatra került a szociális rendeletünk. Ennek 
értelmében az idei évben szeptember 15. és október 15. 
között beadott kérelemmel lehet igénybe venni ezen 
ellátási formát. További változás, hogy a támogatás 
megítélése jövedelemfüggővé vált. Lehetőség van 
a továbbiakban is átutalással kérni a támogatás 
kifizetését.

Kérem, hogy az előrehozott beadási határidőre, és a 
jövedelmek igazolására figyelemmel szíveskedjenek 
kérelmeiket eljuttatni a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 
Szociálpolitikai Csoportja részére, vagy személyesen 
ügyfélfogadási időben az ügyfélablaknál, vagy postai 
úton, vagy e-mailben az igazgatas@tiszavasvari.hu email 
címre megküldve.

A vihar bádoglemezeket szakított ki, hajlított össze és 
sodort el a tetőről, egyes részeken felszedte a szigetelést, 
letépte a tetőléceket és megbontotta a tetőfedést. Egy 
helyen a feltépett lemezborítás a villámhárítóra tekeredett, 
így annak megközelítése több szempontból életveszélyes.  
Folytatás a 3. oldalon

Gyászol Tiszavasvári

Figyelem! 
Karácsonyi támogatás információk!

Nádas György
- Tiszavasváriban -

A „megtépázott” 
sportcsarnok



2 0 2 1  a u g u s z t u s
Önkormányzati hírek

Régen jelentkeztünk ezzel a rovattal, 
de most szép számmal érkeztek 
kérdések, amire most választ kaphatnak 
a legilletékesebbtől, városunk 
polgármesterétől: - Van e arra lehetőség, 
hogy Tiszavasvári Polgármestere 
felvegye a kapcsolatot Hajdúnánás 
Polgármesterével, hogy a két település 
közti Tedeji útszakaszt megcsinálják 
normálisan. Esetlek az országgyűlési 
képviselőnk bevonásával is. Nagyon 
sokan járnak nánásról vasváriba dolgozni 
vagy fordítva. Az az 5 kilométeres szakasz 
katasztrófa. Toldozzák, foldozzák, de csak 
rosszabb lesz. Sokan bosszankodnak 
emiatt. Nem hiszem el, hogy egy közös 
összefogással nem lehetne lépni valamit 
ebben az ügyben.

– Visszatérő kérdés, de szoktuk mondani, 
hogy nem lehet eleget beszélni róla. 
2014-ben már kapcsolatfelvétel történt 
Hajdúnánás polgármesterével és az 
akkori országgyűlési képviselővel, a mi 
képviselőnkkel, és akkor indult el egy 
lobbi az út felújításával kapcsolatban. 
2019 őszén történt egy bejelentés. Bár, 
a megyehatáron túl van ez az útszakasz, 
de bennünket, Vasváriakat érint talán a 
legjobban. Dr. Vinnai Győző, országgyűlési 
képviselőnk ismét megkereste Dr. Tiba 
István országgyűlési képviselőt, és 
röviddel rá meg is született a döntés, 
hogy ez az útszakasz felújításra kerül. 
Aztán jött egy 2020-as, majd 2021-es év a 
kialakult Covid helyzettel, és az országnak 
a felmerült költségek miatt át kellett 
csoportosítani bizonyos pénzforrásokat. A 
mi információnk szerint ez nem azt jelenti, 
hogy ez az útszakasz nem fog megépülni, 
hanem átütemezték az építésnek az idejét. 
Amint rendeződnek ezek a költségvetési 
körülmények, azt követően ez a beruházás 
is meg fog valósulni. Engem is legalább 
annyira bosszant ezen a szakaszon való 
zötykölődés, mint másokat! 

- A másik kérdés pedig az lenne, hogy a 
gyár előtt nem lehetne e valami forgalom 
lassítót, esetleg gyalogosátkelőt kiépíteni. 
Nagyon veszélyes áthaladni a gyárból a 
parkolóba. Ebben az ügyben már a gyár 
vezetőjének is írtam levelet, gondolom, neki 
kellene kezdeményezni az önkormányzat 
felé a kérést! – Ezzel kapcsolatosan már 
volt telefonos megkeresésem, de csak 

azt tudom mondani most is, hogy nincs 
rálátásom arra, hogy milyen távolságon 
belül lehet gyalogos átkelőhelyet építeni. 
Mert a vasútállomásnál van, rá 50 méterre 
nem biztos, hogy a Közút hozzájárul. 
Valóban tapasztalható, hogy a vasútnál 
lévő zebra elhagyását több járművezető 
gyorsítással reagálja le, de szerencsére ez 
nem jellemző!  Mivel ez az útszakasz (is) 
a Közút tulajdona, így sajnos a városnak, a 
városvezetésnek semmilyen jogköre nincs 
a témával kapcsolatban. - A járvány alatti 
polgármesteri döntésekről értesültek-e 
a képviselők, és ha igen, akkor hogyan, 
illetve volt-e olyan nagyobb volumenű 
döntés ez alatt az idő alatt, ami neccesen 
ment volna át, nagyobb vitát kiváltva? – 
Természetesen minden döntésről értesültek 
a képviselők elektronikus formában, 
valamint a honlapunkra is felkerültek, 
így mindenki számára elérhetővé vált. A 
kérdéses időszakban voltak témák, amiben 
egyeztetést kezdeményeztem szintén 
elektronikus formában a képviselőkkel, 
mielőtt a döntést meghoztam volna. Voltak 
képviselők, akik ezt komolyan vették, és 
voltak, akik egyáltalán nem reagáltak rá. 
Tőlük még csak annyi visszajelzés sem 
jött, hogy nem fogadják el. Így a döntések 
megerősítést nyertek. A kérdés másik felére 
válaszolva: nem gondolom, hogy lett volna 
olyan döntés, ami nagyobb vitát váltott 
volna ki. Ha lett volna ilyen, annak már híre 
ment volna különféle internetes felületeken 
– ahogy ezt megszokhattuk már!

- Amint azt hallhattuk, megszűnt a 
kincstár. Mi lett az ott dolgozókkal? Csak 
muszájból lettek máshova átcsoportosítva, 
vagy tényleg szükséges munkát végeznek?

– Valóban megszűnt a Kincstár. 
A dolgozók át lettek csoportosítva a 
Kornisné Központba, a Tiva-Szolg. Kft-
be, illetve a Polgármesteri Hivatalba. 
Mindenki a szaktudásának, tapasztalatának 
és képesítésének megfelelően került 
elhelyezésre. Egyébként a Kincstár 
megszüntetésére azért volt szükség, mert 
olyan feladatok kerültek ki a hatásköréből, 
amit már más végez, másrészt ezáltal 
költséghatékonyabbá váltunk, pénzt 
tudtunk megtakarítani. A Kincstár 
megszűnésével az általuk végzett feladatok 
ugyan úgy el lesznek látva, csak más 
szerkezeti, szervezeti felépítésben. 

- Hallani, hogy jön a vírus negyedik 
hulláma. Ha ez bekövetkezik, akkor 
mennyire fogja befolyásolni az elkezdett, 
vagy el nem kezdett munkálatokat 
Tiszavasváriban?

– Jó lenne a jövőbe látni! Sajnos nem 
tudom, hogy mit hoz a negyedik hullám! Én 
azt gondolom, hogy Magyarország ezzel 
az átoltottsággal komoly védettséggel bír. 
Talán mi vagyunk az EU, vagy a Világon 
a legjobban védett ország! A negyedik 
hullám biztos valamilyen mértékben 
érinteni fog minket. Azt gondolom, 
hogyha be is következik, nem hiszem, 
hogy a beruházásainkat, a munkákat olyan 
mértékben befolyásolná, hogy ezek ne 
induljanak el. Nagy többségében a források 
rendelkezésre állnak, vagyis a pénzügyi 
fedezet megvan, az építőipar pedig a 
harmadik hullám idején is működött. Nem 
gondolom, hogy ez bármit is befolyásolna! 
Persze ez csak egyfajta optimizmus. Ha oda 
jutunk, akkor majd meglátjuk!

- A felújított Kálvin utcán a 
parkolóknak ez a végleges burkolata, 
vagy most csak forráshiány miatt 
született ez a nem túl tartós, és esztétikus 
megoldás?Tervben van-e esetleg, hogy 
később, egy járásközpont belvárosának 
közepéhez, a szomszédos terekhez méltó 
burkolatot kapnak? Mondjuk egy olyan 
gyeprácsköves megoldást, mint amilyen a 
templom előtti részen van a Szent Mihály 
téren.

– A Kálvin úton lévő parkolónak nevezett 
rész valójában nem is parkoló, hanem egy 
útpadka. Amikor a Kálvin út felújításában 
gondolkodtunk, akkor ezt is figyelembe 
kellett venni, mert egy parkoló kialakítás 
jelentősen megnövelte volna a költségeket 
(terveztetés, engedélyeztetés, stb.). Mivel 
felújításról, és nem egy új beruházásról 
van szó, ezért ahhoz kellett alkalmazkodni, 
ami az eredeti tervek szerint szerepelt. 
Gondolok itt: útszélesség, padkaszélesség, 
járdaszélesség. Ezért az a döntés született, 
hogy zúzottköves burkolatot kap. Viszont a 
terveink között szerepel, hogy amennyiben 
újabb pályázati lehetőség lesz, úgy a teljes 
városközpont kialakítását újragondoljuk. 
Testületi ülésen elmondtam, hogy 
régebben is megfordult polgármesterek, 
testületi tagok fejében egy sétálóutcás, 
nyugodt, kellemes, parkosított környezettel 

kialakított városközpont létrehozása. 
Nekem is hasonló terveim, elképzeléseim 
vannak.

- A Szent Mihály téren az üzletek 
felőli oldalon a kerítésfal egyre 
aggasztóbb állapotban van. Ez 
önkormányzati tulajdon, vagy vegyesen az 
üzlettulajdonosokkal? Tervben van-e már 
esetleg a helyrehozatala?

– Ez a bizonyos kerítésfal a régi 
Kálvin úti iskolának a része volt 
valamikor. Most ez tényleg nagyon rossz 
állapotban van. Felvettük a kapcsolatot a 
tulajdonosokkal, hogy ennek rendbetétele 
kinek a feladata. Ettől függetlenül a telek 
tulajdonosával abban maradtunk, hogy az 
önkormányzat mindenféleképpen segít a 
helyrehozatalában. Remélem, rövid időn 
belül megtörténik a felújítás. Köszönöm a 
jelzést a kérdésfeltevőnek! 

- Egy megjegyzés: Ugyancsak a Szent 
Mihály térrel kapcsolatban korábban 
volt kérdés, hogy kinek a feladata a terek 
közvilágításának karbantartása. Örömteli, 
hogy ismét minden lámpa működik 
a téren! Köszönet érte! Reméljük, 
folytatódik ez a folyamat, és sorra kerül 
majd a többi tér is!

– Bár, az előbb már beszéltünk 
közvilágításról, de ehhez kapcsolódóan 
mégis maradt néhány gondolat ehhez 
a felvetéshez: a városunk tereinek a 
közvilágítása valóban nem működött 
megfelelően. Saját forrásból újíttattuk fel a 
Szent Mihály téren a kandelábereket. LED-
es izzók kerültek beépítésre, és megjegyzem, 
a kandeláberek megjavíttatása sem E-On-
os pénzből valósult meg. Ezt a javítást saját 
forrásból oldottuk meg. A Szent Mihály 
terünkön kívül még feladatul adtam ki a 
munkatársaknak, hogy mérjék fel az összes 
tér közvilágításának felújítási szükségletét. 
Keresnünk kell rá fedezete, hogy a tereink 
közvilágítása végre megoldott legyen. Ha 
ez nem hozzánk tartozik, akkor felhívjuk az 
E-On figyelmét a hiányosságokra és őket 
szólítjuk fel a javításra. Mindenféleképpen 
elindulunk egy effajta fejlesztéssel, hogy 
a Tiszavasvári komfortérzetét e-téren is 
javítsuk.

– Köszönöm!
Fülöp Attila

A Zöldváros projekt kialakítása 
Tiszavasváriban
Ennek elemei többek között: a városi 
piac felújítása, műfüves focipálya 
kialakítása, a közmunkaprogram jelenlegi 
telephelyének megszüntetése, helyette új 
épületegyüttes kialakítása, a Találkozások 
Háza felújítása. Megszületett a döntés, 
lezárult a közbeszerzési eljárás, megvan 
a felelős kivitelező, így ezután már csak a 
szerződéskötés marad, ami után röviddel 
– még az ősz folyamán - megkezdődnek a 
munkálatok. Az idén még nem, de a jövő 
év végére megvalósul az összes felsorolt 
beruházás. Egyetlen elem van még ebben a 
projektben, amihez új közbeszerzési eljárást 
kell lefolytatni, mégpedig a Találkozások 
Háza energetikai felújítása. Itt műszaki 
tartalommódosításra volt szükség.  Ez a 
beruházás több mint 300 millió forinttal 
gazdagítja Tiszavasvárit. 
Továbbra is nyerő szériában van 
Tiszavasvári
A TérZene program megvalósítására 

7 500 000.-Ft támogatást nyertünk, melyből 
kulturális programok valósulhatnak meg, 
amelyek ingyenesen lesznek látogathatók. 
Ez még az idei évben elindul. További jó 
hírek: a Tiszavasvári Varázs ceruza óvoda 
energetikai korszerűsítésére és felújítására 
benyújtott Belügyminisztériumi pályázatra 
40 millió Ft támogatást nyertünk. Igaz, ehhez 
kell 7 millió forint önerő, de ennyi pénzből 
a Gyári óvoda energetikai szempontból 
teljesen meg fog újulni. (Nyílászárócsere, 
kazáncsere, fűtéskorszerűsítés) Már 
aktuális a felújítás, mert 39 éve nem volt 
ilyen téren az épülethez hozzányúlva. Újra 
dolgozunk egy 2016-os benyújtott, de 
nem nyert pályázaton. Úgy néz ki, hogy a 
módosítások után elfogadásra, támogatásra 
lehet lehetőség. Amennyiben sikerrel járunk 
akkor a Minimanó óvodához hasonlóan ez 
az óvoda is teljes felújításon eshet át. 
Tiszavasvári közvilágításának megújítása 
A testületi ülésen meghallgatták a 
képviselőink azt az előterjesztést, miszerint 
a régi, hagyományos és drága üzemeltetésű 

közvilágítást lecserélnénk LED-es, modern 
és költséghatékonyra, ami már a környező 
településeken látható. Ez 1734 lámpatest 
cseréjét, és ezen kívül kb.: 20 új lámpatest 
felszerelését jelentené. Azt gondolom, erre 
nagyon nagy szükség lenne, hiszen hosszú 
idők óta Tiszavasváriban gondok vannak a 
közvilágítással.  A csökkentett fogyasztás 
miatt a hálózat is kisebb terhelésnek lesz 
kitéve, ráadásul jelentősen kevesebb 
lesz az a pénz, amit „villanyszámlára” 
kell kifizetnünk a korszerűsített új 
közvilágításra. A hálózat leterheltségénél 
gondolok a nyári időszakra, amikor 
beüzemelésre kerülnek a légkondik, ezáltal 
áramkimaradások léptek fel bizonyos 
helyeken! Most még az árajánlat bekérési 
fázisban vagyunk, majd azt követően 
hitelfelvételi kérelemmel kell fordulnunk a 
bank felé, - amihez a Kormánytól engedélyt 
kell kérnünk – mert ezt a beruházást saját 
erőből nem tudjuk megvalósítani, viszont 
a villanyáram árának a megtakarításából 
fogjuk tudni törleszteni a hitelünket. Így 

plusz pénzügyi teher nem fog megjelenni 
költségvetésünkben. 
A Városi Sportcsarnok ivóvízellátásának 
biztosítása 
Néhány héttel ezelőtt olyan mértékű 
csőtörés volt a sportcsarnoknál, hogy 
komoly mennyiségű ivóvíz folyt el. 
A szakemberekkel megvizsgáltuk a 
csőhálózatot, és kiderült, hogy olyan 
rossz állapotban van, hogy a javítása 
nem gazdaságos, ráadásul semmi nem 
garantálná, hogy más időben egy másik 
helyen nem fordul elő ugyan ilyen csőtörés. 
Ezért felmértük a költségeket, és 5 millió 
forintból egy teljesen új hálózat kiépítése 
valósítható meg, ami hosszú távon garancia 
a sportcsarnok ivóvízellátására! Azt 
gondolom ettől jobb és költséghatékonyabb 
megoldás jelen körülmények között nem 
volt!

Szőke Zoltán
polgármester

ÖNÖK KÉRDEZNEK – SZŐKE ZOLTÁN POLGÁRMESTER VÁLASZOL

A 2021. július 29-i képviselőtestületi ülés legfontosabb döntései
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2021.08.01-jén villámcsapásszerűen 
sújtott le Tiszavasvári egyes részein 
a vihar. Kollegáinkkal és az illetékes 
hatóságokkal azonnal megkezdtük a 
károk felmérését, összeírását, jelentését 
a kárenyhítést. Eddig nem tapasztalt 
módon, a zivatart lokálisan elementáris 
erejű széllökések kísérték, ezzel a város 
egyes részein pontszerűen okozva 
felmérhetetlen károkat. A sportcsarnokban 
július végére hosszú folyamat végeként 
a kivitelező készre jelentette többek 
között a tetőszerkezet felújítását. A 
beruházást a Magyar Kézilabda Szövetség 
valósítja meg a kivitelező is az MKSZ-
el szerződött. Tulajdonosként az elmúlt 
hetekben folyamatos egyeztetésben 
voltunk az illetékesekkel és helyszíni 
szemlék keretében igyekeztünk „révbe 
érni” a felújítások végével. Most vette 
volna kezdetét a műszaki átadás közel 
egy hónapos folyamata, egyeztetés a 
tervezőcsapattal. Az elmúlt időszak 
történései között halaszthatatlan beruházást 
is végrehajtottunk a csarnoknál, hiszen egy 
csőtörés következtében derült ki, hogy 
közel 5 millió forintos beruházással 
tudjuk ismét biztonságosan üzemképessé 
tenni a csarnok vízellátását. A több 
évtizedes elhasználódott vízvezetéknek 
még a nyomvonala sem volt fellelhető, a 
hiba feltárása is olyan összegeket emésztett 
volna fel, hogy szükségesé vált a glóbusztól 
az új vezeték kiépítése. Mindezek után 
vasárnap lesújtva tapasztaltuk, hogy 
vihar bádoglemezeket szakított ki, 
hajlított össze és sodort el a tetőről, egyes 
részeken felszedte a szigetelést, letépte a 
tetőléceket és megbontotta a tetőfedést. 
Egy helyen a feltépett lemezborítás a 
villámhárítóra tekeredett, így annak 
megközelítése több szempontból 
életveszélyes. Nagyon vártuk már, hogy 
a csarnok újra teljes körűen üzemeljen. 
Sajnos ennek időpontja jelen pillanatban 
nem meghatározható. A kárelhárítás 
ugyan megkezdődött, de kivitelezéséhez 
speciális szakértelem kell, hiszen a tetőn 
való mozgás életveszélyes, a kiérkező 
tűzoltók sem vállalták, hogy a fóliával 

történő borítást elvégzik. A károkat 
a biztosítóhoz jelentettük, vis maior 
káreseményt jelentünk, a szükséges 
egyeztetések folynak, a továbbiakról 
tájékoztatást adunk.

FONTOS AZ ÖSSZEFOGÁS
A szélsőséges időjárási körülmények 

mindnyájunkat sújtanak. Úgy látszik, 
fel kell készülnünk azokra az időjárási 
körülményekre, melyeket nem szoktunk 
meg, nincs rá „forgatókönyv”. Fontos 
lesz, hogyan készülünk fel, hogyan 
tudunk segíteni egymáson, egymásnak. 
Köszönet és tisztelet mindazoknak, akik 
segítő hozzáállással azonnal megkezdték 
a kárenyhítést, segítenek, amiben tudnak. 
Felhívunk azonban mindenkit, hogy 
ilyen váratlan helyzetben megfontoltan 
cselekedjen. Elsődleges az élet, testi épség 
védelme. Sajnos volt olyan is, aki közel 
száz bejelentés mellett az alig elvonuló 
zivatar után várt azonnali megoldást. 

A közmunkások kirendelése azonnal 
megtörtént a közterületi maradványok 
eltakarítása érdekében, hangsúlyozni 
kell azonban, hogy az önkormányzat 
elsősorban saját területei kárelhárítását 
kezdi meg ilyen esetben, főként mert se 
jogköre se kapacitása nincs másra.  A 
hivatal kollegái vasárnap hozzáláttak a 
felméréshez, maréknyi csapatunk nem 
ér oda mindenhova. Intézményeink nagy 
részében jelentettek káreseményt. A 
katasztrófavédelem munkatársai pedig 
több helyen azt is jelezték, hogy a károk 
elhárítása veszélyes, sokszor speciális 
segítséget igényel. A vasárnapi vihart 
követően az EON tájékoztatása szerint 
54 település 14 ezer fogyasztója maradt 
átmenetileg áram nélkül. Fontos 
ilyenkor az összefogás, a türelem, 
megértés. A Közösségi felületen kértük, 
hogy mindenki a 112-es telefonszámon 
jelezze a történéseket, mert tőlünk is 
ezt kérték a hatóságok. A szükséges 
szakértelemmel, tapasztalattal és 
lehetőséggel a megfelelő hatóságok 
bírnak!

TVÖ

Tiszavasvári III. számú felnőtt háziorvosi 
körzete Dr. Horai Károly sajnálatos halálával 
2021. július 19. napjától betöltetlenné vált. 
A körzet jövőbeni sorsáról sokféle hír 
hallható, ezek nagy része azonban nem a 
feladatellátó önkormányzattól származik. 
A szükséges lépéseket mindig igyekszünk 
azonnal megtenni, de egy körzet ismételt 
engedélyeztetése nem egyszerű folyamat. 
Hivatalosan a testületi előterjesztéssel 
adunk hírt lépéseinkről, mely döntések 
a városi honlapon megtekinthetőek. 
Kérünk mindenkit ezekből és az általunk 
közzétett tartalmakból tájékozódjon! Az 
önkormányzat haladéktalanul megkezdte 
a körzet ellátása érdekében szükséges 
intézkedések meghozatalát. A helyzet 
azonban speciális, hiszen a halálesettel 
a meglévő működési engedély és a 
körzetben a háziorvos által foglalkoztatott 
dolgozók jogviszonya is megszűnt. 
Dr Kádár István volt Dr. Horai Károly 
helyettesítője, aki azonnal megkezdte a 
feladatellátást, ez azonban hivatalosan 
nem „helyettesítés” mivel a helyettes 
orvossal kötött megállapodás is megszűnt 
a halálesettel. 1 évig a praxisjoggal a 
közeli hozzátartozók rendelkezhetnek, ez 
alatt az időszak alatt is az önkormányzatnak 
kell biztosítania a feladatellátást, úgy, 
hogy szerződést köt egy, vagy több 
háziorvossal illetve asszisztenssel. Ennek 
érdekében a háziorvosokkal felvettük a 
kapcsolatot, melynek eredményeként a 
testület 2021. július 29. napján meghozta 
a döntését elfogadta a feladat-ellátási 
szerződést. Első körben a legfontosabb 
a gyorsaság, mert fentiekből adódóan 
most működési engedélyt kell nyernie 
az önkormányzatnak, hiszen ezt 
követően köthet finanszírozási szerződést, 
azaz így kap pénzt a körzet ellátására. 
Ezért döntöttünk úgy, hogy első körben 
egy orvossal kötünk feladat-ellátási 
szerződést, aki azonnal rendelkezésre 

tudja bocsátani a kérelemhez szükséges 
orvosra vonatkozó dokumentumokat, 
így mihamarabb be tudjuk adni 
működési engedély iránti kérelmünket, 
hogy finanszírozást nyerjünk. 
Később az ezt vállaló háziorvosok 
bekapcsolódhatnak a feladat-ellátásba, 
módosítható a szerződés, de ekkorra 
már a körzet finanszírozott. (Valamennyi 
háziorvost megkerestük a lehetőséggel.) 
A praxisjog értékesítése legkorábban a 
hagyatékátadó végzéssel kerülhet sor, így 
a jelenlegi szerződések határozatlan 
idejűek és automatikusan megszűnnek 
amennyiben a praxisjog értékesítésével 
az új orvos működési engedélyt nyer. 
Amennyiben 1 éven belül nem kerül sor 
értékesítésre, országosan lehet pályázni 
a praxisra, azzal nem az önkormányzat 
rendelkezik továbbra sem. Fontos, hogy 
az ellátottak a fentiekből adódóan 
érezhetnek változásokat, tekintve, 
hogy bizonyos funkciók az elektronikai 
rendszerben is csak a működési 
engedély megszerzésével működnek! 
(Nem biztos, hogy a helyettes orvos látja 
például azokat a szakorvosi papírokat, 
amelyek gyógyszerfelíráshoz szükségesek, 
érdemes ezért telefonon előre érdeklődni. 
Ezen esetektől eltekintve azonban miden 
problémát igyekeznek megoldani, reméljük 
rugalmasan áthidalható ez a pár nap.) Azon 
dolgozunk, hogy fenti folyamat végén 
legkorábban 2021. augusztus 5. napjától 
működési engedélyt nyerjünk. Ehhez a 
szerződéseket, egyéb dokumentumokat 
benyújtottuk a testületi ülést követően. 
Innentől már ugyanúgy működik 
technikailag is a körzet. Háziorvos: 
Dr Kádár István. Asszisztens: Tóth 
Henrietta. Ez a fajta ellátás addig tart, 
amíg a praxisjog valamilyen formában 
új tulajdonosra talál. Minden ezt követő 
változásról tájékoztatjuk Önöket! 

TVÖ

2020. évben - a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív 
Program (KEHOP) keretében „Helyi 
klímastratégiák kidolgozása, 
valamint a klímatudatosságot erősítő 
szemléletformálás” címmel KEHOP-1.2.1. 
kódszámmal a klímaváltozáshoz történő 
hatékony alkalmazkodás társadalmi 
feltételeinek megteremtése érdekében 
közétett felhívás alapján – településünk 
is pályázatot nyert a klímatudatosság 
népszerűsítésére, melynek megvalósítása 
jelenleg is tart. Ennek eredményeként 
települési szintű klímastratégia került 
kidolgozásra és több eseményen 
igyekszünk népszerűsíteni a 
klímatudatos gondolkodásmódot, 
életvitelt. Pályázataink jó részének 
végrehajtása a veszélyhelyzet idején is 
tovább folytatódott. Vannak azonban 
olyan projektesemények, melyeket csak 
most van lehetőségünk megszervezni, 
hiszen azok rendezvényeinkhez igazodva 
kerülnek megszervezésre, minél 
közvetlenebbül megszólítva a részvevőket 
a cél érdekében. A 2021.07.31. napján 
megrendezésre kerülő öhönforgató 
versenyen került felállításra a klímasátor, 
ahol játékos tesztfeladatokat tölthettek 
ki kicsik, nagyok egyaránt és tájékoztató 
kiadványok is elérhetőek voltak az 

é r d e k l ő d ő k 
számára. A 
tesztet kitöltők 
között korosztályonként eltérő ajándékok 
kerültek kiosztásra ezzel is népszerűsítve 
a szemléletformálási programsorozatot. 
A háttérben Dr. Riczu Zoltán egyetemi 
tanár előadását hallhatták a témában. 
A kiosztásra kerülő ajándékok: A felnőtt 
korcsoportban: esővízgyűjtő tartályok 
vagy komposztálók kisorolása 5 db. A 14-
18 éves korosztály részére: facsemeték 10 
db. 8-14 éves korosztály részére: Fűfej/
csiráztató játék 25 db
A tesztet kitöltők érdeklődtek a program 
sajátosságairól, hogyan működik, mikre 
hívja fel a figyelmet. A gyermekek 
is nagyon tájékozottak voltak a 
klímatudatosság hétköznapi, őket is 
érintő kérdéseiben. Kiváló alkalom nyílt 
arra, hogy interaktív módon is, közösségi 
aktivitással, szórakoztatva és tartalmilag 
igényes programokkal népszerűsítsük 
a témát valamennyi korcsoportban. A 
klímasátor felállításának következő 
helyszíne várhatóan a Zúzoslé főző 
verseny lesz. A projekt keretében öko-
labirintus felállítása is várható, melynek 
helyszínéről előzetes tájékoztatással 
élünk.

TVÖ

VIHARKÁR, ÉS AMI UTÁNA MARAD
- Pusztítás a sportcsarnoknál -

KLÍMASÁTOR A KLÍMATUDATOSSÁG 
JEGYÉBEN

III. Számú Háziorvosi Körzet 
Helyettesítése
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Biztos mindenki értesült róla, hogy 
tragikus hirtelenséggel a III. sz. körzet 
háziorvosa, Dr. Horai Károly, sajnálatos 
módon elhalálozott. A családnak 
részvétünket és együttérzésünket fejeztük 
ki. Ezen tragikus esemény kapcsán az 
internetes közösségi oldalon több kérdés 
is felvetődött, amire most szeretnék 
reflektálni. Az egyik ilyen, hogy a 
Tiszavasvári háziorvosi körzetek bár 
jelenleg ellátottak, de az orvosok többsége 
idős, nyugdíjas korú. Az önkormányzatnak 
el kellene gondolkodni ezzel 
kapcsolatosan, hiszen ha akár tragédia 
történik, vagy valamelyik háziorvosunk 
azt mondja, hogy a praxist befejezi, 
akkor fiatal orvosokkal kell ezeket a 
körzeteket pótolni. A településeknek több 
lehetősége van a háziorvosi körzetek 
ellátására. Tiszavasvári egy nagy 
település. Ismeretes, hogy több háziorvosi 
körzetünk van. A háziorvosi körzetekre 
egyedi megállapodások köttettek az előző 
időszakban. Vállalkozó háziorvosok látják 
el a körzetekben a feladatokat. 

Gyakorlatilag a praxis az Ő tulajdonukban 
van, Ők döntenek arról, hogy meddig 
dolgoznak. Vagyis: Tiszavasvári városának 

ebbe beleszólása nincs. Mi mindent 
megteszünk, hogy a fiatal orvosokkal jó 
kapcsolatot alakítsunk ki, de nem tudunk 
befolyással lenni a háziorvosokra, Nekik 
kell dönteni, hogy mikor akarják befejezni 
tevékenységüket. A praxis gyakorlatilag az 
orvos tulajdona, vagyis Ő rendelkezik vele. 
Ha bekövetkezik egy ilyen tragédia, mint 
jelen esetben, akkor már érdekesebbé válik 
a praxis ellátásának megoldása. Ugyanis 
a praxis jog a családra száll. Örökség! 
Viszont a feladatellátás az önkormányzaté. 

Tehát: a körzet itt marad nálunk, így a 
helyettesítésről nekünk kell gondoskodni, 
viszont a helyettesítés ideje alatt a család 
dönthet úgy, hogy eladja, átadja, vagy 
valamilyen formában megválik a praxistól 
a helyettesítő orvos javára, vagy eladja 
valaki másnak. Visszatérve az eredeti 
kérdésre: a jelenleg praktizáló orvosainkra 
nem tudunk hatással lenni – bár nem is 
akarunk! Az Ő döntésük, hogy meddig 
szeretnék ezt a szép hivatást ellátni. 
Mindez lefordítva: a város hiába hozna 
ide fiatal orvosokat, hiába ajánlana fel 
szolgálati lakást, és más előnyt, ha nincs 
praxis – ami a jelenleg praktizáló orvosok 
tulajdona. 

Tiszavasvári Város jelenleg meglévő 
közvilágítási hálózata nátrium, valamint 
kompakt fénycső típusú lámpatestekkel 
van felszerelve. Ezen típusú lámpatestek 
energiafelhasználása manapság 
már korszerűtlen, lényegesen jobb 
energiafelhasználási paraméterekkel 
működnek a LED technológiás 
lámpatestek, melyekre az elmúlt évek 
során több környező település is lecserélte 
a meglévő közvilágítási lámpatesteit. 

A tapasztalatok és visszajelzések 
alapján jelentős megtakarítás érhető 
el éves szinten a közvilágításra 
fordított energiadíjak tekintetében a 
korszerűsítési beruházás elvégzésével. 
Ennek okán célszerű volt a jelenleg 
érvényes, az E.ON áramszolgáltatóval 
fennálló  közszolgáltatási szerződés 
lejáratának közeledő időpontja miatt 
felülvizsgálni annak lehetőségét, hogy 
Tiszavasváriban is megtörténjen a 
közvilágítási lámpatestek korszerűsítése. 
A szomszédos települések közül Tiszalök, 
Hajdúnánás, Nagycserkesz és Polgár 
egyaránt elvégezték a közvilágítási 
hálózatuk korszerűsítését, és kedvezőek 
a LED technológiával kapcsolatos 
tapasztalatok. A korszerűsítés a meglévő 

1734 db lámpatest LED technológiájú 
lámpatestre történő cseréjével, valamint 
legfeljebb 20 db új lámpatest már 
meglévő oszlopokra történő kiépítésével 
valósulna meg. A döntéshez szükséges 
egyeztetéseket lefolytattuk a képviselők 
által körzetükre vonatkozó javaslatokat 
feldolgoztuk. Figyelembe vettük a 
most kieső részeket is, amennyiben 
arra a meglévő adottságok lehetőséget 
teremtenek. Az oszlopok az EON 
tulajdonában vannak, a fejlesztéssel érintett 
lámpatesteket az önkormányzat vásárolná 
meg. Az EON a fejlesztésben kötelezően 
együttműködő partner, jogszabályi 
garanciák mellett. 

A következő lépésben megalapozó 
árajánlatokat kérünk be a beruházás 
mértékéről, hogy a hitelfelvétel és a 
kormányengedély folyamatát kedvező 
döntés esetén el tudjuk indítani. Cél 
az energiahatékonyabb működés jobb 
minőségű szolgáltatás mellett, úgy hogy 
a költségek a jelenlegi költségeket ne 
vagy csak indokoltan és minimálisan 
haladják meg. A konstrukció lényege 
a megtérülés. Azaz kezdeti éveket 
követően további költségcsökkenés 
várható. A fogyasztás csökkenése a 
beruházás megvalósításával egyből 
jelentkezik, amellett hogy jelentősen 
növeli komfortérzetünket a minőségi 
változás. Jelenleg is több millió forintot 
fizetünk havonta közvilágításra. Miért 
ne tegyük ezt hitelfelvétellel együtt is 
közel azonos költségért.

TVÖ

Szálloda, zöld 
város, egyedi 
kormányzati 

támogatások …
Sarkalatos kérdés 

városunk életében is 
a pályázatok sorsa, 
alakulása. Többször számot adunk 
róla, igazán azonban mindenki csak a 
„kapavágást” várja. Hiszi, ha látja! Mi 
pedig csináljuk, egyeztetjük, módosítjuk. 
Izgulunk és örülünk, bosszankodunk, 
újrakezdjük. Mentett pályázataink 
többsége igen nagy változáson ment 
keresztül. (műszaki tartalom kidolgozása, 
átdolgozása, újratervezése) Ezen kívül az 
alapból is számítható anyagár emelkedés 
mellett a járványhelyzet kézzelfoghatóan 
módosította a viszonyokat. De nem 
segített a végrehajtásban a mindnyájunkat 
érintő „leállás”, az ügyintézés akadozása 
sem. Nem működött a testület, a 
hatóságok munkáját is megnehezítette 
a megbetegedések száma.  Ennek 
ellenére a munka folyt, szép számmal 
születtek a döntések, kerestük az alternatív 
megoldásokat, hogy haladni tudjunk.

Zöld város projekt
- megszületett a döntés, eredménnyel 
zárult a közbeszerzés

Legnagyobb projektjeink egyike 
a Zöld Város projekt. Megszépül a 
városközpont, 86 fős parkoló, műfüves 
focipálya, kiszolgáló épülettel, piac 
lefedés, járda, út-, kerékpárút javítás. 
Régóta várunk rá, műszaki tartalmat 
egyeztettünk, engedélyeztettünk, költség 
átcsoportosítottunk, többlet költségigényt 
nyújtottunk be, közbeszereztettünk és 
most végül megszületett a testületi döntés 
is. Leírva nem sok, kidolgozva, több 
hatósággal egyeztetve rengeteg munka van 
mögötte. A kézzelfogható eredménye: 
Lezárult a közbeszerzés megköthető 
a kiviteli szerződés. Egyetlen rész várat 
magára. A találkozások háza felújítása 
tekintetében a jelentős költségnövekedés 
okán is indokolt a műszaki tartalom 
átgondolása. A pályázat csak a teljes 
energetikai felújítást támogatja, az 
anyagárak viszont többszörösükre 
emelkedtek. Több lehetséges megoldást 
egyeztettünk a hatóságokkal. Ennél a 
résznél új közbeszerzést folytatunk le.

Szálloda

- A tervek elkészültek- várjuk a 
jóváhagyást 

Hamarosan láthatóak a látványtervek. Az 
engedélyes tervek elkészültek, a műszaki 
tartalom ismeretében megvalósíthatósági 
tanulmány készült. Mindez a Fejlesztési 
Ügynökségnél van engedélyeztetés alatt. 
2021. augusztus 30. napjára a kiviteli 
tervek is elkészülnek, melynek alapján 
októberben kiírható a közbeszerzés.
Egyedi támogatások
utak-, belvízelvezető rendszer felújítása, 
gyepmesteri telep, orvosi rendelő új 
épületrész – a forrás elkülönített számlán 
rendelkezésre áll

Ebben a projektben több olyan fejlesztés 
valósul meg, amire nemcsak a lakosság, de 
mindnyájan – mi végrehajtók, döntéshozók 
– is régóta várunk. A támogatói okiratot 

megkaptuk, a pénz 
elkülönített önkormányzati 
számlán van. Az orvosi 
rendelő hátsó részének 
elbontásával új emeletes 
bővítmény kerül 
megépítésre, melyben 
mentőpont kialakítását 

terveztük. 
Az ehhez szükséges tárgyi feltételek 

figyelembe vételével készültek el a 
tervek. A mentőpontra meg is érkezett 
az országos Mentőszolgálat engedélye. 
Lesz mentőgarázs, és korszerű parkolók 
kialakítását is megvalósítjuk, megújuló 
környezetben zajlik majd a betegellátás. A 
Kabay úti volt idősek átmeneti otthona 
és családok átmeneti otthona külső 
homlokzata is megújul. Így bevonható 
a közfeladat ellátásba. 765 millió forint 
értékben kerül sor útfelújításra, további 
200 millió forint értékben belvíz- és 
csapadékvíz elvezető rendszer felújításra. 
Az idei évben szeretnénk megkezdeni a 
gyepmesteri telep kiépítését is, közel 50 
millió forint értékben. 

Egyedi támogatások - komplex 
felzárkóztatás

- Támogató okirat készül
Az egyeztetési folyamat utolsó részéhez 

értünk a komplex felzárkóztatást segítő 
egyedi támogatási igényünk tekintetében, 
melynek eredményeként már a támogató 
okiratot várjuk. A kormányhatározat 
megszületett az alábbi tartalommal:

Az alábbi projektelemek 
kerülnek megvalósításra: 

-  Közösségi ház felújítása (Tiszavasvári, 
Széles út 1.)
- Tanoda és Biztos Kezdet Gyerekház 
építése (200 m2) a Külső-Szentmihályi 
városrészen (tiszavasvári 2531 hrsz.)  
- Aszfaltos pálya felújítása a Külső-
Szentmihályi városrészen (tiszavasvári 
2523 hrsz.)
- Külső-Szentmihályi városrészen az új 
Tanoda és Biztos Kezdet Gyerekházhoz, 
valamint a Fürdőhöz (Közösségi házhoz) 
szükséges közművesítés (gáz, víz, 
szennyvíz, elektromos áram), valamint 
a környező utak felújítása, továbbá a 
Tanoda és Biztos Kezdet Gyerekháznak 
helyet adó - tiszavasvári 2531 hrsz. – 
körbekerítése
- Tanoda és Biztos Kezdet Gyerekház 
működtetése céljából Büdi városrészen 
a tiszavasvári 822/2/A/2 hrsz. ingatlan 
felújítása
- Tárgyi eszköz beszerzés tanoda, biztos 
kezdet gyerekház szolgáltatásokhoz 
kapcsolódóan két darab 20 fős busz 
vásárlása

Varázsceruza óvoda 
felújítása

Közel 40 millió forintból újul meg a 
„gyári lakótelepi piros óvoda.” 15 %-os 
önerőt vállal az önkormányzat. Nem kell 
részletezni mennyire fontos ennek az 
épületnek a felújítása is. A Minimanó óvoda 
után folytatódik a munka. Reményeink 
szerint további támogatást is nyerünk 
az épület korszerűsítésére.
Folytatás következik…..

Tiszavasvári Város polgármestere

Amiről beszélnünk kell…

KORSZERŰ KÖZVILÁGÍTÁS 
TELEPÜLÉSÜNKÖN

kedvezőbb szolgáltatás-jobb komfortérzett –csökkenő fogyasztás

Pályázatok Alakulása

Dr. Magyar Károly
06-70-570-0904

Tiszavasváriban és környékén,
háznál és a rendelőben

Állatorvosi rendelő nyitva tartása:
Hétfő : 17:00 -19:00
Kedd : 17:00 -18:00
Szerda: 17:00 -19:00

Csütörtök: 17:00 -18:00
Péntek : 16:00 -18:00

Az elmaradt kötelező veszettség elleni 
oltásokat kérjük,

minél előbb pótolják a veszettség elleni 
oltásról szóló

164/2008 FVM rendelet szerint!

EBOLTÁS!
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In memoriam: dr. Horai Károly

Szomorú hírről tudósított volt 
munkahelyem, a Kornisné Központ. 
Megrendülten olvastam, hogy, szeretett 
és tisztelt háziorvosom: Dr. Horai Károly 
eltávozott az örökkévalóságba. Utolsó 
pillanatig dolgozott. Jó kedvvel kezdte 
meg éves szabadságát, ettől remélte, hogy 
Hajdúszoboszlón majd feltöltődik, és újult 
erővel folytatja munkáját. Hivatásának 
élt. Beteg embertársai gyógyításában 
lelte örömét. Még 80 évesen is rendelt és 
biztatta a körülötte élőket. Teréz anyától 
ismerjük a vallást: «A szeretet gyümölcse 
a szolgálat!» 54 éven keresztül szolgált 
városunkban, mindenki ismerte és szerette. 
1966-ban végzett az egyetemen, s még 
abban az évben megnősült. Gizike hű 
társa volt, mind magánéletében, mind 
munkahelyén. Két gyönyörű gyermekük 
született, gyermekeik is egyetemet 
végeztek. Öt unokája született, imádta 
őket, büszke volt rájuk. Ők valamennyien 
a közjót szolgálták, szolgálják, egyfajta 
szakrális tevékenységnek, isteni 
örökségnek téve eleget. A mi Urunk 
számtalan betegséget meggyógyított, 
a tanítás mellett a betegek gyógyítását 
végrendeletében tanítványaira bízta. 
Horai doktor hivatását hosszú lejáratúként 
üzemeltette, sohasem lankadt, állhatatos 
következetességgel, lelkiismeretesen 
rendelt, házhoz is kijárt, pedig a járvány 
őt is elkapta, de kivédte, s hősiesen 
végigcsinálta az oltási kötelezettségét. 
Sohasem panaszkodott, inkább Ő bíztatott. 
Emlékszem utolsó találkozásunkra, 
milyen elszánt figyelemmel olvasta 
klinikai vizsgálataim eredményét, 
lelkiismeretes volt, hasznosítani akart. 
Már réges-régen túl voltunk azon a 

nemkívánatos beszélgetésen, párbeszéden, 
- természetgyógyászati elkötelezettségem 
elfogadva - szelíd hangon kérdezte: 
„Beveszed Julika?” - utalván az általa felírt 
gyógyszerre... Hallgattam... Nem erőltette 
az általa preferáltat, belenyugodott inkább a 
„tiszta munkát!” az injekciót választottam. 
Ez volt a múlt. Éveink viszont gyarapodtak, 
már a természetes gyógymódok se 
használtak, s amikor újra előtte ültem... 
csak annyit mondott: „mind ez azért 
van, mert nem szeded a gyógyszert!” 
Sohasem haragudott, sohasem neheztelt. 
Közvetlen viselkedése egy vonzó ember 
személyiségét képezte le. Hivatástudata 
felsőfokú volt. Emlékszem még a hős 
korra... Első munkahelyemre még a kis 
piros kerékpárjával járt ki, mostanában kis 
kocsijával rótta a köröket... rendelési idő 
előtt és után is... tudásszomjjal, alázattal, 
elkötelezettséggel, hősiesen. Nem lankadt 
a kitartásban. Élt 80 évet, munkában töltött 
54-et. A földi síkról ugyan távozott, haza 
hívták, tudjuk jól, megpihent. Megérdemelt 
pihenés várt rá. Horai doktor hivatását, 
emberi mivoltát közösségi kisugárzása 
révén is mérlegre teszi a történelem. F.M. 
Dosztojevszkij szép mondása, hogy „Az 
igaz ember eltávozik, de fénye megmarad!” 
S ez a fény a közgondolkodást hosszú időre 
befolyásolni képes, a jövő üzenetét hordozó 
kisugárzással hatja át azt a közösséget, 
melyet az igaz ember sajátjának vallott. 
Máris hiányzik... Emily Bronte idézettel 
vigasztalom magam, magunkat: „Az élet 
hosszú vagy rövid, mit számít öröklét, 
ha vár, lent búcsúzunk, de fent megint 
találkozunk, ahol nincs halál!”
Isten Veled Doktor úr!

Kovácsné Nagy Júlia

Gyászol a Kornisné Központ. Életének 
80. évében elhunyt Dr. Horai Károly, 
intézményünk szeretett háziorvosa. Dr. 
Horai Károly évtizedek óta látta el az 
intézményben élő lakók orvosi ellátását.  

A Főorvos Úr mindig nyugodtan, 
türelemmel, nagy toleranciával hallgatta 
meg a lakóink panaszait, elvárásaikhoz, 
igényeikhez igazodott a terápiák, 
kezelések megállapításánál. Ellátottaink 
mindig várták a viziteket, hiszen tudták, 
kérdéseikkel, panaszaikkal bátran, 
őszintén fordulhatnak háziorvosukhoz, 
akitől figyelmet, jó tanácsokat kapnak. 
Főorvos Úr, SZAKORVOSKÉNT, 
EMBERKÉNT, BARÁTKÉNT nagyon 
fog hiányozni, elképzelhetetlennek tűnik, 
hogy már nem fog együttműködni velünk. 
Többen mesélték, hogy az alábbiak szerint 
búcsúzott az itt töltött utolsó munkanapján: 
„Szabadságom alatt feltöltődök, és 
újult erővel folytatom munkámat.” …
Ám életének lapjai másnap már végleg 
bezárultak. Talán az a tudat jelenthet némi 
vigaszt azoknak, akik gyászolják, s hálával 
emlékeznek rá, hogy 80.életévében, 
több évtizedes házi orvosi szolgálat után 

úgy ért véget élete, hogy végig aktívan 
dolgozott, nem szorult segítségre, hanem 
Ő tudott segíteni, gyógyítani, támogatni 
másokat. Megannyi életet megmentett, 
betegeiről mindent tudott, évekkel korábbi 
vizsgálatokra, terápiára emlékezett, csodás 
elmével rendelkezett.  Munkatársaink 
mindig szeretettel várták, soha nem tudtak 
olyat kérni, melyben ne segített volna, 
akár szóval, akár szakmai hozzáértésével, 
vizsgálattal, gyógyszerfelírással.  

Dr. Horai Károlyt  életszeretete, 
optimizmusa, derűje betegsége idején 
sem hagyta el. Fáradhatatlanul dolgozott 
az utolsó pillanatig. Drága Főorvos 
Úr! Nagyon szerettük! Nagyon fog 
hiányozni, mindig hálával, szeretettel 
fogunk Önre gondolni!  Ön nem halt 
meg, Ön a szívünkben él tovább! „Az 
igaz ember eltávozik, de a fénye 
megmarad…” Nyugodjon békében 
tisztelt Főorvos Úr, kedves Karcsi bácsi! 
Legyen számára könnyű a föld! 

Fájó szívvel kíván örök nyugalmat a 
Kornisné Központ valamennyi dolgozója 
és lakója.

Szívszorító, megrázó rossz hírt kaptunk 
július 19-én a kora délutáni órában, mely 
futótűzként terjedt el városunkban. Hétfőn 
reggel elment, örökre itt hagyott bennünket 
Dr. Horai Károly háziorvos, Tiszavasvári 
egyik, legrégebben itt szolgáló orvosa. 
Meghalt. 1941. október 26-án született 
Debrecenben. Iskoláit is itt végezte, a Szent 
Anna utcai általános iskola után a Fazekas 
Mihály Gimnáziumban érettségizett, majd 
1966-ban a Debreceni Orvostudományi 
Egyetemen kapott orvosi diplomát. Első 
munkahelye Kántorjánosi volt, de ott 
csak tíz hónapot dolgozott, ahonnan 
településünk bűdi városrészébe került 
körzeti orvosnak. Nem sokkal későbben 
szentmihályi városrész körzetében 
vállalt körzeti állást. Az egészségügy 
átszervezésekor sok városi egyénnek lett 
házi orvosa. Közben nyugdíjazásáig a 
város főorvosi teendőit is ellátta. Amikor a 
Kézilabda- és Labdarúgó Szövetség előírta 
az első és másod osztályú mérkőzésein a 
sportorvos jelenlétét, együtt szurkoltunk 
a vasvári sportolók sikeréért, de a doktor 
úr még azért is drukkolt, hogy ne legyen 
a mérkőzéseken sérülés. Az idősek 
szociális otthonában az Egészségügyi 
Ellátó Központban harminc évig szolgált, 
az iskolaorvosi teendőket több évtizeden 
keresztül látta el. Az emberek és betegek 
között érezte jól magát. Aktívan részt vett 
a Vasvári Pál Társaság rendezvényein, 
kirándulásain. Időközben 1966-ban 
megnősült, Fejes Gizella Évát feleségül 
vette, aki két fiúgyermeket szült, Zsoltot 

(1968) és Szabolcsot (1974). Gizike az 
anyai és házi teendők mellett doktorúr 
adminisztrációs kötelezettségeit látta el 
a rendelőben. Fiaik szintén egyetemet 
végeztek, megnősültek és öt unokával 
örvendeztették meg a nagyszülőket, akiket 
rajongásig szeretett. Tavaly jött a rettenetes 
járvány, sajnos Ő is elkapta a betegséget. 
Nagyon megviselte, mozgásszervei 
nagyon megsínylették, ennek ellenére 
a karantén után hősiesen végigcsinálta 
kötelezettségeit. Ötvennégy éven keresztül 
dolgozott településünkön a köz javára. Ő 
volt az az orvos, aki rendelési idejében 
mindig munkahelyén volt, s ha beteghez 
hívták, még szabadidejében (éjszaka) 
is kiment a lakáshoz. Ezzel a tettével 
kivívta az emberek, a betegeik elismerését 
szeretetét. Együtt örült, ha páciensének 
használt az alkalmazott terápia, szomorú 
volt akkor, ha az nem segített vagy rossz 
eredményt hozott. Ember volt, a szó szoros 
értelmében, nagybetűs EMBER. Július 16-
án még rendelt, aztán Hajdúszoboszlóra 
ment kicsit pihenni és gyógyulni, de ez 
már nem adatott meg neki, rosszul lett. 
Vasárnap bevitték a Debreceni Klinikára, 
ám ott sem tudtak segíteni rajta. Gyászolja 
őt felesége, Fejes Gizella, két gyermeke 
feleségeikkel és gyerekeikkel, a rokonság 
és Tiszavasvári jóérzésű emberei, barátai, 
betegei, páciensei. Temetése 2021. 
08.16-án 15 órakor (2. ravatalozó) lesz 
Debrecenben a Nagyerdei Köztemetőben. 
Főorvos úr!  Nyugodj békében!                                                          

Hankó András

Szomorúan és megrendülten vettük 
tudomásul mindannyian, hogy Dr. Horai 
Károly társaságunk egyik oszlopos tagja, 
aki főorvosi címmel is kitüntetett háziorvos 
volt, július 18-án elhunyt. Tudjuk, hogy 
mást jelentett ő a családtagoknak, a 
kollegáknak, és mást a barátoknak, és a 
társaságnak… De mindannyian ugyanazt 
a mindig érdeklődő, nyugodt és optimista, 
életigenlő embert ismertük és szerettük 
benne. A legtöbb váratlan eseményt 
mosolyogva és humorral fogadta. Bárkivel 
szívesen beszélgetett és jó hallgatóság volt.

Mindenki bizalmasának érezhette 

magát egy kicsit.  Rendkívül aktív tag 
volt, aki feleségével, Gizikével minden 
kiránduláson és minden ünnepségen, 
közös programon részt vett. Őszinte, 
nyílt ember maradt, és mindennek tudott 
örülni. Mosolya, víg kedélye reméljük, 
mindannyiunk emlékezetébe sokáig 
megmarad, és kívánom, emlékezzen rá 
mindenki így! Nagyon fog hiányozni, 
nem felejtjük Tagtársunkat! A család 
fájdalmában részvéttel osztozunk, 
kívánjuk, Karcsi barátunknak legyen 
békés pihenése! Vasvári Pál Társaság teljes 
tagsága

Szomorú, amikor elmúlik egy élet
Szomorú, amikor elmegy egy barát
Gyorsan elszálltak a dolgos évek
Rádöbbenünk, nincs már folytatás

Egy hosszú betegség ért ezzel véget
Egy könnycsepp gördül le arcomon,
Előtolulnak a régi emlékek,
Hogy elmentél, bizony fáj nagyon.

Itt éltél már több mint ötven éve,
Szolgáltad kedves városod
A pácienseidnek nagy része
Sajnos már rég eltávozott.

Nyugodj hát Te is békében,
Nyugalmat csak a sír ad neked,
Életed végéig munkádnak éltél
E város őrzi majd emlékedet.

VASVÁRI PÁL TÁRSASÁG

Nekrológ
Dr. Horai Károly halálára

Barátom emlékére

Bónis László

a Kép a Vasvári Pál Társaság Körösfői kirándulásán készült
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Közösségi hírek

Sportmúzeum-látogatással egybekötött 
ünnepi találkozót szervezett alapításának 
öt esztendős évfordulója alkalmából 
a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör 
Egyesület 2021. július 2-án a település 
Találkozások Házában. A Gazdag József 
vezette kelet-magyarországi olimpiai kört 
Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai 
Bizottság elnöke is köszöntötte; a 
rendezvényen részt vett Bukta Zsuzsanna, 
a Magyar Olimpiai Akadémia (MOA) 
elnöke és Győr Béla főtitkár. Az eseményt 
– melyre az ország több pontjából, mintegy 
10 olimpiai kör tagjai is ellátogattak – a 
tiszavasvári kör a Sportlétesítmények 
Magyarországi Szövetségével és a 
Tiszavasvári Önkormányzattal közösen 
rendezte. A fellépők közt volt Németh 
„Nyiba” Sándor (online) olimpikon-
birkózó, költő, zeneszerző, a Tiszaújvárosi 
Gimnasztráda Csoport, valamint az 
énekes Nagy testvérek: Alexa és Adrián. A 
jelenlévőket Vinnai Győző országgyűlési 
képviselő és Ráduly Zsolt alpolgármester 
mellett Kulcsár Krisztián köszöntötte. A 
Magyar Olimpiai Bizottság elnöke a tokiói 
olimpiai aktualitásokról beszélt, illetve 
méltatta az olimpiai körök munkáját, majd 
megköszönte a tiszavasváriak áldozatos 
hagyományőrző munkáját. A tiszavasvári 
kör életét, elmúlt öt esztendejét Gazdag 
József elnök mutatta be. Az eseményen 
elismeréseket is átadtak. A tiszavasvári 
Vasvári Pál-díjat Győr Béla MOA-főtitkár 
kapta. A MOA a Vándorgyűlésein és a 
jubileumi rendezvényein igyekszik az 
aktivistáinak, társadalmi munkásainak a 
teljesítményét elismerni. A MOA tanácsa 
három kitüntetési formát alapított: a 
MOA tiszteleti érmet, a MOA tiszteleti 
jelvényt és a MOA oklevelet. A Magyar 
Olimpiai Akadémia tanácsa Tiszteleti 
Érem kitüntetést adományoz Gazdag 

Józsefnek, a Tiszavasvári Olimpiai Baráti 
Kör Egyesület elnökének. Gazdag József 
hosszú ideje lelkes híve a magyar olimpiai 
mozgalomnak. Hat évvel ezelőtt lelkes 
csapat élén megalakította ezt a baráti 
kört, amelyet ma ünneplünk. Vezetésével 
rövid idő alatt az egyik legaktívabb baráti 
körré nőtte ki magát az általa vezényelt 
csapat. Vándorgyűlést, sok résztvevőt 
megmozgató rendezvényeket tudhat a köre 
maga mögött. A kör tagjai, élén az elnökkel 
minden MOA rendezvényen képviselik 
magukat. A Magyar Olimpiai Akadémia 
tanácsa Tiszteleti Jelvény kitüntetést 
adományoz Szombati Gábornak, a 
Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület 
rendezvényeinek állandó narrátorának, 
levezetőjének. Gábor kezdetektől fogva 
lelkes tagja az egyesületnek. Aktívan 
részt vesz az elnökség munkájában. 
Felkészültségével sokat segít a kör 
rendezvényei színvonalának emelésében. 

A Magyar Olimpiai Akadémia tanácsa 
oklevelet adományoz Farkas Sándorné 
részére, aki az Egyesület gazdasági 
vezetője volt 3 évig. Elköltözése miatt a 
funkciójáról lemondott, de a kör vezetői 
és a MOA ezzel az elismeréssel szeretné 
megköszönni hasznos munkáját. A Magyar 
Olimpiai Akadémia tanácsa oklevelet 
adományoz Orosz Lászlóné számára, aki 
jelenleg az Egyesület gazdasági vezetője 
már 3. éve. Munkájával sokat segít a kör 
napi, zökkenőmentes működésében. A 
Magyar Olimpiai Bizottság és az általa 
működtetett Magyar Olimpiai Akadémia 
dísztányért és diplomát adományoz az 5 
(idén már 6) éves Tiszavasvári Olimpiai 
Baráti Kör egyesületnek a végzett 
eredményes munkájuk és az olimpiai 
eszme eredményes helyi hirdetéséért.

Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör 
Egyesület

Vasvári Pál Tiszavasvári egyik 
büszkesége. Vasvári Pál 1826. július 
14-én Tiszabűdön született Fejér Pál 
néven. A hozzá köthető egyesületek évről 
évre megemlékezést tartanak júliusban. 
K ö r ö s f ő - B u d a p e s t - Ti s z a v a s v á r i -
Nyírvasvári. Ez a rendezvény sorozat 
szerencsére idén már megrendezésre 
kerülhetett. Budapest ősszel tartja az 
ünnepségét. Vasvári Pál Körösfő melletti 
csatatéren lelte halálát, így Körösfő a helyi 
kötödés miatt évekkel ezelőtt őt állította 
példaképül a magyar fiatalok elé. A kultusz 
kialakításában és emlékház létrehozásában 
oroszlánrésze volt Péntek Lászlónak, 
aki a Rákóczi Kultúr Egylet elnöke. Idei 
megemlékezésükkel kapcsolatban az 
alábbiakat tette közzé, melyet a tanulság 
kedvéért szó szerint idézni érdemesnek 
tartok:  

,,Sokan nem értik és értetlenül állnak, 
hogyan kerülhetett a Vasvári kopjafa 
tövébe egy román szalagos koszorú a 2021. 
július 3-án, Körösfőn rendezett Vasvári Pál 
napok alkalmával. Régóta kezdeményeztem 
és ajánlottam a román hatóságok felé, hogy 
ideje lenne ők is megemlékezzenek azokról 
a román szabadságharcos hősökről, akik 
1849. július 6-án részt vettek a Vasvári Pál 
vezette, az Avram Iancu és lázadó csapatai 
ellen indított hadjáratban és életüket 
áldozták a szabadságért. Avram Iancu az 
osztrák kormányhoz 1849. novemberében 
intézett jelenésében (Die Rumonien 
der. öst. Monarhie. II.61-63) nem érti, 
hogyan kerülhetett több mint 300 román 

testvérük a Vasvári által vezetett dandár 
kötelékébe. Mi értjük! Ők a magyarokkal, 
osztrákokkal, lengyelekkel karöltve a 
szabadságért harcoltak. „

Tiszavasváriban - több év után - idén 
újra az EKIK-kel együtt tudtunk méltó 
megemlékezést tartani városunkban. 
Vendégeink is tiszteletüket tették, együtt 
köszöntöttük őket. A megszokottól eltérő, 
és újszerű megközelítéseket hallhattunk.  
Dr. Bene János történész „Vasvári Pál 
a szabadságharcban” című előadásában 
kiemelte, hogy véleménye szerint ha 
nem esik el a Funtinel nevű fennsíkon 
Vasvári (Fejér) Pál, akkor ő is az Aradon 
kivégzettek között szerepelne. 1849. július 
13-án vívott ütközetben 400 honvéddal 
együtt a szabadcsapat vezére is életét 
vesztette. Vasvári holtteste utóbb soha nem 
került elő, hősi emléke azonban mindmáig 
fennmaradt, mert nem csak szavakkal, 
szónoklatokkal, hanem szó szerint harcolt 
a magyar szabadságért. Baloghné Szűcs 
Zsuzsanna területi múzeumigazgató 
pedig a falusi lakáskultúrában megjelenő 
1848-as forradalom és szabadságharc 
emlékezetéről tartott érdekfeszítő előadást. 
Vasvári verbunkos előadása után végezetül 
a Vasvári Pál Múzeum Néprajzi Épületénél 
lévő mellszobrot koszorúztuk meg. 
Zárásképpen Nyírvasváriban parachida 
keretében emlékeztünk meg Vasvári Pálról 
és szüleiről. Mindenkinek köszönjük, hogy 
őrzik városunk híres szülöttének emlékét!

Nácsáné Dr Kalán Eszter,
 a Vasvári Pál Társaság Elnöke 

Kissé borús, esős reggelre ébredtünk 
július 26-án, ám a lelkesedésünk töretlen 
maradt! Kirándulni megyünk! Időjárás 
ide vagy oda, mi a mai napon a Tiszalöki 
Szepi tanyán fogunk ebédelni! Reggeli 
után kis csapatunk útra kelt, és a délelőtt 
első napsugarai már a Tisza partján 
köszönthették lakóinkat. Jó ismerősként 
üdvözöltük a Szepesi család tagjait, hiszen 
elmondhatjuk, lakóink és dolgozóink 
visszajáró vendégek ezen a csodálatos 
helyen. Az előző évekhez hasonlóan 
most is otthon éreztük magunkat. Az 
üstben finom lecsó főtt, az árnyas fák 
alatt pihentünk, társasoztunk, nótáztunk. 

Vállalkozó szellemű lakóink a Tisza 
partján tehettek egy nagy sétát. Hamar 
elkészült a finom ebéd, amit jó étvággyal 
fogyasztottunk el. Délutánra már csak a jól 
megérdemelt pihenés és a kávézás élvezete 
maradt. Köszönjük a Kornisné Központ 
intézményvezető asszonyának, Makkai 
Jánosnénak, hogy negyven vállalkozó 
kedvű gondozottunk számára lehetővé 
tette ezt a kirándulást. És köszönet a 
Szepesi család minden tagjának, hogy 
jó szívvel, barátsággal, türelemmel 
viseltetnek irányunkban minden náluk 
töltött alkalommal.

/Mentálhigiénés csoport/

A Kornisné Liptay Elza Szociális 
és Gyermekjóléti Központ óvodai és 
iskolai szociális segítői immár második 
alkalommal sikeresen pályáztak Erzsébet 
Program keretében napközi táborok 
megvalósítására 2021.07.19-23, valamint 
2021.07.26-30. között. A két hét alatt 
összesen 54 fő, többségében hátrányos 
helyzetű gyermek vett részt színes, 
élményekben gazdag programokon 
a Tiszavasvári Gólyahír táborban. 
A programterv öt kötelező tematika 
beépítésével került összeállításra: 1. 
Sport, egészségtudatos életmód; 2. 
Környezettudatosság, természeti értékeink 
és környezetszépítés; 3. Művészeti nevelés, 
kulturális örökségeink, hagyományőrzés, 
kézművesség; 4. Önismeret, 
közösségépítés, kompetenciafejlesztés; 
5. Kirándulás. A programok között 
szerepelt: fafaragás, Kovács Béla 
fafaragómester irányításával, agyagozás, 
Vámos Nóra keramikus vezetésével, 
közösségépítő tánc táncpedagógussal, 
természeti értékeink címmel tartalmas 
interaktív foglalkozás, személyi higiéné 
és egészséges táplálkozás jegyében 

játékos foglalkozás, kavicsfestés, 
barátságkarkötő készítése, hulladék 
anyagok újrahasznosítása, prevenciós 
előadás, batikolás, fűszernövény ültetés, 
gyümölcssaláta készítés, csillámtetoválás, 
Tiszavasvári Tűzoltóság tűzvédelmi 
eszközeinek bemutatója, sportvetélkedő, 
kirándulás a nyíregyházi Állatparkba. 
A változatos programok egyszerre 
nyújtottak értéket, új ismeretet és élményt 
a gyermekek számára. A táborozás során 
jól érezték magukat, szívesen vettek részt a 
foglalkozásokon, élményekkel gazdagodva 
tértek haza. Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani Ferencziné Takács Viktória és 
Papp Csilla védőnőknek, a Tiszavasvári 
Rendőrkapitányság munkatársának, 
Zelinkó Viktor főtörzsőrmesternek, Erdei 
Andrea táncpedagógusnak, Szabóné Balázs 
Beátának, a Tiszavasvári Tűzoltóság 
munkatársainak, a Családsegítő- és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak 
és a Család- és Gyermekjóléti Központ 
esetmenedzsereinek, hogy segítő 
munkájukkal hozzájárultak egy tartalmas 
táborozás lebonyolításához. 

Óvodai és iskolai szociális segítők

5 éves emléktalálkozó az Olimpia 
jegyében

Vasvári Nap 2021

Napközi Erzsébet-tábor
a Család-, és Gyermekjóléti Központ szervezésében

„Öregen, Őszen...
Mégis de jó, de jó, de jó, hogy nyár van.”

/Márai S./
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Az EFOP–1.4.-4-17-2017-00135 
BARI SHEJ – NAGYLÁNY – FÁTÁ 
MÁRÉ Van más út is… Megmutatjuk! 
pályázatunk keretében, 2021.06.21-
2021.06.24-ig, 30 leány tanulóval és 4 fő 
„vakmerő” kísérővel, táborozni voltunk 
az Abádszalóki Üdülő „Nyugalom sziget” 
helyszínen. 

 A különböző és változatos 
foglalkozásokon, igyekeztünk a tanulók 
pihenésének, regenerálódásának lehetővé 
tételére, a jó kedélyállapot, hangulat, 
és otthonosság, a kiegyensúlyozottság 
megteremtésére, a mentálhigiénés 
gondozására. Arra törekedtünk, hogy a 
gyerekek sokfajta szabadidős tevékenységet 
ismerjenek meg, mert csak így készíthetjük 
fel őket a tartalmas szabadidő eltöltésére. 
Minden gyerek kapott tabletet, így 
folyamatosan tarthatták a kapcsolatot, 
megoszthatták élményeiket családjukkal, 
barátaikkal, mentorukkal. A többféle 
ajánlott tevékenység közül, választási 
lehetőséget biztosítottunk, (jakuzzi, 
kézműves tevékenységek, rajzolás, festés, 
fejtörő feladatok, stb.), amelynek keretén 
belül szabadon, kiscsoportban és egyénileg 
is tevékenykedhettek tanulóink. Minden 
nap meglátogattuk a város turizmusát 

b i z t o s í t ó 
s z a b a d 
s t r a n d o t , 
ami n 
nagyon tetszett a lányaiknak, és egyben, 
hűsítő is volt a nagy melegben. Minden 
nap fagyiztunk, jégkrémeztünk, sütikkel 
fokoztuk a boldogsághormonunk 
működését. Az abádszalóki srácok sem 
voltak közömbösek lányainknak, így 
ha puskát nem is, de vigyázó szemeket 
rendszeresen alkalmaztunk. Minden este 
buliztunk, táncoltunk, bár ezt fiúk nélkül, 
de annál inkább őrült hangulatban. Alvás 
hiányában a reggelek nehézkesen indultak, 
de ezek a problémák csak ideiglenesek 
voltak. Hazaindulás előtt, reflexiót írattunk 
a táborról a gyerekekkel, aminek elolvasása 
megerősített minket a tábor sikerességéről. 
Összegezve: A táborban, nem az alvással 
töltöttük az időt, igyekeztünk minden 
percét kihasználni, hogy mentoráltjaink 
kellemes élményekkel térjenek haza. 
Gondoljuk, hogy otthon azért senkit sem 
kellett elaltatni. A kísérő tanárokat biztos, 
hogy nem.

a tábori kísérők

Egyesületünk mindig igyekezett a 
klubtagok számára tartalmas, tevékeny, 
élményeket nyújtó szabadidős 
programokat nyújtani. Évente több 
programot próbálunk beépíteni az éves 
tervbe, egynapos kirándulásoktól egész 
hetes táborozásokig. Számtalan helyen 
jártunk már Magyarország különböző 
szegleteiben: Balaton, Sátoraljaújhely, 
Eger, Szilvásvárad, Dobogókő... Aztán 
2019-ben gondoltunk egy nagyot. 
GÖRÖGORSZÁG! Leszerveztünk szinte 
mindent, ám a kialakult vészhelyzet miatt 
a lefoglalt időpontban már nem tudtunk 
elindulni. De nem adtuk fel, az idén előröl 
kezdtük az egész szervezést, a lakókat 
felkészítettük a várhatóan hosszú utazásra, a 
kinti élmények befogadásra, ismerkedtünk 
a felkeresni kívánt helyszínekkel az ottani 
életmóddal. 2021.07.12. Elindultunk. 

Azt a fegyelmezettséget, kitartást, amit 
klubtagjaink tanúsítottak, csak köszönni 
tudjuk nekik. A 24 órás út után végre 
megláttuk a tengert. És 10 csodálatos, 
élményekkel teli napot töltöttünk ott. 
Sok-sok program és rengeteg fürdés, 
napozás... Olyan élményeket kaptunk, 
amik örökre a szívünkbe égtek. Túráztunk  

az Olymposon, ki könnyebb ki nehezebb 
terepen. A bátrabbak 2100 m magasra 
másztak. A könnyített pálya során 
megnéztünk egy kolostort, ahol még most 
is úgy élnek, mint régen. Felmásztunk egy 
kegyhelyhez, gyönyörű környezetben, 
csobogó patak partján. Elmentünk 
a Meteorákhoz, varázslatos, szinte 
valószínűtlen, ahogyan a kolostor együttes 
ül a hegy tetején. Bent a kolostorban 
csodálatos rendezettség, szépség fogadott 
bennünket és gyönyörködhettünk a táj 
szépségében. Egész napos hajókázás 
közben horgonyoztunk a nyílt tengeren, 
úszhatott /aki elég merész volt/, kikötöttünk 
a parton, ebédeltünk, fürödtünk, és 
a készülő klipünkhöz is készítettünk 
néhány felvételt. Mindeközben a hajón 
hatalmas mulatságban lehetett részünk a 
„matrózbohóc” jóvoltából. A bátrabbak 
kajakozni is voltak, rengeteg élménnyel és 
néhány nádas okozta sérüléssel érkeztek 
meg. Városnézés, esti séták, éttermi 
vacsorák egészítették ki a programokat. 
És persze napozás, játék és fürdés, fürdés, 
fürdés... 

Kállai Magdi
szakmai vezető helyettes

Tábor a MagiszterbenAz álom és a valóság közti távolságot 
úgy hívják: cselekvés

Az idei nyáron is 2 alkalommal 
szerveztünk lovas tábort az 
érdeklődő gyermekek számára. 
A gyermekek  megismerkedhettek a 
lovaglás alapjaival, megtapasztalhatták  a 
lovaglás jótékony hatását, élményét, 
tudományát. Elméleti és gyakorlati 
szinten is elsajátíthatták, fejleszthették 
meglévő tudásukat. A hét folyamán 
minden résztvevő a saját szintjén 
tevékenykedett. Voltak kezdő,  ismerkedő, 
és több éve lovagló illetve táborozó 

gyermekek is. Szakképzett, gyermek 
centrikus lovas edzők irányításával történt 
az oktatás, gyakorlás. A felügyeletben 
önkéntes munkát teljesítő gimnazisták 
is segítségünkre voltak, akik ugyancsak 
közelebbi kapcsolatban állnak a lovas 
sporttal. Reméljük, hogy a részt vevő 
táborozó gyerekek hasznosan töltötték 
nálunk a szabadidejüket, szívesen 
emlékeznek az ott szerzett élményekre, 
tapasztalatokra.

 Lovas tábor a Pampuch Tanyán
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Az iskolai rendszerű szakképzésben a 
gyakorlati képzés a szorgalmi időszakban 
teljesítendő gyakorlati képzésből és a 
szorgalmi időszakon kívüli összefüggő 
szakmai gyakorlati képzésből áll. Ahogy 
megkezdődött a nyári szünet, úgy vele együtt 
a szakiskolai és ágazati szakközépiskolás 
tanulók nyári gyakorlatának ideje is eljött, 
természetesen így van ez intézményünkben 
is, ezért fontosnak tartottuk, hogy a tanév 
sikeres zárása miatt valamennyi tanulónk 
teljesítse azt időben, hiszen feltétele 
a következő évfolyamra való tovább 
haladásnak. Az összefüggő szakmai 
gyakorlat célja, hogy tanulók minél 
hamarabb vállalati környezetben, életszerű 
munkakörülmények között sajátíthassák el 
a választott szakma fortélyait. Gyakorlatok 
óraszáma 10.-11. évfolyamon és a 
technikusi osztályokban 140 óra (4 hét, 

heti 5 nap, napi 7 óra), az informatika 
kivételével minden ágazatban. 

Ez a gyakorlat sokaknak felüdülés lehet 
az egy év tömény tanulás után, sőt többen is 
megfogalmazták, mennyire örülnek annak, 
hogy együtt tudnak tölteni egy kis időt úgy, 
hogy közben a szakma fortélyait egyre 
mélyebben elsajátíthatják. A szakoktatók 
igyekeztek minden hiányosságot pótolni 
a gyakorlatok alatt, melyek az online 
oktatás alatt keletkeztek. Reméljük, hogy a 
következő tanévet megfelelő tudásszinttel 
és problémamentesen tudjuk kezdeni. 
A szünet hátralévő részére tanulóinknak 
és minden dolgozónknak kívánunk jó 
pihenést és feltöltődést az előttünk álló 
feladatokra.

NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és 
Kollégium

A ponthatárok július 22-i kihirdetésével véget ért a 2020/2021-es tanév érettségi 
és felvételi időszaka. Büszkék vagyunk a Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium 
érettségizőire, hogy a digitális oktatás által okozott nehézségek mellett is kitartóan 
küzdöttek céljaik elérése érdekében, nem adták fel továbbtanulásról szőtt álmaikat az 
eléjük gördült akadályok ellenére sem. Megkérdeztük őket, hogy hogyan élték meg az 
elmúlt időszakot a közelgő vizsgák árnyékában, milyen elképzeléseik voltak a jövőt 
illetően, és milyen mértékben sikerült ezeket megvalósítani. 

Aranyi Anna: Túlságosan nem izgultam az érettségi miatt, mert ősszel angol és 
informatika előrehozott érettségit tettem, valamint angolból felsőfokú nyelvvizsgáztam 
januárban, és ezekkel elég pontom lett, hogy felvegyenek a Budapesti Gazdasági Egyetem 
turizmus-vendéglátás szakára. A legmeglepőbb a magyar érettségi volt, szerencsére 
idén könnyű témákat kaptunk és jó eredményeket tudtunk elérni. A matematika volt a 
legnehezebb, ahogy azt már biztosan mindenki hallotta. Emelt érettségit angolból tettem, 
véleményem szerint az is egyszerű volt. A választott szakomra az utóbbi 2-3 évben 400 
volt a ponthatár, de korábban 428 is előfordult, ezért reméltem, hogy nem emelkedik meg 
nagyon, mivel nekem 416 pontom lett. Szerencsém volt: maradt a 400-as a ponthatár.

Balogh Vivien: Az érettségi feladatokat az előző évekkel összehasonlítva - a 
matematika kivételével- nem találtam nehezebbnek. A felkészülés során a történelemre 
fektettem a legnagyobb hangsúlyt, mivel abból emelt szintű vizsgát tettem jeles, 74%-
os eredménnyel. Összességében úgy érzem, kihoztam magamból a maximumot. Angol 
középfokú komplex, illetve felsőfokú szóbeli nyelvvizsgám van, amivel a felvételinél 
plusz pontokat is szereztem. A Debreceni Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem 
pszichológia szakára jelentkeztem. A 430 pontom nem bizonyult sajnos elégnek 
Debrecenbe, ahová 2 ponttal többre, 432-re lett volna szükségem. Azonban felvételt 
nyertem a Pécsi Tudományegyetemre, ahol 427 volt a ponthatár, így tanulmányaimat 
szeptembertől Pécsett folytatom.

Halász Kata: Programtervező informatikus szakra jelentkeztem elsőként, a Debreceni 
Egyetemre. 356 pont volt a követelmény, amit bőven elértem az általam szerzett 419 
ponttal. Már rendelkeztem egy középfokú nyelvvizsgával angolból, de a többletpont 
érdekében csináltam egy felsőfokú nyelvvizsgát is belőle. Mivel úgy éreztem, az angol 
nyelv az erősségeim közé tartozik, a kötelező emelt érettségit is angol nyelvből tettem le, 
igaz, így abból nem tudtam érvényesíteni plusz pontokat. Az érettségitől eleinte nagyon 
féltem, nem beszélve arról, hogy most online oktatásban kellett felkészülni. A nehézségek 
ellenére meg voltam elégedve az idei évi vizsgákkal. Tetszettek a feladatok, korrekt 
nehézségűnek éreztem őket. Volt időm bőven felkészülni, a tanáraim is mindenben 
segítettek nekem.

Ferenczi Máté: Véleményem szerint az érettségi a 1.5 év kihagyás miatt igazi kihívásnak 
bizonyult, ám nem volt megoldhatatlan, főleg annak, aki becsületesen tanult az elmúlt 
évek során. Emelt érettségit kémiából és biológiából tettem. Igazából mindig úgy éreztem, 
kémiából erősebb vagyok, és jobban is szeretem, így pont az ellenkezőjét vártam a végül 
megszerzett pontoknak, de büszke vagyok a teljesítményemre. Persze ez Bényei tanár úr 
lelkiismeretes felkészítése nélkül nem így ment volna... Felsőfokú nyelvvizsgát tettem 
angolból 11. osztályban; mindig is szerettem a nyelvet, így ez nem okozott problémát. 
Kezdettől az volt az álmom, hogy gyógyszerész legyek, így erre a szakra jelentkeztem 
a Semmelweis Egyetemre, valamint másodikként a Debreceni Egyetemre. Szerencsére 
elég volt a pontom, így felvettek az elsőként megjelölt helyre. 380 pontra volt szükség, ez 
tavalyhoz képest nem változott. Én 393-at szereztem.

Maczkó Viktória: A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász 
szakára jelentkeztem, ahol az állami ösztöndíjas képzés ponthatára a tavalyi évhez 
képest emelkedett, a felvételhez 430 pontra volt szükség. Kitűnő év végi és érettségi 
bizonyítvánnyal rendelkezem, valamint angol és német nyelvből középfokú komplex 
nyelvvizsgát szereztem, így a többletpontokkal együtt 445 pontom lett, amivel elértem 
az elvárt ponthatárt. Az online oktatás miatt nehezebbnek találtam a felkészülést az 
érettségire, azonban elégedett vagyok az eredményeimmel. A kötelező emelt szintű 
vizsgát történelemből tettem jeles érdemjeggyel. A pontszámításhoz szükséges érettségi 
követelmények közül három tantárgyból is 95% fölött teljesítettem.

Ráduly Marcell: Az érettségi az első nagy vizsgámnak számított, aminek az akadályát 
a rengeteg felkészüléssel sikeresen vettem. Minden tárgyból jeles eredményt értem el, 
az emelt testnevelés érettségimre pedig különösen büszke vagyok, hiszen 95% lett a 
teljesítményem, amely az elvárásaimnak megfelelt. Szerencsére a nyelvvizsgával idén 
nem kellett már foglalkoznom, hiszen az érettségi éve előtt komplex angol felsőfokú 
nyelvvizsgát tettem le. A napokban megérkeztek a ponthatárok, amiből kiderült, hogy 
a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet által indított testnevelés-
gyógytestnevelés-egészségfejlesztő szakra nyertem felvételt. Az elvárt határt bőven 
elértem, hiszen 308 pontra volt szükségem, s nekem 466 pontom volt. 

Nagyon boldog vagyok, hogy felvettek az egyetemre, és itt szeretném megköszönni a 
családomnak és tanáraimnak a sok munkát és segítséget, amit az évek alatt kaptam tőlük, 
hogy elérhessem a céljaimat. 

Vad Nóra: Számomra nem volt nehéz a felkészülés, még ebben a helyzetben sem, mivel 
tanáraim minden szükséges információt átadtak nekünk. Összességében nem találtam 
bonyolultnak az érettségit, csak a matematika volt nehezebb a vártnál. Középfokú 
szóbeli német és középfokú komplex angol nyelvvizsgát szereztem tanulmányaim során. 
Informatikából és angol nyelvből középszinten előrehozott érettségit tettem, de a mostani 
emelt angol érettségi sem okozott nehézséget, ami 85%-os lett. A Debreceni Egyetemre 
jelentkeztem óvodapedagógus szakra, ahová 280 pontra és alkalmassági vizsgára volt 
szükségem. Igazából nem kellet aggódnom, hiszen 420 pontom és kitűnő érettségi 
bizonyítványom lett. Örülök, hogy ezt a gimnáziumot választottam, mivel minden 
segítséget megkaptam és helyben, családias légkörben tanulhattam.

Gratulálunk minden további érettségizőnek is a sikeres vizsgákhoz és a kiváló felvételi 
eredményekhez! Kívánjuk, hogy állják meg helyüket a választott képzésben, tanulják, 
majd gyakorolják örömmel leendő szakmájukat! 

Élményekkel dúsított programokon vehettünk részt. Egyik nap kreatívoskodtunk, lufit 
fújtunk, díszítettünk, csillámtetkóztunk, agyagoztunk, versenyekben vettünk részt, és 
ellátogattunk az élményfürdőbe. Mindenki nagyon jól érezte magát, és jövőre is jövünk!

Alsós II. csoport.  

Vicces néven „Bözsi-tábort” rendeztek Vasváriban a Kabay-ban a nyáron! A táborban 
bunkert csináltunk, kötelet húztunk, fociztunk, kreatívoskodtunk, sokat versenyeztünk. 
Nagyon jó volt. A kaja volt, akinek jó volt, volt akinek nem! Lejegyezte az alsós Vegyes 
vágott csoport nevében:

Veress Benjámin 

Nyári gyakorlat intézményünkben

Kabay-s Erzsébet tábor

Erzsébet táborban voltunk

Sikeres felvételizők a Váciból
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Kultúra - szórakozás

Két hétig vettek részt júliusban 
kisiskolások a Találkozások Házában 
szervezett  élménytáborainkban. 
Igyekeztünk színessé tenni a napokat, 
sokféle érdekes, pörgős  programmal, így 
kézműveskedtünk több alkalommal, István 
Marianna is nyújtott segítséget ehhez, 
ellátogattunk a Vasvári Pál Múzeumba, 
ahol végigkalauzoltak a múzeum 
munkatársai a termek között.

 A Városi Könyvtárban PS4 – XBOX 
– VR szemüveg  várta  a gyerekeket, 

kutyaterápián vettek részt gyógyító - 
segítő kutyákkal. Interaktív bábszínház 
is ellátogatott hozzánk, mozogtunk a 
kondiparkban, fagyiztunk, dizsiztünk, 
játszóházat látogattunk és moziztunk a 
nagyteremben.  A közösen készített fotófal 
előtt fényképezkedtünk és tanultunk 
fényképkészítési technikákat.

Bízunk benne, hogy tartalmasan telt ez  
a két hét számukra és  jövő évben  újra  
megtelnek táboraink gyerekzsivallyal!

 Szőllősi Ágnes

Piknikhangulatot diktált a július 23 
–  i szabadtéri filmvetítés, most szinte 
kötelező volt enni – inni a nézőtéren, még 
leheveredni sem volt tilos a Találkozások 
Háza terén. Mindez a komfortosabb  
filmélmény érdekében, mely  egy 9mx6m  
- es felfújható vásznon jelent meg.

Ez még újdonságnak számított 
városunkban, így nagyon sokan kíváncsiak 
voltak, akik pedig már tudják, mit is nyújt 
ez látvány, azért jöttek el újra.  A film 
sokak kedvence, családi, romantikusan 
szerelmes, természetesen vidám, no 
és zenés. A Mamma Mia 2.  is ABBA 

dalokat sorakoztatott fel, kiváló  színészek 
előadásában. Nagyon élveztük a történetet, 
a látványt, és szerettük  a végén, hogy 
mindenkire rátalált Ámor. 

Ropogtattuk a pattogatott kukoricát és 
titokban odaképzeltük magunkat, arra a 
csodálatos szigetre, ahol mindig süt a nap 
és mindig mindenki boldog. 

A filmvetítés  a Gyere a térre! - Helyi 
közösségi programok megvalósítása 
Tiszavasváriban TOP-7.1.1-16-H-
ESZA-2020-02001 azonosító számú 
pályázat keretében valósult meg.

Szőllősi Ágnes

A Mandala  Dalszínház  vendégjátékát 
élvezhettük 2021. július 17 – én  a 
Találkozások Háza terén,  Hyppolit, a lakáj 
címmel. A darab rendezője és egyben az 
egyik főszereplője Mikó István,  Jászai 
Mari   - díjas Érdemes  - és Kiváló Művész.

A nyáresti előadás hangulatos 
és szórakoztató órákat teremtett a 
kikapcsolódó közönség számára. A zenés  
vígjáték műfaja nagyon közkedvelt, nem 
volt ez másképp most sem, hiszen  ismert 
fülbemászó dallamok tették még inkább 
vidámabbá.

A történetben kiválóan alakította  

Schneider úr szerepét Mikó István, laza 
könnyedséggel játszotta a tétova idős urat. 
Bódis Gábor Hyppolitként   lépett elénk, a 
szinte rá íródott lakájszerepben. 

  A szereplők játéka, a jelmezek  színes 
kavalkádja és a felcsendült dalok  mind – 
mind hozzájárultak az előadás sikeréhez.

A program a Gyere a térre! - Helyi 
közösségi programok megvalósítása 
Tiszavasváriban TOP-7.1.1-16-H-
ESZA-2020-02001 azonosító számú 
pályázat keretében valósult meg.

Szőllősi Ágnes

Élmánytáborok a Találkozások 
Házában

Szabadtéri mozis élmény

Nyári színházi élmény

2021. nyarán benépesült a Városi 
Könyvtár Gyermek részlege. A nyári 
táborok résztvevői folyamatosan 
ellátogattak a könyvtárba, ahol a 
CSODAKUTYA Alapítvány négylábú 
segítői és gazdijuk tartott bemutató 
foglalkozást a tábor résztvevőinek. 
Megismerkedtek a gyerekek a legújabb 
informatikai eszközökkel, délutánonként 
a „Mini WR laborunkban” tartottunk 
számukra foglalkozásokat. 

Reméljük, rendszeresen találkozunk 
majd a könyvtárban!

A Vasvári Pál Múzeumba is folyamatosan 
érkeztek a gyerek- és felnőttcsoportok, 
a gyerekek múzeumpedagógia 
foglalkozásokon vehettek részt. 

2021. július 14-én  Vasvári Pál születésének 
195. évfordulója alkalmából szervezett 
a Vasvári Pál Múzeum emléknapot. 
1826. július 14-én ezen a napon született 
Múzeumunk névadója Vasvári Pál, akinek 
munkássága példaértékű, emléke elevenen 
él településünk életében. Nácsáné Dr Kalán 
Eszter a Vasvári Pál Társaság elnőkének 
köszöntője után  Dr. Bene János történész, 

a Jósa András Múzeum nyugalmazott 
igazgatója Vasvári Pál a szabadságharcban 
címmel tartott előadást. 

Ezt követően Baloghné Szűcs Zsuzsanna,  
területi múzeumigazgató, a Sóstói 
Múzeumfalu igazgatója 1848 emlékezete 
a falusi lakáskulturában címmel tartott 
érdekes és szívonalas előadást. 

Lakatos Éva és B. Tóth Szebasztián 
a Nyírség Táncegyüttes tagjainak 
előadásában a Vasvári verbunkost 
láthattunk.

Az ünnepi program befejezéseként 
a megemlékezés koszorúit és 
virágait helyezték el az érdeklődők a 
Múzeumkertben Vasvári Pál szobránál. 

Július hónapban két turnusban táboroztak 
a gyerekek a Vasvári Pál Múzeumban. 
Naponta más-más programon vehettek 
részt, s a Jósa András Múzeum 
Munkatársainak segítségével a Tiszavasvári 
határában található régészeti ásatás 
helyszínére is ellátogathattak. Köszönjük, 
hogy a Szülők Minket választottak, bízunk 
benne, rendszeresen találkozunk majd a 
Vasvári Pál Múzeumban!

Program Program Hátán az EKIK 
Intézményegységeiben

Az idén a XVI. Öhönforgató versenyen 
és Néptánctalálkozón mutathatták meg az 
öhönkészítésben jártas csapatok, milyen is 
az igazi  tiszavasvári slambuc. 

Az ünnepélyes megnyitóval és 
a Tiszavasvári Mazsorett Csoport 
fellépésével  indult a rendezvény  július 
31 – én a Szentmihály téren, ahol  Dr. 
Vinnai Győző országgyűlési képviselő és 
Szőke Zoltán polgármester köszöntötte a 
résztvevőket. 

A néptáncosok   a Szikes zenekar  
kíséretében 10 órától léptek a színpadra, 
fergeteges műsorszámokat láthattunk 
kicsinyek, ifjak és felnőttek előadásában. A 
déli ebédidős hangulatban Tihanyi – Tóth 
Csaba és Bognár Rita előadásában csendült 
a nóta, miközben a a gasztronómiai zsűri 
asztalára érkeztek az elkészült öhönök. Akik 
elbírálták, neves szakemberek e területen,  
öhönkészítőként és  – öhönfogyasztóként  
is helytállnak, hiszen  Badics János 
több tiszavasvári verseny győztese, de a 
környék főzőversenyein is előszeretettel 
vesz részt akár zsűritagként, akár főzőként, 
mindig kiváló eredményekkel.  Nádas 
György a közismert színész – humorista 
és Taksár Ferenc, a Szabadtűzi Lovagrend 
lovagja lelkiismeretesen szolgáltak jobb – 
jobb tanácsokkal a főzők között  és igazán 
jól érezték magukat a kedves fogadtatások 
miatt. 

A Tiva – Szolg Nonprofit Kft.  standjánál  
ízletes csülökpörkölt készült, aki 
megéhezett, jól tette, ha idelátogatott 12 
óra környékén.  

Kora délután az eredményhirdetésre 
gyűltek a  csapatok képviselői, 
Taksár Ferenc értékelte az elkészített 
remekműveket, így a zsűri döntése alapján 
első helyezést ért el Tiszalök Város 
Önkormányzata, a  második legjobb öhönt 
készítette el a  Nagycsaládosok Egyesülete, 
harmadikként végzett a Laci konyhája, 
azaz Gáll László csapata. Különdíjas lett 

az Üsztürü, Dancs Péter vezetésével. 
 A tánc tovább folytatódott a színpadon,  

ám most ír táncot láthatott  a közönséget 
a debreceni Rhytm & Shoes Dance Club 
előadásában, őket követte Száraz Tamás  
és csapata énekes – tánc showja. A napot 
Bereczki Zoltán akusztikus koncertje 
zárta, zenészeivel  nagyszerű hangulatot 
teremtett. 

A kísérőprogramok  minden korosztály 
számára nyújtottak szórakozást, így árusok 
sora kínálta portékáit, de utazhattunk az 
időben Kádár Ferkó fotószínházával, a 
Barantások és íjászok,  a Méhecske Játéktér, 
Kovács Béla fafaragó, Róka Sándorné 
grillázskészítő kíváncsi  gyerekeket 
foglalkoztattak a múzeumkertben. A 
Zöldligetben kaptak helyet a légvárak, 
az arc – és csillámtetováló, és a többször 
elműködtetetett cukorágyú. Lufihajtogatók 
és  gyerekműsor tette még színesebbé a 
gyerekszigetet. 

Az est  megkoronázásaként,  rajongók 
hadával a Találkozások Háza előtt lépett 
színpadra Rúzsa Magdi, aki varázslatos 
hangjával,  dalaival és személyiségével 
elkápráztatott minden jelenlévőt és 90 
percig  hallgatva, énekelve, megbabonázva 
tapsolt a közönség. 

Köszönet  ezért a napért, köszönet 
a támogatóknak, amely szervezetek 
segítségével  mindez létrejöhetett:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Egyesített Közművelődési Intézmény és 
Könyvtár 
Élet Forrása Egyesület
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Itthon, Szülőföldön, Fiatalon Egyesület
Miniszterelnökség
Nemzeti Együttműködési Alap 
Szabolcs Szatmár Bereg Megye
Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Tiszavasváriért Közéleti Egyesület

Szőllősi Ágnes

Újra Forgathattuk az Öhönt
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Közlemények-Információk

Köszöntjük Tiszavasvári 
Legifjabb Lakóit
Balogh Hanna Klára
Horváth Fanni 
Kovács Győző Dániel 
Lévai Levente Márk 
Varga Olivér 
Balogh Róbert 
Makula Patrik Brájen
Papp Lilien Anna 
Lakatos Ájlin Krisztina 
Balogh Brájen Zeusz
Tóth József  Viktor 
Kövesdi Bianka 
Rézműves Ájlin Anita

Akik házasságot kötöttek
Márton Ibolya – Horváth István  
Pellei Henrietta – Piskolczi Bence 
József  
Sebők Alexandra – Fekete Andor  
Balogh Edina – Kanalas Márk
Veres Alexandra – Leskó Dominik 
Huszár Evelin – Kádár Csaba   
Oláh Ilona Orsolya – Gyulai Ákos 
Papp Zsuzsa - Encs Róbert 
Szabó Alexandra – Fejes László

APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan

Tiszalök központjában a József Attila 
úton 1930 nm-es telken, 100 nm-es, 3 
szobás, cserépkályhás, tufából épült, 
felújításra szoruló családi ház eladó. 7,8 
M Ft. Érd: 06 30/ 976-9459.
Tiszavasvári központjában, Honfoglalás 
út 7 sz. alatt 80 m2-es családi ház eladó. 
Érd.:06 30/402-6732 
Albérletet keresek! Mini garzont, vagy 
kisebb kertes házat 50.000.-Ft-ig, 
központhoz közel!  06 30/963-5787
Eladó családi, kertes ház, összkomfortos 
az Egység úton! Tel.: 06 30/555-8394
Szoba kiadó lányoknak vagy 
nyugdíjasnak! Tel.: 06 30/555-8394
40-esben (Tiszavasvári, Vasvári P. út 
1-7. „D” II/5/a.) teljesen felújított lakás 
sürgősen eladó! Tel.: 06 70/ 297-8870
Budapesti lakás kiadó! Budapest 
belvárosában 2 szobás bútorozott lakás 
júliustól kiadó! Érd.: 06 42/275-572, 06 
30/4437-672

Szolgáltatás
Egyéni vállalkozóként épület-és 
szerkezetlakatos munkákat vállalok. 
Kiskapuk, nagykapuk, előtetők, 
fémszerkezetű épületek, trapézlemez 
kerítések, fémszerkezetek helyszíni 
szerelése, hegesztése, javítása. Telefon: 
0670/322-3546
„Kerítések, korlátok, kapuk, előtetők, 
egyéb fémszerkezetek gyártása, 
felújítása kedvező áron! További 
lakatos és hegesztési munkák, helyszíni 
szereléssel/beépítéssel. Lakás felújítási 
támogatáshoz is! Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-30/611-60-74”
Földmérés, megosztás, épület 
feltüntetés, telekmegosztás, telekhatár 
kitűzés, egyéb földmérési munkák! Tel: 
30/ 368-9797

Ez is - Az is
Dahua VCT-999 tripod professzionális 
fényképezőgép állvány dobozában fél 
áron eladó! Érd.: 06 30/636-5681
Jó minőségű kisbálás lucerna eladó! 
Érdeklődni: Ignáth András, Tiszavasvári, 
Albert Béla út 12.
AKÁC TŰZIFA RENDELHETŐ! 2500 
Ft/q! (Méterben) 2700 Ft/q! (Gurigázva) 
Szállítás és mérlegelés megoldható!
TEL: 06 30/696-39-61

Polgármester fogadónap:
2021. 09.06. hétfő 08.00-12.00
Jegyző fogadó napok:
2021.08.11. szerda  08.00-12.00
2021.08.25. szerda  08.00-12.00
Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140

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

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

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

Anyakönyvi Hírek

Akiktől búcsút vettünk:
Bodnár István  /2021.06.29./ Petőfi u.                                          
Csikós Imréné sz. Kis Piroska   /                                     
Aradi Vértanúk u.             
Tokár József  Bálintné sz. Pocsai Erzsébet                     
Vasvári P. u. 87.       
Terebes László / Kinizsi u
Bukszár Pál / Mihálytelep u.             
Kiss Ernőné sz. Subert Mária /                                
volt  József  A. u.      
Torma Jánosné sz. Lakatos Ilona /                                   
Iskola u.                   
Hamerszki András / Szorgalmatos           
Tamás Gézáné sz. Szolyka Ilona /                                    
Vasvári P. u. 
Kovács László Sándor / Gombás András u. 
Horn Lajos / Mester u. 
Cziczás Sándorné sz. Nagy Margit  /                               
Vas Gereben u.
Dr. Horai Károly / Kossuth u.

illetve a mentőszolgálathoz!

Tűzoltóság:
06 42/520-304

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

Állatorvosi ügyelet:
Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti 
állatorvosát!

Gyógyszertári Ügyelet:
Augusztus 13-19.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Augusztus 20-26
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Augusztus 27-Szeptember02.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Szeptember 03-09
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Szeptember 10-16.
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Szeptember 17-23.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057

Járóbeteg Szolgálat:
Rendeléssel és időpontkéréssel 
kapcsolatosan kérjük, hívja a 06 42/520-
080-as telefonszámot!

Dr. Kodak István Gyermekgyógyász  
rendelési ideje:
Hétfő – Szerda - Péntek:  09:00 - 11:00
Kedd –Csütörtök: 15:00 – 17:00
Tel.: 30/3429-702

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

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 

mindazoknak, akik drága halottunk
Terebes László

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, fájdalmunkban 

osztoztak!
Gyászoló család

Hófehér galamb szeretnék lenni,
Egy szép pillanatban Hozzád repülni.

Némán elkísérni felhőkön át,
De a Mennyország kapuját nem léphetem át.

Szeretném szemed cinkos mosolyát még 
egyszer látni,

És elmondani, mennyire tudsz hiányozni!
   Férjed, lányaid, vejeid, unokáid

Álláshirdetés
Áramlásmérők kalibrálási feladatainak ellátására
Feltétel: Műszaki irányú, technikusi vagy felsőfokú végzettség, Legalább 3 év szakmai 
gyakorlat műszaki területen
Egyéb feltétel: Számítógépes ismeretek (Excel felhasználói szintű ismerete), ”B” 
kategóriás jogosítvány 
Előny: Gépész vagy villamos szakirányú végzettség, Alapszintű angol nyelvtudás, 
Tiszavasvári vagy környékbeli lakóhely
A feladat ellátásához szükséges méréstechnikai és metrológiai ismeretek megszerzését 
támogatjuk.
Elektronikus műszerek kalibrálási feladatainak ellátására
Feltétel: Elektronikai technikus, vagy elektronikai műszerész, vagy villamosipari 
technikus végzettség
Egyéb feltétel: Számítógépes ismeretek (Excel felhasználói szintű ismerete), ”B” 
kategóriás jogosítvány
Előny: Tiszavasvári vagy környékbeli lakóhely
Munkakör rövid leírása: Villamos elven működő mérőeszközök, mérőrendszerek 
laboratóriumi és helyszíni kalibrálása, dokumentálása, ahhoz kapcsolódó szerelési 
munkák. Gyógyszeripari gyártósorok irányítástechnikai műszerezése.

Jelentkezés:
Fényképes önéletrajz beküldésével

E-mail: info@tiszateszt.hu
TiszaTeszt Méréstechnikai Kft.

Tiszavasvári, Kabay János u. 29.
Tel.: +36-42/520-250

Tűzzel játszva
Ropog és pattog,

füstbe szorult a hangod.
Egekbe száll fel,

nevetésed ragad el.
Világít a tűz,

mosolyod gondokat űz.
Szalonna csöpög,

s mosolyod, mint az ördög.

Pernye kavarog,
és felveszi alakod.
Koromból hajad,

és lángokból az ajkad
Arcodat fognám,

de kezem sérül nyomán,
s lelkem mondanám,

de nem hallasz igazán.

Távolban látlak,
pedig előttem látlak,

szemedben járok,
és felcsapnak a lángok.

Magamhoz térek,
s téged visznek a szelek,

nyársam üres lett,
és álmomnak vége lett.

Gonda Attila
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Közösségi hírek

Június elején egy újabb szezon zárult le 
a labdarúgásban. A Tiszavasvári labdarúgó 
szakosztálya minden évben egy picit 
boldogabbnak mondhatja magát, hiszen 
egyre többen választják ezt a sportot! 
Az egyesület legfőbb célja évek óta, 
hogy minél több gyermeket vonzzon be 
a sportba és a labdarúgásba. Ez ebben 
az évben is teljesült, mert rengetek kis 
focista csatlakozott hozzánk! Ez a Bozsik 
programban mutatkozik meg főként, ahol 
rekord számban veszünk részt minden 
egyes alkalommal. (Ehhez természetesen 
edzőinknek és óvónőinknek is jár az 
elismerés) Korosztályos csapataink évről 
évre kiváló eredményeket érnek el. Az 
U14-es csapatunk a tabella második 
felében végzett, de ők is jó úton haladnak! 
Az U16-os csapatunk viszont minden 

évben kiemelkedőt nyújt Szabó Zoltán 
vezetésével! Ők most a második helyet 
szerezték meg! Az U19-es korosztály 
pedig bajnok lett Sinka László mesterrel!!! 

A felnőtt csapat ötödik lett ebben az 
évben. Júliusban a felnőttek már el is 
kezdték a felkészülést, két új igazolással: 
Nagy Hunor és Krizsanovszki Ádám 
kapussal! Rögtön a felkészülés elején (a 
minden évben megrendezésre kerülő) 
Bohács Sándor emléktornát rendeztük meg 
négy csapat részvételével ahol csapatunk a 
negyedik helyen végzett. Az új bajnokság 
Augusztus 28-án kezdődik rögtön egy 
hazai mérkőzéssel a Kótaj csapata 
ellen. Várunk minden kedves szurkolót 
mérkőzéseinkre!!!

Fazekas Viktor

Rakamaz, Tiszavasvári, Tiszalök és Ibrány csapatai a Bohács Sándor emléktornán

A 2021. AUGUSZTUS 29-ÉN TARTANDÓ ÉVES RENDES 
KÖZGYŰLÉSRE

Helyszín: Tiszavasvári Önkormányzat házasságkötő terme (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)
Időpont: 8:00 kezdettel (határozatképtelenség esetén 8:30 újra összehívásra kerül, mely 

időpontban a jelenlévő tagok létszámától függetlenül határozatképes lesz).

A Közgyűlés napirendi pontjai:
1. Az Elnökség beszámolója a 2020-as évről.
2. Bizottsági beszámolók a 2020-as évről.
3. 2021 évi munkaterv ismertetése.
4. Egyéb szervezeti és működési kérdések.
5. Tisztségviselő választás.

H.E. elnöksége nevében:
Fejes László Ádám  elnök

Focis Évértékelő Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület

MEGHÍVÓ

A NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok 
Egyesülete 4 tartalmas napot töltött 
el Keszthelyen július 8-11-ig a 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
szervezésében. Egyesületünkből 
8 tagcsalád vett részt a X. Európai 
Nagycsaládos Konferencián. NEA-TF-
20-O-V-0696 Tartozzunk össze!-Nemzeti 
összetartozás erősítése, szakmai-működési 
pályázatunk keretei között vendégül 
láttunk a konferencia ideje alatt egy 
felvidéki nagycsaládos is társpályázónktól, 
a Felvidéki Magyar Ifjúságért Társulástól. 
Délelőttönként a Balaton Színházban 
értékes előadásokat hallgathattunk, a 
szakmai és elgondolkodtató beszédek 
rávilágítottak arra, hogy egy nagycsaládnak 
mennyire kell vigyáznia a környezetére, 

hiszen ezt tudjuk majd továbbadni 
gyerekeinknek. A délutánok folyamán 
családi programok vártak bennünket a 
Georgikon Majormúzeumban, a Balaton 
Múzeumban és a Festetics kastélyban kicsik 
és nagyok örömére. Azért volt idő strandolni 
is, megmártózni a magyar tengerben. 
Minden család kapott ajándékcsomagot, 
amelyben a nagycsaládok nyaralásának 
elmaradhatatlan kellékei voltak. Jó pár 
könyvvel és folyóirattal is kedveskedtek 
az érdeklődők számára. Köszönjük szépen 
a lehetőséget, hogy részt vehettünk ezen a 
tartalmas programokon.

Lévai Andrea 
a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok 

Egyesülete elnöke

Nagycsaládos csapatunk is képviseltette 
magát az Öhönforgató versenyen: 
3 bográcsban készült a finom étel. 
Gratulálunk minden versenyzőnek, a 
főszakácsainknak: Tóth Lászlónak, Szőnyi 
Istvánnak, Csonka Jánosnak és Pethe 
Miklósnak. Szívből gratulálunk Pethe 

Miklósnak, aki az elkészült öhönjével 
a zsűri döntése alapján a 2. helyezést 
érte el. Továbbá köszönjük minden 
csapattagnak az odaadó önkéntes munkát, 
s a fő csapatkapitánynak, Lévai Imrének az 
egész napi koordinálást, szervezést!

NOE Tiszavasvári NE

 Öhön nagycsaládos módra

A Városi Fúvószenekar júliusban sem 
állt le a munkával, két nagyszabású 
rendezvényen lépett közönség elé. 
2021.július 3-án újra fúvós hangulatot 
varázsoltunk műsorunkkal a  Találkozások 
Háza előtti térre a Derecskei Ifjúsági 
Fúvószenekarral, a Hajdúdorogi Mazsorett 
Együttessel illetve a Tiszavasvári 
Mazsorett Egyesülettel együtt. Nagyszerű 
fináléval leptük meg a közönséget: a két 
fúvószenekar és a mazsorett csoportok közös 
produkciója zárta műsorunkat. Köszönjük  
szervezést az EKIK munkatársainak! 
Zenekarunk a Hajdúdorogi Mazsorett 
Együttessel közösen meghívást kapott 
a július 31-én megrendezésre került 
Tokaji Varázs  Mazsorett és Fúvószenei 
Találkozóra, ahol fellépett még a 
mezőkövesdi, tiszafüredi illetve a 
Szabolcsi koncert-fúvószenekar is.  A 
felvonulás közben eleredt eső sem szegte 
kedvünket a zenéléstől, a délután folyamán 
pedig - immár napsütésben -  a város 
főterén mutatkozhattunk be műsorunkkal, 
illetve tekinthettük meg a többi zenekar 
és mazsorett csoport előadását. A 
rendezvény végén a fellépő együttesek 
(kb.300 fő zenész és mazsorettes) 
közös produkcióval, fergeteges 
fesztiválhangulatot teremtve búcsúztak a 

tokaji közönségtől. A találkozón a Magyar 
Fúvószenei és Mazsorett Szövetség 
elnöksége  műsorunkat megtekintve külön 
gratulált karnagyunknak, Nagy Dánielnek 
a színvonalas előadásunkhoz.  

Mindig megtiszteltetés számunkra részt 
venni egy ilyen rangos eseményen, a 
más fúvószenekarokkal való találkozás,a 
közös zenélés  óriási élmény, amely 
fejlődésünket segíti. Nagyon örülünk, 
hogy képviselhettük Tiszavasvárit ezen 
a nagyszabású rendezvényen, s ezáltal is 
öregbíthettük városunk hírnevét. A tokaji 
fesztiválon együttesünk új, nevünket és 
városcímerünket viselő menettáblával 
vehetett részt a felvonuláson, amelynek 
elkészítését külön köszönjük Losonczi 
Lajos bácsinak. A koncerten ütős 
szekciónk új,a nagydobhoz való állványt 
vehetett  birtokba, amelynek elkészítését 
Nagy Józsefnek köszönhetjük. Hálásak 
vagyunk, hogy ezzel is támogatták 
zenekarunk működését.  Az eseményekről 
készült fotók, videók megtekinthetők 
Facebook oldalunkon (https://www.
facebook.com/tvf.hu).  Szeretettel várunk 
mindenkit a jövőben is fellépéseinkre! 

Városi Fúvószenekar
Fotó: Kósa Péter

Tokaji fesztiválon fúvósaink

X. Európai Nagycsaládos Konferencia - Keszthely
„A fenntarthatóság bölcsője a család!”
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Most látható a természetben
A gólyák elvonulnak

Ezt mindenki tudja, hiszen ezt teszik évezredek óta. 
Augusztus elején csapatokba gyülekeznek, majd szent 
Istvánkor szárnyra kelnek és elindulnak afrikai telelő 
helyük irányába. Akol sajnos ezrével lövik le őket húsukért. 
Azt azonban levesen tudják, hogy a vonulásukban milyen 
szabályosságok érvényesülnek. Az ugyanis, hogy a 
Rajnától keletre fészkelő párok ősszel Kis-Ázsia, Izrael, 
Egyiptom és Kelet-Afrika vonalán mennek, míg a Rajnától 
nyugatra költök Gibraltárnál hagyják el Európát és Afrika 
nyugati oldalán vonulnak. Úgy vélték a kutatók, hogy ez 
azért van így, mert az öregekkel együtt vonulnak a fiatalok 
és megtanulják, hogy merre kell menni. Kísérlet képen 
befogták a fiatalokat és csak jóval az öregek elvonulása 
után eresztették el őket. Azok pedig felkerekedtek és 
tanulás nélkül elindultak a szokásos úton. Na jó mondták 
a kutatók, mert genetikailag kódolt az útvonal és a fiatalok 
öröklik. Ette újra befogták a fiatalokat és a keletieket 
nyugaton, a nyugatiakat keleten eresztették el. A kis gólyák 
felkerekedtek és a nyugatiak a keleti a keletiek megy a 
nyugati úton indultak el. Szóval mégsem örökölték az 
útvonalat. Akkor honnan tudták, hogy merre kell menni? 
Van még mit kutatni! A gólya fokozottan védett, eszmei 
értéke 100.000.- Ft.

dr Legány András


