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Két éve köszöntött be életünkbe a változás, ami felforgatta 
mindennapjainkat, szokásainkat! Új gondokat, aggódást, 
kétségeket, sokaknál veszteséget, végtelen szomorúságot 
hozott. Olyan változások ezek, melyek nyomokat 
hagynak bennünk. Megtanítanak, vagy kényszerítenek 
máshová helyezni a hangsúlyt. És amikor megpróbálunk 
feldolgozni, újrakezdeni, sokaknál kínkeservvel 
továbblépni, újabb változások jönnek. Bizonytalanság, 
félelem, megpróbáltatások. Minden évben elmondjuk, 
hogy igazi értéke a szeretetnek van, és a fontos dolgok 
nem kézzelfoghatóak. Ezen kívül két különösen fontos 
érték, a béke és a szabadság is a miénk. Ebben az évben 
nem öltöznek a megszokott karácsonyi fénybe a városok, 
de együtt lehetünk, találkozhatunk a számunkra fontos 
személyekkel, és ha szerényebben is, de van lehetőségünk 
úgy ünnepelni, ahogyan azt mi szeretnénk. Különösen 
fontos időszak ez, egyfajta számadás is, visszatekintés az 
évre, a cselekedeteinkre. Megbocsájthatunk, bocsánatot 
kérhetünk, megújulhatunk, fogadalmat tehetünk, 
lezárhatunk utakat és újakat nyithatunk. És ami nagyon 
fontos: kicsit elcsendesedhetünk. Minden nehézség 
ellenére kitartunk, kitartottunk, és hiszem, hogy ez csak is 
valamennyiünk összefogásával lehetséges. 

Mindnyájuknak köszönöm ezt az évet, köszönöm az 
összetartást, a támogatást. Kívánom, hogy az ünnepek 
mindenki számára úgy teljenek, ahogyan azt elképzelte. 
Hitben, békességben, szeretetben gazdag áldott karácsonyt 
kívánok mindnyájuknak! Legyen részük sok örömben, 
családjuk megnyugtató közelsége tegye teljessé az 
ünnepeket.

Szőke Zoltán polgármester

M i n d i g 
szívesen jövök 
Tiszavasváriba, 
mert azt 
é r z é k e l e m , 
hogy itt valami 
megmozdult az 
elmúlt három-
négy évben. 
Egyfelől: egyre 
több sikeres 
pályázat van, 
amit látni kell 
az embereknek. 
A másik, 
ami nagyon 
lényeges: a 
munkahelyek 
t e k i n t e t é b e n 

sikerült előre lépni. Egy adat: ma Magyarországon 
4 735 000 ember dolgozik, és az álláskeresők száma 
200 000 környékén van országosan. Tiszavasváriban a 
munkanélküli ráta olyan 7-8 százalék. Ha figyelembe 
vesszük, hogy ez volt 18-20 százalék is, akkor láthatjuk 
a jelentős javulást. Ebben a nehéz helyzetben az a célja a 
Kormánynak, hogy megvédje a munkahelyeket, támogassa 
a vállalkozókat, támogassa a beruházásokat, támogassa 
azt, hogy minél több nyertes EU-s pályázat legyen. Ez 
vonatkozik Tiszavasvárira is! Hiába akadékoskodik 
Brüsszel, de ezek a nyertes pályázatok el fognak indulni 
akár Tiszavasváriban, akár Tiszalökön, akár a járás más 
településén. Ez akár új munkahelyeket is jelenthet. De 
mit is takarnak ezek a nyertes pályázatok? Utak, padkák, 
járdák építése, felújítása. Gondolom ezt láthatta mindenki. 
Aztán nemrég fejeződött be a Zöldváros projekt a piac 
és környékének rendbehozatalával, kiépítésével, európai 
színvonalúvá tételével. Nem beszélve a felzárkóztató 
program képzési részéről, hiszen a munkaerőpiacon 
jobban el lehet helyezkedni, több pénzt lehet keresni 
szakképesítéssel. A statisztikák is azt mutatják, hogy a 
munkanélküliek jelentős hányadát az aluliskolázottak 
alkotják. Szakképesítés megszerzésére lehetőség van a 
járásban akár Tiszavasváriban, akár Tiszalökön – tehát még 
csak ez sem lehet kifogás. A továbbtanulás tekintetében is 
1300 milliárd forintot fordítunk egyetemek fejlesztésére. 
El szeretnénk érni, hogy Magyarország ne az olcsó 
munkaerők, hanem a tudás országa legyen. Sajnos a háború 
az egekbe dobta az energiaárakat – ez tény. Meglódult az 
infláció, és itt az alapvető élelmiszer árakról beszélünk, 
de nekünk az a tervünk, hogy Magyarország kimaradjon 
a gazdasági recesszióból, és jövőre csökkenjen az infláció, 
az energia ára, mert most az emberek legfőbb gondja, hogy 
túl tudja-e élni a telet, be tud-e vásárolni. Ezért a Magyar 
Kormány néhány területen felállított stratégiai célokat. 
Ezek: rezsicsökkentés, kilábalás a jelenlegi helyzetből, 
munkahelyek megtartása, családok támogatása. De essen 
szó a járás kisebb településeiről is. Számukra lehetőség 
van a Magyar Faluprogram keretén belül pályázni, amivel 
élnek is. És nem csak Tiszadob, Tiszadada, Szorgalmatos, 
Tiszaeszlár, hanem a körzetemhez tartozó Rakamaz 
is büszkélkedhet több fejlesztési, építési lehetőséggel. 
Mivel igény van rá, ezért havi rendszerességgel be fogok 
számolni a parlament fontosabb döntéseiről, és a térséget 
érintő kérdésekről.

Újabb nyertes 
pályázatok

Közel egymilliárd forintból 
épül tovább a város

Bővebben a 2. oldalon

Hó hiányában az idén is motorra cserélték Rénszarvasaikat 
azok a „Mikulások”, akik Tiszavasvári városrészeinek 
végigjárása és ajándékosztása után felkeresték Tiszalök 
gyermekotthonait, hogy az ott lakóknak szaloncukrot 
és különféle ajándéktárgyakat adjanak. Természetesen 
most sem maradhattak ki a mentőállomás dolgozói az 
ajándékozásból, hiszen nagyon sok mindent köszönhet 
Nekik a környező település lakossága! Bővebben a januári 
számban

Úgy néz ki, hogy több évtizedes problémát sikerül 
megoldani az önkormányzatnak azzal, hogy a 
peremkerületekben élők is hulladékszállítási szerződést 
kötnek, és saját kukával rendelkeznek. Hogy ez miért 
fontos? Ezekre a helyeken korábban kihelyezett 
konténerek elszállítása és ürítése éves szinten több millió 
forintot emésztett fel a város kasszájából. Nem beszélve 
arról, hogy az utóbbi időben már a belvárosból is elősze-
retettel vittek oda lakosok építkezési törmeléket, és egyéb 
kommunális hulladékot. De joggal merült fel az a kérdés 
is a városlakókban, hogyha nekik kötelező kukát venni, 
és fizetni az elszállítási díjat, akkor ezeken a városrésze-
ken miért nem? A Tiva-Szolg. Kft. lehetőséget biztosított 
arra, hogy háromhavi részletben és kedvezményes áron 
vásárolhatták meg a hulladékgyűjtő edényeket mindazok, 
akik a szerződést megkötötték.  

Karácsonyi gondolatok dr. Vinnai Győző
Áttekintő az ország, 
és szűkebb pátriánk 

helyzetéről

Kuka, már a Széles úton 
is…
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Amiről beszélni kell...

Sejtelmes bejegyzés volt látható Szőke 
Zoltán, városunk polgármesterének 
Facebook oldalán, amiről most rántjuk le 
a leplet, lássuk mit is takart a bejegyzés:

- Mindig örömmel számolok be jó 
hírekről. Főleg, ha az jelentős mértékben 
gazdagítja Tiszavasvárit! Így van ez 
most is! Itt vannak előttem azok a 
dokumentumok, amelyek tartalmazzák 
Tiszavasvári életében bekövetkezendő 
jelentős változásokat. Jó erről beszélni 
akkor, amikor az elmúlt időszak másról 
sem szólt, mint a nehéz időkről, az 
intézmények időszakos bezárásáról, az 
energia árak növekedéséről. Ahogy a 
címben is olvasható, pénzről van szó, de én 
inkább Tiszavasvári fejlődéséről beszélnék. 
Továbbra is célom, hogy a város ne álljon 
le, igazi járásközponthoz méltó város 
legyünk. Természetesen ehhez pénz kell, 
ehhez támogatókra van szükség, és ami még 
elengedhetetlen azok a sikeres pályázatok, 
egyedi támogatások! De visszakanyarodok 
a mondókám elejére: amikor az 
energiahatékonysági intézkedések életbe 
léptek, akkor kicsit borúsabbnak láttuk a 
jövőt, de a bizakodásunk akkor is töretlen 
maradt, - és az élet engem, minket igazolt! 
Az év elején óriási munkát belefektetve 
különféle TOPplusz-os pályázatokat 
nyújtottunk be, amik pozitív elbírálásban 
részesültek. Időközben azonban 
közbeszólt az energiaválság és az EU 
vitája Magyarországgal. Rossz híreket 
kaptunk, méghozzá azt, hogy pénz talán 
2023 augusztusában vagy 2024 elején 
érkezik, addig ne is reménykedjünk. 
Aztán váratlanul november közepén 
jött az örömteli hír, hogy több TOP +-os 
pályázatunk, azaz azok előlege aminek 
a forrásaira vártunk, az egyik napról a 
másikra ott volt a számlánkon. Jelen 
pillanatban négy olyan pályázatot tudok 
bejelenteni, aminek 2023 során elindul a 
kivitelezése és a megvalósítása.

– Akkor pontosan milyen pályázatokról 
is van szó, és ha jól értelmeztem, akkor ez 
a pénz már a város számláján van? Tehát: 
nem ígérgetés, nem feltevés, hanem 
konkrétum?

– Így van! Ez a pénz, az előlegek már 
a város számláján vannak. Akkor lássuk 
a konkrétumokat: az egyik TOP +-os 
pályázat, az „Élhető településközpont 
kialakítása Tiszavasváriban”. Aki 
figyelemmel kísérte a januári testületi 
ülést, az emlékezhet rá, hogy ebben a 
pályázatban a városközponti rész jelentős 
felújítását céloztuk meg. Lehetett volna 
milliárdos álmokat szőni, de ezek a 
pályázatok nagyságrendileg kisebbek, és 
a megyében nem csak Tiszavasvári van, 
akik erre pályáztak. Egészen pontosan 
429 millió forintra pályáztunk, és 
elnyertünk 420 millió (!) forintot. Ebből 
414 millió forint már meg is érkezett a 
számlánkra – előlegként! És ami ebből 
megvalósul: megújul a városközpont, 
ami már nagyon ráfér Tiszavasvárira. 
Ami most látható, hogy megújul kívülről 
a Találkozások Háza. Sajnos abból a 
pályázatból a belső felújítására már nem 
tellett. Viszont ebből a mostaniból már lesz 
rá keret. Megszüntetjük a beázásokat, ki 
szeretnénk alakítani az egyébként most is 
ott tartózkodó, csak a lépcsőn ülő fiatalok 
számára egy vendéglátó egységet, és újabb 
energetikai korszerűsítéseket szeretnénk 
végrehajtani, hogy ne kelljen korlátozni 
a működését az intézménynek egy ilyen 

jellegű válság esetén.
– Előzzük meg a rosszindulatú 

megjegyzéseket: igaz, nem a polgármester 
akar magának egy általa üzemeltetett 
presszót létrehozni?

– Ez fel sem merült. Vállalkozói 
érdektelenség miatt az önkormányzat 
üzemeltetné a már említett feladatokkal. A 
fiatalok részére egy kulturált körülmények 
közötti lehetőség a beszélgetésre, 
akár olvasásra, vagy az éppen 
városunkba látogatók számára egy kávé 
elfogyasztására, de tervben van különféle 
kulturális programoknak otthont adó hely 
kialakítása is! A beszélgetések során már 
felmerült a „Kultur Káfé” név is! Nem 
kocsma lesz, hanem egy sütiző, kávézó, egy 
kulturált hely! A konkrét engedélyes terv 
most van folyamatban, és ha ez kész, akkor 
állítjuk össze a megvalósulás részleteit, 
ütemeit! Na, de itt nem állunk meg! A 
Találkozások Házán kívül 6 helyszín újul 
meg a városban. Ezek: - Városháza tér, 
Szabadság téri buszmegálló és környéke 
(Rock-Fm, a Takarékszövetkezet előtti 
tér, a Görömbei cukrászda előtti parkolót 
és közösségi teret, az OTP előtti közösségi 
teret, és a gimnázium előtt is rendezett 
állapotokat szeretnénk létrehozni. Amiről 
még beszélni kell, hogy kialakításra kerül 
a Találkozások Háza környékén egy akár 
utca bútornak is nevezhető akadálymentes 
illemhely. Egyszerűbben fogalmazva: egy 
nyilvános WC. Ilyen nincs a városban, 
viszont van rá igény. Gondoljunk csak 
a közelben található buszmegállókra, 
valamint az ott várakozókra. Nem beszélve 
a városi rendezvények nagyszámú 
résztvevőire. Erről régebben már volt 
elképzelése az akkori városvezetésnek, 
csak akkor sajnos nem valósult.

– Attól függetlenül, hogy a pénz már 
a város számláján van, ugyan azt a 
procedúrát végig kell járni, mint ahogy 
már megszokhattuk? Gondolok itt a 
közbeszerzés, terveztetés, stb., ami nem 
kevés időt vesz igénybe! Előre láthatólag 
mikor lesz ebből megvalósulás?

-  Szeretek optimista lenni, de az utóbbi 
idők tapasztalatai alapján azt gondolom, 
hogy ez egy hosszabb időt igénybe vevő 
fejlesztés. A projekt fizikai befejezésének 
határideje, - amit be kell tartanunk, 2025. 
szeptember 30. Ez a legvégsőbb határidő. 
Viszont a mi célunk indulás szempontjából 
2023 második fele, ha minden úgy alakul, 
ahogy szeretnénk. Már csak a folyamatosan 
emelkedő árak miatt is! De menjünk 
tovább! A TOP +-os pályázat keretében 
energetikai korszerűsítésre is pályázatunk. 
Felújításra, illetve korszerűsítésre kerülne 
a Gólyahír Ifjúsági Tábor, hogy a téli 
hónapokban is igénybe lehessen venni. Bár 
a Tiva-Szolg. az utóbbi időben jelentős 
felújításokat végzett (nyílászáró csere, 
épületszigetelés, vizesblokkok felújítása), 
de mindez nem elég a téli üzemeltetéshez. 
Aztán: van nekünk egy Kornisné 
Központunk. Az ottani épületekre is 
ráfér az energetikai korszerűsítés. Az ott 
lakók és az ott dolgozók körülményein 
szeretnénk javítani. Beszélnék egy kicsit a 
realitásról: éves szinten itt 20 millió forint 
fűtési költségről beszéltünk az elmúlt 
évben, ami most 120 millió forint. Sajnos 
ránk nem vonatkozik a rezsitámogatás. 
Azt hiszem így már érthető a felújításról, 
az energiahatékonyságról beszélni. Itt 
308 602 000.-Ft-ot nyertünk el, mint 
támogatott összeg. Előlegként ennek 

a kétharmada már a számlánkon van! 
Ebből már el tudunk indulni a szokásos 
procedúrát figyelembe véve. És itt még 
nem ér véget a nyertes pályázatok sora. A 
Miniszterelnökség által kiírt Helyreállítási 
és ellenálló képességi eszközbeszerzés 
pályázat keretén belül a Bölcsődei 
nevelésfejlesztés tárgyában Tiszavasvári 
2022. január 5-én beadott pályázatára 
174 999 035 Ft-ot ítélt meg. Előlegként 
valamivel több, mint 100 millió forint 
már át is lett utalva a számlánkra. Itt is 
elindulhat a tervezés!

– Mire lesz elég ez a pénz?
– Át tudjuk alakítani szinte az egész 

épületet, fejlesztőszobát, nevelői öltözőt 
tudunk építeni, homlokzati és tetőszigetelés 
elvégzése, fűtésszerelés, bádogos 
munkák, festés-mázolás, és egy 14 fős új 
csoportszoba kialakítása. Az udvaron lesz 
4 db pancsoló, aztán parkoló kialakítása 
az épület körül, valamint játékok, 
eszközök beszerzése. Az új csoportszoba 
kialakításával lehetőség lesz több gyerek 
befogadására, így ezek az érintet szülők 
visszatérhetnek majd hamarabb a munka 
világába.

– Mennyi ez a pénz eddig?
-  Várjunk, mert még, mert nem értem 

még a nyertes pályázatok végére. Sokat 
beszéltünk már a Gyári óvoda felújításáról.  
A 80-as években épült, tehát elavult, van 
mit fejleszteni rajta. Mivel egy régi TOP-
os pályázattal nem értünk el sikert, így 
megpályáztunk egy Belügyminisztériumi 
forrást, ahol sikerrel jártunk, és a 
munkálatok már meg is kezdődtek – de 
erről is volt már szó. Aztán egyszer csak 
csengett a telefon, hogy mégis nyertünk 
ezen a TOP-os pályázaton, viszont 
feszített tempóban kell végrehajtani a 
megvalósítást. Vállaltuk, hiszen ismerem 
is, és bízom is abban a csapatban, akivel 
együtt dolgozunk! Mivel az egyik hazai, 
a másik viszont EU-s forrás, így rengeteg 
utánajárás, telefon, személyes találkozók 
eredményeképpen sikerült összemosni 
úgy a két pályázatot, hogy kiadhassam 
a vezényszót: Kezdjük! Aztán végre 
megjelent a pénz is a számlánkon - 
109 134 050.-Ft! Ez is előlege még csak 
a pályázatnak. A konkrét munkálatokra 
még majd visszatérünk! Természetesen 
itt is lesznek eszközbeszerzések, hogy 
a szép új csoportszobákban szép új 
játékok lehessenek! A kiváló szakmai 
munka mellé, amit az óvodapedagógusok 

nyújtanak, kötelességünk megteremteni a 
kiváló környezetet! 

– Akkor most már jöhet az összegzés? 
– Igen! Ha összeadjuk ezeken 

a pályázatokon elnyert pénzeket, 
akkor 1 milliárd forint jön ki! Óriási 
összeg! Lassan napi rutinná válik már 
Tiszavasváriban, hogy itt is épül valami, 
ott is felújítás történik, hogy szinte már 
észre sem vesszük, elrohanunk csak 
mellette. És hajlamosak vagyunk azt is 
elfelejteni, hogy milyen is volt előtte! Épp 
ezért én ragaszkodni fogok ahhoz, hogy 
megmutassuk: így nézett ki előtte, és így 
néz ki most, utána! – Most nézzük egy 
kicsit más oldalról a dolgokat!

- Mennyi az esélye annak, hogy a 
Kormányzat visszavonja az összes pénzt, 
és mindez csak álom marad?

– Ha nem rángatják bele a NATO-t 
a háborúba, és nem az ország túlélése 
a tét, akkor nem valószínű, hogy ez 
bekövetkezzen! De ne is beszéljünk 
erről. Ez a háború és egyébként minden 
háború egy nagyon szörnyű dolog! 
Egyébként jelenleg az ország gazdasági 
stabilitása tette lehetővé, hogy ezeket 
a pénzeket elnyerhessük! És amit már 
többször elmondtam: úgy gondolom, 
hogy Tiszavasvári megtalálta a helyét 
a megyében, Tiszavasvári megtalálta a 
helyét az országban, és Tiszavasváriban 
olyan változások mentek végbe az 
utóbbi években, amik az azt megelőző 
időszakra nem voltak jellemzőek. Ehhez 
kellett az emberek gondolkodásmódjának 
megváltozása, kellett az, hogy a politikai 
környezet megváltozzon, kellett az, hogy 
az emberek bizakodóbbá, nyitottabbá 
váljanak, és higgyenek is abban, hogy 
amit ígéretként megkapnak, azokat meg is 
fogják valósítani azok, akikben megbíztak. 
Nagyon büszke vagyok a hivatal 
dolgozóira, hiszen rengeteg teher van 
rajtuk, és így is kiválóan teljesítenek, sokat 
köszönhetünk dr. Vinnai Győző képviselő 
úrnak mindazokért, amiket értünk tett, és 
sokat köszönhetünk mindazoknak, akik 
hiszik, látják a tenni akarást bennünk, 
Tiszavasváriakban, ezért akár anyagilag is 
segítik munkánkat. Én e szerint szeretném 
a munkámat tovább végezni, és e szerint 
dolgozik az a csapat is, aki körülöttem van, 
és bízom Tiszavasvári további épülésében, 
szépülésében, fejlődésében.

– Köszönöm!
Fülöp Attila

Újabb nyertes pályázatok – Közel egymilliárd forintból épül tovább a város
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A Gyermekétkez-
tetési Alapítvány 
munkatársai ismét 
megkeresték intéz-
ményünket, hogy 
szeretne tartós élel-
miszereket tartal-

mazó csomaggal segíteni rászoruló csalá-
dokat. Az adományt 2022. november 09. 
napján vehette át 30 család és gyermekeik 
a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyer-
mekjóléti Központban. A 8-10 kg súlyú 
doboz, olyan tartós élelmiszereket tartal-
mazott, melyből egy család akár több napi 
étkezése is biztosítható.

A Gyermekétkeztetési Alapítvánnyal már 
a következő adományozást is egyeztettük, 
ami rövidesen kiosztásra kerül. Ezúton 
szeretnénk megköszönni az alapítvány 
munkatársainak, hogy gondoltak a Tisza-
vasváriban élő hátrányos helyzetű csalá-
dokra is. Bízva a további sikeres együtt-
működésben. Köszönet Fekete Csabának 
és munkatársainak!

Makkai Jánosné
intézményvezető

Az Élet Forrása Egyesület által 
hagyománnyá vált és a Fehérgyarmati 
Városi Szociális Központ által 
megszervezett Szociális Munka Napja 
alkalmából, szakmai nappal egybekötött, 
megyei Assisi Szent Ferenc-díjkiosztó 
ünnepségen vettünk részt 2022.11.14-
én Nagyarban, a Luby- kastélyban, ahol 
munkatársunk Nádasdiné Tóth Mariann 
kiemelkedő munkájáért kitüntetésben 
részesült. Mariann az idős és fogyatékos 
személyek ápoló-gondozó otthona 
szakfeladat munkatársaként az intézmény 
lakóinak felvételével, új jelentkezők 
kérelmek fogadásával, nyilvántartásával, 
előgondozással- szükségletfelméréssel 
kapcsolatos feladatok példaértékű 
ellátásával foglalkozik. Feladatellátása 
magas szinten történik, individuumként 
kezel minden ellátottat, kérelmezőt, 
hozzátartozót. Előírt jogszabályok, 
rendeletek, munkáltatói utasítások szigorú 
betartása mellett végzi napi feladatait. 
Szükség szerint többletfeladatokat is 
ellát, teamban dolgozik a Bentlakásos 
intézmény, a Család és Gyermekjóléti 
Központ/Szolgálat, Házi segítségnyújtás, 
Nappali Ellátás és Támogató szolgálat 
munkatársaival. Kompetenciájának 
megfelelő kommunikációt gyakorol 
az elismerésre ajánlott munkavállaló. 
Empatikus, segítőkész, következetes 
munkatárs, az intézmény meghatározó 
személyisége. Tevékenységét kiváló 
munkaszervezési módszerek és folyamatok 
jellemzik. A tevékenységének ellátása során 
a feladatok ellátása zökkenőmentesen, 
nyugodt munkahelyi légkört megvalósítva 
történnek. Az ellátottakhoz, betegekhez 
és hozzátartozókhoz való viszonya 
példamutató, tisztelik közvetlen 
modorát, gondoskodó, problémamegoldó 
támogatását. Tudását munkába állása 
óta folyamatosan fejleszti, megbízható 
munkatárs a szakterületen. A szakma iránti 
elkötelezettsége kivívta a munkatársak, 
lakók, kliensek, betegek tiszteletét, 
elismerését, szeretetét is.  Szakmailag 
és emberileg egyaránt kimagasló a 
teljesítménye! Gratulálunk a magas szintű 
elismeréshez!

Intézményünk a Kornisné Központ a 
Szociális Munka Napja alkalmából 
kiemelkedő munkájáért kitüntetésben 
részesítette Tomán Sándorné 
munkatársunkat, aki 1999. 06. 07. napjától 
intézményünk munkatársa. Munkáját 
takarítónőként kezdte, majd később az 
élelmezési munkacsoport oszlopos tagja 
lett, mint konyhai kisegítő. Munkáját 
szerette, ezért tovább képezte magát, így 
szakácsképesítést szerzett. A szakács 
képzés elvégzése után szakács munkakörbe 
került. Munkavégzése során mindig precíz, 
pontos. Mind a munkatársak, mind az 
intézmény lakói szeretik, hiszen mindig 
mosolyog, mindenkihez van egy jó szava. 
Igyekszik munkája során a házias ízek 
megtartására, a lakóink kívánságainak 
teljesítésére. Ételei ízletesek, változatosak. 
Közvetlen munkatársaival jó a 
munkakapcsolata, csoportját összefogja, 
szakmai irányítása alatt gördülékenyen 
folyik a munka. Ötleteivel, új receptek 
kipróbálásával segíti az élelmezési 
munkacsoport munkáját. Intézményünk 
lakóihoz mindig szeretettel fordul, 
szívesen beszélget velük. Gratulálunk a 
megérdemelt kitüntetéshez!

Karácsony előtt
Elmúlt az ősz, a tél is itt van már
A karácsony is egyre közelebb

Elmélkedem, ránk milyen ünnep vár
Elfelejthetjük-e a félelmeket

Hisz félelem sok van most életünkben
Betegség, háború, infláció.

Ha fázunk a téli nagy hidegben
Lesz-e számunkra meleg takaró?

Múljon el most a szorongás szívünkből
Legyen békés boldog Karácsonyunk

Ne legyen nedves szemünk a könnyektől
Most az is elég, ha szeretetet kapunk.

Ha nem jut pénz ajándékokra,
De meleg szobában együtt a család
És jut még néhány falat asztalunkra

Hallgassuk meg csöndben egymás szavát.

Vigasztaljuk meg a csüggedőket,
Az elfáradtaknak adjunk új erőt,

Nyújtsuk oda segítő kezünket 
Lássuk együtt szebbnek a jövőt.

Bónis László

Istennek van egy álma az emberről. Ezt 
az álmot mindenkiről személyre szólóan 
újraálmodja – nekünk pedig az a feladatunk, 
hogy láthatóvá tegyük Isten álmát. Jézus 
Krisztusban Isten álma a legtökéletesebben 
felragyogott, valósággá vált. Ha rá 
tekintünk, bennünk is egyre fényesebb 
lesz a kép, amelyet Isten rólunk álmodott. 
Így ünnepelünk igazán karácsonyt: ekkor 
születik meg bennünk Isten, ekkor újul 
meg az életünk – és bennünk is megjelenik 
Istenünk, Üdvözítőnk jósága és embersége.

December 24. szombat: Karácsony 
előestje

18.00: Nagy Esti Zsolozsma
December 25. vasárnap: Jézus Krisztus 

test szerinti születése – Karácsony
10.00: Szent Liturgia

December 26. hétfő: A legszentebb Is-
tenszülő emlékezete; Az Úr rokonai

10.00: Szent Liturgia
December 27. kedd: István fődiakónus 

és első vértanú
10.00: Szent Liturgia

Egyházunk szép és ősi hagyománya, hogy 
az új esztendő kezdetén a pap fölkeresi a 
híveket otthonaikban, hogy imádkozzon 
értük, és a vízkereszti liturgián megszentelt 
vízzel megáldja lakóházaikat. Akik 
szeretnének a jövő év elején házszentelést 
kérni, legyenek szívesek még Vizkereszt 
(január 6.) ünnepe előtt jelezni szándékukat 
időpont egyeztetés végett a következő 
telefonszámon vagy e-mail címen: 30/824-
16-34; tiszavasvari@nyirgorkat.hu

Természetesen lehetőség van arra is 
van, hogy az év bármely napján kérjük 
otthonunk megáldását.

2022. december 24. szombat 16:00
szentesti istentisztelet a hittanos gyerekek 

műsorával
2022. december 25. vasárnap 10:30  
úrvacsorás istentisztelet az énekkar 

szolgálatával
2022. december 26. hétfő 10:30

ünnepi istentisztelet
2022. december 31. szombat 16:00

óévi istentisztelet
2023. január 1. vasárnap 10:30

újévi istentisztelet

Adomány a Kornisné Központnak

Kornisné Központ
Szociális Munka Napja

Assisi Szent Ferenc 
kitüntetés

Szociális Munka Napja alkalmából

2023. évi 
házszentelések a 
görögkatolikus 

egyházban

Református ünnepi 
Istentiszteletek

Karácsonyi 
szertartások a görög 
katolikus templomban

Anselm Grün:
Istenünk karácsonyi 

álma
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Önkormányzati hírek

- Tudjuk, hogy az önkormányzatok 
országosan nehéz helyzetbe kerültek. Mi 
látható most, hogyan alakul az idei év, és 
mi várható 2023-ban?

- Már ez év júliusában felismertük, 
hogy a gázárak alakulása nagyban fogja 
befolyásolni a jövőt. Ez a változás 
magánemberként és egy szerv vezetőjeként 
is komoly felelősség elé állítja az embert. 
Azt gondolom elsőre nagyon sokan 
települési szinten sem fogták fel a változás 
mértékét, hallható volt, hogy többen azt 
várják, majd mindenkinek a kormány 
fogja kompenzálni ezt az emelkedést.  Mi 
nagyon korán elkezdtük a számításokat és 
a kalkulációkat elkészíteni. Azt azonnal 
tudtuk, hogy az önkormányzat úgy, 
mint a lakossági fogyasztók egyelőre 
nem számíthat segítségre. Azt is, hogy 
ilyen mértékű többletigénynél nem 
várhatunk másra, az első lépéseket, akár 
drasztikusakat is elő kell készítenünk. El 
kell mondani viszont, hogy mindez nagyon 
nehéz volt nekünk is, de láttuk, hogy a 
velünk szerződő partnereknek is. Azt kell 
mondani, hogy a változás mindenkiben 
hozott egy megtorpanást. Az is látszik, 
hogy a változásokhoz igazodás mindenkit 
próbára tesz. Mi jelenleg szándékunktól 
függetlenül kedvezményeket nem tudunk 
adni, mivel a Covid és az energiaválság 
elvette a mozgásterünket. Próbáltuk ezért 
rávenni a velünk kapcsolatban állókat, 
hogy előre végezzék el a számításokat, 
ne várják az első számlát, inkább 
keressünk más megoldásokat, mert olyan 
helyzetben leszünk, hogy méltányosságot 
biztos nem tudunk gyakorolni. Például 
egy egészségügyi létesítménynél a 
bérleti díj mellett a rezsit a bérlőnek 
kell fizetni és ilyen esetben inkább, ha 
látja, hogy nem fog boldogulni mondja 
fel a bérleményt. Mindenki, akire nem 
vonatkozik a kedvezményes árszabás, 
azaz a közintézmények, vállalkozók 
komoly nehézségek előtt állnak jelenleg 
is. Előfordul olyan középület ahol 70 ezer 
forintról havi 700 ezer forintra nő a gáz ára. 
Ebben a helyzetben azért újra kell tervezni 
a vállalkozónak is. A 2023-as költségvetés 
számai nem ismertek. Az biztos, hogy 
nagyon nehéz év előtt állunk.

- Hogyan alakulnak most a számok? 
Várható-e segítség?

- Augusztusban mi már intézkedési tervet 
küldtünk a minisztériumba és feltettük 
a kérdést, várhatunk-e segítséget vagy 
magunknak kell megoldanunk a helyzetet. 
Mindeközben már láttuk, hogy magunkban 
ezt megoldani szinte a lehetetlen küldetés. 
Mégis vár az ember ilyenkor legalább 
egy iránymutatást. Az iránymutatás 
végül úgy szólt, hogy elsődlegesek a 
kötelező feladataink. Nagyjából ennyit 
tudtunk novemberig. Az első egyoldalú 
szerződésmódosítások megérkezése után 
kiszámoltuk valamennyi intézményünk 
fogyasztását, ami alapján 2023 évben 
csak az energiaárak emelkedése miatt 
500 millió forint többlet forrásigényünk 
jelentkezik. Az idei évben pedig közel 
52 millió forint. Ezen túl számolnunk 
kell az áramdíjak emelkedésével, a 
megemelkedett szolgáltatási díjakkal 
és anyaköltségekkel is, ez várhatóan 
további 100 millió forint lesz. Nem titok, 
hogy csak a Kornisné bentlakásos otthon 
számlája ez év októberben 16 millió forint, 
novemberben pedig 19 millió forint. Úgy, 
hogy a tervezett költség összesen egész 

fűtési idényre tavalyi adatok alapján 20 
millió forint.  Mindkét számlára háromhavi 
részletfizetési kérelmet nyújtottunk 
be, de így is komoly likviditási gondot 
jelent ez nekünk. 2022. november 23. 
napján személyes egyeztetésre hívta 
önkormányzatunkat Balla György 
miniszteri biztos, ahol bemutathattuk 
helyzetünket. Közel egy órán át vázoltuk fel 
a jelent és a lehetséges jövőt. Elmondható, 
hogy nagyon készségesen, segítőkészen 
fogadtak bennünket és több más 
probléma, települési érdek kapcsán is volt 
lehetőségünk egyeztetni. Ez bizakodásra 
ad okot, de itt is elhangzott, hogy azon 
települések számíthatnak segítségre, akik 
önmaguk is tesznek azért, hogy közösen 
lábaljunk ki ebből a helyzetből.

- Hogyan érződik a takarékoskodás a 
mindennapokban?

- Köszönettel vettük dolgozóink és 
a lakosság megértését, hogy a saját 
magunk érdekében be kellett zárnunk 
több nagy fogyasztású épületünket. Azt 
gondolom, ha az önkormányzat forrásai 
jóval kedvezőbbek lennének, akkor 
is ésszerűtlen és gazdaságtalan volna 
a legnagyobb fogyasztású épületeink 
ilyen árak melletti fűtése. Természetesen 
kivételt képeznek ez alól azok az épületek, 
ahol dolgoznak, vagy idősek, gyermekek 
vannak. Jelenleg mi, a kollegáink, irodai 
dolgozók 18 fokban dolgozunk. Nincs 
rásegítés, hősugárzók, klímával fűtés 
sem. Mindenhol beállítottuk a kívánt 
hőfokot, ezen is hosszan dolgoztak a 
kollegák. Nagyon nagy fegyelmezettséget 
igényel és köszönet érte, hogy megértéssel 
fogadják ezeket az intézkedéseket, mert 
most aztán tényleg csak közös akarattal 
és áldozatvállalással hozhatóak az 
eredmények. Csak a polgármesteri hivatal 
megtakarításait kiemelve is elmondható, 
hogy ezeknek az intézkedéseknek van 
is eredménye. Itt az októberi hónapban 
csak ezekkel az intézkedésekkel 80 
%-os megtakarításon álltunk. Igaz ez a 
hónap enyhe volt, de jól példázza, hogy 
eddig is érhettünk volna el eredményeket 
tudatosabb fogyasztással is, akár pár 
fokkal, vagy az éjszakai szabályzással. És 
végül, ha az iránymutatásunkat nézzük, a 
kötelező közfeladataink mellett el lehetne 
gondolkodni a nem kötelező feladataink 
szüneteltetésén, de akkor példálózva 
sorolom, hogy melyek ezek. Idősek 
otthona, fogyatékos személyek otthona, 
járóbeteg szakrendelő, fizioterápia, 
mezőőri szolgálat, közterület felügyelet, 
civil szervezetek támogatása. Mindezen 
feladatok bár jogszabályi értelemben nem 
kötelezőek, egy járás székhely településhez 
hozzátartoznak.

- Most emeli a helyi adókat az 
önkormányzat. Milyen egyéb lépéseket 
tett emellett vagy ezt megelőzően a 
válság kezelésére?

- Mint ahogy korábban mondtam 
közismert, hogy elsődlegesen a nagy 
fogyasztású épületeink fűtésén és 
áramellátásán próbálunk spórolni. 
Biztosan nem látszik, de ezeket a 
döntéseket önkormányzati szinten 
meghozni is óriási dilemma. Mégis ha azt 
nézzük, hogy csak a Találkozások Háza 
fűtése 31 millió forint lett volna, nyomós 
indoka volt a döntésnek. Különösen hogy 
kompenzálnunk kell a szociális otthon 
közel 150 millió forintos fűtési többletét. 
Az adók emelésével számítások szerint, 

A magánszemélyek kommunális adójáról 
szóló 25/2022.(XI.30.) önkormányzati 
rendelet hatályba lépése 2023. január 1. 
Adómentesség megszűnik, az adómértéke 
magánszemélyek tulajdonában álló 
ingatlanonként (ház, lakás, bérlakás bérlője, 
telek) 6.000,-Ft/év, az üdülőterületen évi 
8.000,-Ft-ról évi 15.000,-Ft-ra emelkedik. 
A helyi iparűzési adóról szóló 32/2010. 
(XII.16.) önkormányzati rendelet 
módosítása, hatálybalépés 2023. január 
1. Az állandó jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység esetén az adó mértéke az 
adóalap 1,4%-ról 2%-ra emelkedik. Az 
építményadóról szóló 26/2022. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet hatályba lépése 
2024. január 1. Az adó mértéke a jelenlegi 
0-1000 m2 500,- Ft/m2, 1000 m2 400,-

Ft/ m2 mértékről 0 – 1000 m2 -ig 375,-
Ft/m2, 1000 m2 fölötti rész 300,-Ft/m2 
csökken. Az idegenforgalmi adóról szóló 
39/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 
módosítása, 2023. január 1-én lép hatályba. 
A jelenlegi 300,-Ft/vendégéjszaka 
mértékről, 500,-Ft/vendégéjszaka mértékre 
emelkedik. A mezei őrszolgálatról szóló 
15/2019. számú önkormányzati rendelet 
módosítása, hatálybalépés 2023. január 1. 
A jelenlegi a szántó művelési ágú, zártkerti 
terület esetén 840 Ft/ha/év, legelő, rét 
művelési ágú terület esetén 500 Ft/ha/
év mezőőri járulék mértékről, a szántó 
művelési ágú, zártkerti terület esetén 1680 
Ft/ha/év, legelő, rét művelési ágú terület 
esetén 1000 Ft/ha/év mértékre emelkedik. 

ami nyilván kalkulált összeg 200 millió 
forint többletbevétele származhat az 
önkormányzatnak szemben az 500-600 
millió forint többletforrás igénnyel, ha úgy 
tetszik hiánnyal. El kell mondani, hogy 
az adókkal az utolsó pillanatig vártunk. 
Megvártuk a minisztériumi egyeztetést és 
annak ismeretében terjesztettük a testület 
elé, hogy az egyeztetésen is elhangzott 
várják a települési szintű intézkedéseket 
is, mert abszolút mértékű kompenzációra 
a kormánynak sincs lehetősége. Ha 
belegondolunk minden településnek 
komoly problémái vannak százmilliós 
nagyságrendtől milliárdos mértékig. Ezen 
felül nem csak állami szféra van, hiszen 
minden szektor megoldásra és főként 
segítségre vár.  A legutolsó jogszabály 
által biztosított időpontban november 30. 
napján fogadta el a testület az emeléseket. 
A környező települések már korábban 
döntöttek erről. Az iparűzési adó, ami 
a vállalkozókat érinti 1,4%-ról 2%-ra 

emelkedett. Itt is megnéztük hogyan 
alakul ez az adómérték máshol és azt kell 
mondani, hogy szinte mindenki meglépte 
és ilyen mértékben ezt az emelést. A 
lakosságot érintő magánszemélyek 
kommunális adója pedig több településen 
eddig is létező adó fajta volt, magasabb 
összeggel, mint a nálunk most bevezetett 
éves 6000 Ft, üdülőterületen 15.000-Ft. 
Összefoglalva a helyzetet tudjuk, hogy 
mindenkinek nehéz, önkormányzati 
vezetőként azonban nem engedhetjük 
meg magunknak, hogy ne éljünk minden 
olyan lehetőséggel, ami most segíthet, 
legalábbis átvészelni ezt az időszakot. Én 
mindig hangsúlyozom emellett, hogy nem 
célunk az emberek túlterhelése, ez most 
egy kényszer. Ha jobb helyzetben leszünk, 
akkor azokat a lépéseket fogjuk megtenni, 
amik megkönnyítik mindannyiunk 
helyzetét.

- VH -

AZ ENERGIAVÁLSÁG HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKRA
Tényfeltáró beszélgetés Szőke Zoltán polgármesterrel

Közlemény
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 - A sportlétesítmények üzemeltetése 
országosan nehéz helyzetbe hozta 
az önkormányzatokat. A városi 
sportcsarnok működtetéséről is lehetett 
hallani sok mindent. Hogyan alakult az 
üzemeltetés?

- Erről a kérdésről biztosan nagyon sokan 
beszélnek, beszéltek, és az is valószínű, 
hogy kapott egy negatív felhangot is, hiszen 
a gyerekeink érintettek a működtetéssel. 
Amikor a válságkezelésre megoldást 
kellett találnunk ez volt az első épület, 
amiről ki kellett mondani, hogy óriási 
bajban vagyunk, ha üzemeltetni próbáljuk. 
Úgy ahogyan eddig működött biztosan 
nem működtethető.  Azt mindenkinek 
értenie kell, hogy a jelenlegi helyzet minket 
is váratlanul ért. Erre a helyzetre nem 
lehetett felkészülni. Azt gondoltuk a teljes 
bezárás azért célszerű, mert ha ezt nem 
tesszük meg egyezkedünk, ilyen-olyan 
üzemeltetésben az hozza majd magával a 
senki által nem várt és vállalt költségeket 
is. Egyből szeptemberben érkezett egy 
több százezer forintos áramszámla például. 
Ha a csarnokban nincs fűtés és meleg 
víz, akkor is jelentkezik egy karbantartási 
költség, takarítószerek költsége és a 
munkabér, amit a sportkoordinátor, 
takarítók, karbantartó bére tesz ki. Ezekből 
az elemekből számítjuk a bérleti díjat. 
Ezen kívül mindenki tudja, hogy a viharkár 
óta küzdünk valójában a nyitva tartással is. 
Átmeneti helyreállítás valósult meg, még 
most nyertünk meg egy 220 millió forintos 
pályázatot az MKSZ által, ami most a 
TAO feltöltések hiánya miatt szintén áll. 
Az épület elavult, korszerűtlen, és a 
megnyitáskor is hangsúlyoztuk átmeneti 
megoldásokkal üzemel, ami a vihar utáni 
helyreállítást illeti. - Ezért a testület a 
2022-es fűtési idényre történő bezárásáról 
döntött szeptemberben. Kimondta viszont, 
hogy a hőszivattyút üzemeljük be és 
nézzük meg a hatásfokát, azzal mit tudunk 
elérni.

- Végül a csarnok mégis megnyitott. Ki 
fizeti ezt?

- Azt követően, hogy a testület döntött 
a teljes bezárásról. A Tiszavasvári 
Sportegyesület képviseletében 
egyeztettem Elnök úrral, aki jelezte, hogy 
a csarnok meleg víz és fűtés nélkül is kell 
az egyesületnek, gyakorlatilag bármit 
megoldanak, és minden költségét fizetik az 
akkor még nem üzemelő hőszivattyúnak. 
Akkor jeleztük, hogy az önkormányzat 
ilyen körülmények között nem tud 
garantálni semmit és, hogy a sportszakmai 
követelményeknek megfelelést nekik 
kell vállalni, csakúgy, mint az esetleges 
sérülések veszélyének kockázatát. Az 
önkormányzat szándéka az volt, ha 
valóban nincs más út és szükség van a 
csarnokra ilyen feltételekkel is nyissuk 
meg, üzemeltessük be a hőszivattyút 

és lássuk, segít-e ez az egyesületen 
és a helyi sportéleten. Itt említeném 
meg, amit korábban is hangsúlyoztam, 
ekkor már jöttek a havi több tíz milliós 
számlák a szociális otthonból, a vegyes 
tüzelésre átállás több millió forint és a 
gyermekétkeztetéshez is közel 30 millió 
forint többletet kellett kigazdálkodnunk. 
Volt aggályunk sok, mert azt mondtuk, 
hogy ha ilyen körülmények között 
gyerekeket is beengedünk, amit alapból 
mi inkább nem tennénk, ha sérülés van, az 
emberileg mindenkit megérint. Nem lehet 
csak szakmai felelősségről beszélni, hiszen 
a mi lakosaink, gyermekeink sportolnak 
ott. Azt viszont tudtuk és meg is erősített 
benne elnök úr, hogy tapasztalt edzőink és a 
sportélet szereplői erre fel tudnak készülni, 
és a szülők is tájékoztatást kapnak erről.  

Ezután viszont meg kellett volna oldani 
a mérkőzések idejére legalább a 15 
fokos fűtést és a meleg víz szolgáltatást. 
Ekkor mondtuk azt, hogy üzemeljük be 
a szivattyút, lássuk fel tud-e fűteni, és 
ha igen annak költségét ki tudja-e fizetni 
az egyesület. Látható, hogy országosan 
milyen bérleti díjjal üzemelnek csarnokok, 
úgy, hogy az előbb vázoltam a miénk 
milyen állapotban van, ami csak növeli a 
költségeket. Energetikusunk segítségével 
kiszámoltunk egy energiaköltséget 
a hőszivattyúra, mely végül egy 
nagyon magas óradíjat hozott, mivel a 
kockázatokat hosszabb tapasztalati adatok 
nélkül nem lehet megállapítani. Az biztos 
volt, hogy az önkormányzat nem bír el több 
kiadást, az egyesület viszont tud fizetni a 
bérletért. Jelenleg hosszas egyezkedéssel 
egy 25.500-Ft-os óradíjjal üzemel, azzal, 
hogy ha ennél magasabb lesz végül az 
áramszolgáltatás díja azt kompenzálnia 
kell a TSE-nek. Ha alacsonyabb azt meg 
az önkormányzat próbálja meg működési 
támogatásban kompenzálni. Mi alapvetően 
magasabb bérleti díjat állapítottunk volna 
meg, hiszen ha ebben az időszakban 
0 fok alá csökken a hőmérséklet már 
nem alkalmazhatóak az energetikusunk 
által kalkulált és a jócskán csökkentett 
óradíj költségek. Mindent összevetve 
komoly együttműködésre volt szükség a 
csarnok megnyitásakor és azt követően 
is. Reméljük, hogy mindenki érti és 
megérti, hogy ilyen körülmények között 
csak így tudtunk eljárni, és hogy mindent 
összevetve ez így sem volt könnyű menet. 

Köszönjük az egyesület, sportolók, 
gyerekek, felnőttek, szülők, edzők és 
mindenki kitartását és hozzáállását, aki 
részt vett a folyamatban vagy érintett 
volt benne. A 2023-as év egy nagy kérdés. 
Januárban biztosan nem fogunk többet 
tudni mondani.  Február a költségvetés 
összeállításának hónapja, melynek 
sarokszámai még nem ismertek.

- VH -

Az utóbbi időben többen megkerestek 
bennünket, hogy felszólítást kaptak 
az önkormányzattól a csapadékvíz 
helytelen elvezetése miatt. Ennek jártunk 
utána. Mindenre választ kaptunk Szabó 
András Vízgazdálkodási szakértőtől: 
Az 1995-ös Vízgazdálkodási Törvény az 
alábbiakat mondja ki - 6. § (1)-(3) (4) Az 
ingatlan tulajdonosának a tulajdonában 
vannak: a) az ingatlan határain belül 
keletkező és ott befogadóba torkolló 
vízfolyások; b) az ingatlan határain belül 
levő természetes állóvizek (a tó, a holtág), 
amelyek más ingatlanon elhelyezkedő 
vizekkel közvetlen kapcsolatban nincsenek; 
c) az ingatlanra lehulló és az ingatlanon 
maradó csapadékvíz; - továbbá azt is 
kimondja, hogy az ingatlan területéről 
vagy az ingatlan előtt elhaladó vízelvezető 
árokba, vagy az úttesten lévő vízelvezető 
csatornába csak a járda illetve a padka 
alatt lehet elvezetni. Ennek számos oka 
van. Egyrészt gondoljunk a téli időszakra, 
amikor a járdán átfolyó csapadékvíz 
éjszaka megfagy, és balesetveszélyes. 
Másrészt az útfelújítások során kialakított 
új útpadkákat rövid időn belül elmossa 
a csapadékvíz, így ismét gödrössé, 
balesetveszélyesé válnak. Nem beszélve 

arról, amikor egy-egy kiadós nyári 
zápor után már nem tudták a vízelvezető 
csatornák elnyelni ezt a töménytelen 
esővizet, és a város alacsonyabban fekvő 
pontjain lévő útkereszteződésekben 
képtelenség volt közlekedni. Ettől csak 
az rosszabb, amikor a szennyvízelvezető 
hálózatban keveredik a csapadékvíz a 
szennyvízzel, és a nagy mennyiség miatt a 
felszínre tör. Volt már ilyen az Adria úton. 
Bár a fertőtlenítés megtörtént utána, de 
az ott lakók számára nem volt egy ideális 
állapot. Az önkormányzat szándéka az volt, 
hogy mindezeket el kell kerülni. Mégis, 
mit lehet ilyenkor tenni? Célszerű a portán 
megfelelő mélységű ülepítő gödröket 
létrehozni, melyet kulé kaviccsal fel lehet 
tölteni. Ez hasznos a talajvíz készletünk 
számára is, hiszen sajnos az utóbbi időben 
2-3 méterrel lejjebb van a szokásosnál, és 
elkerülhetjük vele a fent leírtakat.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a különleges jogállású 
szerveknél és helyi önkormányzatok 
képviselő-testületeinek hivatalánál 
elrendelhető igazgatási szünetre 
alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról 
szóló 460/2022. (XI.10.) Kormány rendelet 
1.§ (1) bekezdése alapján úgy döntött, hogy 
a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban  
2022.12.22. – 2023.01.06. közötti 
időtartamra igazgatási szünetet rendel el. 
Ez idő alatt a Polgármesteri Hivatalban az 
ügyfélfogadás nem működik, beleértve a 

személyes, telefonos, illetve elektronikus 
ügyintézést is. Halaszthatatlan anyakönyvi 
ügyintézés (ide értve születés és haláleset 
anyakönyvezése) telefonos időpont 
egyeztetést követően az igazgatási 
szünet időtartama alatt is biztosítva lesz 
valamennyi munkanapon az alábbiak 
szerint: Anyakönyvvezető: Szabóné 
Aranyi Tünde,  Hétfő-Csütörtök: 8:00-
16:00, Péntek: 8:00-12:00
Telefonos elérhetőség: 06 30/217- 7617    

Szíves megértésüket köszönjük!
Dr. Kórik Zsuzsanna

jegyző

Akkor most nyitva, vagy zárva a 
Sportcsarnok?

- Kérdések Szőke Zoltán polgármesterhez -

Önnél szabálytalanul van elvezetve a 
csapadékvíz?

Tájékoztatás

A Mikulást köszöntötték óvodások  és 
általános iskolások december 6 – án 
10 és 13 órától a Polgármesteri Hivatal 
Dísztermében. A Találkozások Háza 
szervezésében és meghívására érkezett 
a Gombóc együttes, akik koncertjükkel 
remek  bulihangulatot teremtettek 
néhány pillanat alatt a lelkes és fogékony 
közönségük számára. Széles mosollyal, 
táncra perdülve, együtt énekelve  Gombóc 

Gézával és Petivel, hiszen a dalok nagyon 
fülbemászóak voltak,  egy-két perc elég 
volt hozzá, és a vidám kis közönség 
együtt énekelt velük. Nem érhetett véget 
a koncert a Mikulás látogatása nélkül, akit 
nagy szeretettel fogadtak a gyerekek. A 
jó hangulat és vidámság garantált volt, a 
Gombóc együttes mindig tudja, mi is kell 
a gyerekeknek, ha egy jót akarnak mulatni. 

Szőllősi Ágnes

Mikulás  - váró koncert
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Az idei adventi várakozás egy kicsit 
másképpen alakul, mint az előző években. 
Idén nem tudunk találkozni a hétvégeken 
a Civil Házban, hogy kézműves 
foglalkozáson készítsük el a saját adventi 
koszorúinkat, vagy várjuk a Mikulást, vagy 
közösen karácsonyozzunk. Valami mást, 
újat kellett kitalálnunk. November 27-én kis 
csapatunk Budapestre utazott, legelőször a 
Fővárosi Nagycirkuszban tekintettünk meg 
egy igazán meghitt és felemelő előadást, 
amely Jókai Mór: Melyiket a kilenc 
közül? című novellája alapján készült. A 
karácsonyi játékban harmóniában jelent 
meg a cirkuszművészet, a zene, az ének 
és a színházművészet.  Mondhatjuk, hogy 
egy kicsit „dezsávű érzésünk volt”, hiszen 
a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok 
Egyesülete 10 éves születésnapján kis 
színdarabként bemutattuk Jókai Mór 
megható és tanulságos művének színpadi 
változatát a nagyközönségnek. Már 
ekkor elvarázsolt bennünket ez a történet, 
amely főszereplője egy szegény, özvegy 
csizmadia, aki egyedül neveli kilenc apró 
gyermekét. Karácsony van. A gyerekek 
kis Jézust köszöntő, vidám éneke annyira 
zavarja a nyomorúságos pincelakásuk 
fölött magányosan élő gazdag háziurat, 
hogy némaságukért cserébe pénzt ajánl föl 
nekik. De a mester végül rádöbben, hogy 
a szeretet, az összetartozás a legfontosabb, 
s ő semmi pénzért nem adná oda egyik 
gyermekét sem a gazdag úrnak. Számunkra 
is ez a történet az összetartozást, a 
karácsonyvárást, a meleg szeretet jelenti. 
Ezért örültünk, amikor rátaláltunk erre az 
előadásra. A Fővárosi Nagycirkusz egy 
különleges karácsonyi ajándékkal lepett 
meg bennünket, egy valódi összművészeti 
produkcióval segített ráhangolódni a 
legszentebb családi ünnepre és talán segített 
egy kicsit kiszakadnunk a mindennapok 
rohanásából, a nehézségekből, s a gondok 
világából. Egy varázslatos „univerzumba” 
csöppenhettünk bele, felejthetetlen 
karácsonyi játék és élmény volt ez a 
családoknak. Délután a Pesti Magyar 
Színház felé vettük utunkat, s ott egy 
igazi családi darabot, a Madagaszkár című 
musicalt néztük meg. Kitűnő jelmezek, 
dalok és táncprodukciók, nevettető 
történet, humoros „versbeszéd” és rímek, 
egy zebra, egy oroszlán, egy zsiráf és egy 

víziló, a cselszövő pingvinek, egy nagy 
kaland, barátság, s az összetartozás valódi 
ereje. Mindenki nagyon jól szórakozott, s 
a buszon visszafelé hangosan énekeltük: 
„Riszálom úgyis, úgyis….”  

A budapesti program egy része a 
NEAO-KP-1-2022/8-000530

Nagycsaládos bakterház
című pályázati támogatásból valósult 
meg. December 3-án egyesületünk elnöke 
Budapesten a Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete választmányi ülésén vett részt, 
ahol a megnyitó során köszöntőt mondott 
Dömötör Csaba parlamenti államtitkár, 
miniszterhelyettes, illetve Kardosné 
Gyurkó Katalin, a NOE elnöke. A program 
szakmai beszámolókkal folytatódott: 
elnöki beszámoló után (pénzügyi, 
szakértői, nemzetközi) érdekvédelmi 
beszámoló következett, majd hallhattunk 
a NOE év végi programjairól, s a 
2023. évi tervekről is. A Választmányi 
üléssel egyidőben Jótékonysági Adventi 
Vásárt is rendeztek, ahová várták a 
felajánlásainkat. A vásár célja: egyrészről 
a FICSAK (Fiatal Családosok Klubja) 
által szervezett Jótékonysági Adventi 
Vásárhoz csatlakoztunk és a kárpátaljai 
ráti Szent Mihály Gyermekotthont 
támogattuk, másrészről két, szintén 
kárpátaljai zeneiskolát támogatunk, 
hangszereket vásárolunk (furulya, gitár…). 
Hálásan köszönjük azon egyesületi 
tagjainknak, aki gyönyörű, saját készítésű 
ajándéktárgyakkal járultak hozzá a cél 
eléréséhez. Több rászoruló családunkat 
jelöltünk a NOE Angyali csomagküldő 
szolgálatára. Bízunk benne, hogy a 
jóságos, ismeretlen, segítő „angyalok” 
személyre szóló ajándékokkal lepik 
meg őket hamarosan. Karácsony előtt 
tagcsaládjainkat ünnepi meglepetéssel 
várjuk majd, az átadás időpontjáról , s 
helyszínéről minden családot értesíteni 
fogunk. Kérjük tagcsaládjainkat, hogy 
folyamatosan kövessék figyelemmel 
a zárt facebook csoportunkat! Az 
egyesületi telefonszámunk továbbra is él, 
s az internetkapcsolatunk is megmaradt 
(nagycsaládos telefonszámunk: 06 20 449 
8922, email címünk: civilhaz.tv@gmail.
com).

Tiszavasvári NE

A Tiszavasvári 
N a g y c s a l á d o s o k 
Egyesülete 29 éve 
működik városunkban. 
Települési szinten az 

egyik legtöbb értéket felmutató, működő 
szervezet vagyunk. A Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete (NOE) és a Kárpát-
medencei Családszervezetek Szövetség 
(KCSSZ) egyik tagegyesületeként 
működünk, számos országos és határon 
túli kezdeményezéshez is kapcsolódva 
ezáltal. Egyesületünk céljai: - Az élet és 
az anyaság tiszteletére való nevelés, a 
házasságért és a jövő generációjáért 
érzett felelősség erősítése. - A 
nagycsaládosok sajátos érdekeinek 
képviselete és szolgálata. - Felmutatni 
a társadalomnak azokat az értékeket, 
amelyeket a családok, a nagycsaládosok 
képviselnek. - A nagycsaládok egymást 
ismerő és segítő közösségekké való 
szervezése. Közösségi kezdeményezéseket 
támogató rendezvényeinket folyamatosan 
valósítjuk meg, nyitottak vagyunk 
mindenki számára. Sok eredményt elértünk 
már, de még nagyon sok tennivalónk 
van.  Tagcsaládjaink nagycsaládos 
tagkártyájukkal egyre több helyen 
vehetnek igénybe kedvezményeket. Ha 
csatlakozol hozzánk családoddal együtt, 
számos értékes programon vehetsz részt, 
segítünk a különböző családokat érintő 
pályázatokban, évente néhány alkalommal 

adományokban is részesülhetsz 
(élelmiszerek, ruhanemű, játék, könyvek, 
stb). Szeretettel várunk TÉGED is 
egyesületünkben, ha céljainkkal 
egyetértesz, akár kiscsaládban, akár 
nagycsaládban élsz. Pártoló tagként 
már 1 vagy 2 gyermekesként is lehetsz 
nálunk tag! Sőt, ha tagságoddal 
támogatni szeretnél, akár gyermek 
nélkül is szívesen veszünk soraink közé. 
Fontos, hogy fogadd el az alapelveinket!  
Elérhetőségeink: Egyesületünk honlapja: 
http://www.tivane.hu/ A NOE honlapja: 
http: //www.noe.hu/ Címünk: Tiszavasvári 
4440 Bethlen Gábor u. 4. Civil Ház Telefon: 
06-20-449-89-22, 06-70/375-9500 E-mail: 
civilhaz.tv@gmail.com , vagy keress 
bennünket facebook oldalunkon (Civil 
Ház Nagycsaládosok), ahol betekintést 
nyerhetsz programjainkba fényképes 
beszámolókon keresztül. Egyesületünk 
szívesen fogad tartós élelmiszer-, 
játék-, ruhanemű-, használati tárgy-, s 
pénzbeli adományokat is. 
Egyesületünk számlaszáma: 
6 8 7 0 0 0 1 6 - 1 0 1 0 2 5 6 7 .  
A befolyt összegekből 
kulturális programjainkat, 
családi foglalkozásainkat, 
k i r á n d u l á s a i n k a t , 
gyermekeink táboroztatását, 
úszásoktatását támogatjuk.

Köszönjük szépen!

November 28-án lezárult a 2022-es 
népszámlálás. A pótösszeírásban részt 
vevőkkel együtt, akik az elmúlt héten, a 
települési jegyzőt felkeresve tettek eleget 
adatszolgáltatási kötelezettségüknek, 
összesen 4,6 millió lakáskérdőív, és 9,2 
millió személyi kérdőív érkezett be a 
népszámlálás rendszerébe – utóbbi a 
becsült várható népesség 96 százaléka. 

A még hiányzó adatokat állami 
adatbázisokból pótolja a KSH. Az idei az 
első népszámlálás, amikor a statisztikai 
hivatal ilyen kiterjedt jogosultságot 
kapott az adatok pontosításához: a KSH 
állami adatbázisokat használhat fel ahhoz, 
hogy összevesse a népszámlálás során 
megadott információkat az adminisztratív 
adatokkal, és szükség esetén pótolja a 
hiányzó adatokat. Abban a tekintetben is 
első volt az idei népszámlálás, hogy most 
először teljesen elektronikusan zajlott 
az összeírás. Október 1. és 19. között 
mindenki önállóan tölthette ki a kérdőívet, 
majd a számlálóbiztosi szakaszban, és 
a pótösszeírás során a számlálóbiztosok 
táblagépen rögzítették az interjú keretében 
megadott adatokat. A népszámlálás online 

szakaszában alig három hét alatt 3,2 
millió címről összesen 7 millió személyi 
kérdőív érkezett be a rendszerbe. Ez volt 
az első alkalom, hogy a KSH ennyi embert 
el tudott érni interneten keresztül, ez az 
arány, ilyen rövid idő alatt nemzetközi 
összehasonlításban is kiemelkedőnek 
számít. Köszönjük a lakosság 
együttműködését! Az online kitöltések 
aránya minden előzetes várakozásunkat 
felülmúlta, azok a háztartások pedig, 
amelyek a számlálóbiztosokkal 
együttműködve töltötték ki a kérdőíveket, 
a visszajelzések alapján többségében 
megértőek voltak a népszámlálással, 
az adatgyűjtés céljaival kapcsolatban, 
és támogatták a számlálóbiztosokat 
munkájuk elvégzésében. Büszkék 
vagyunk a számlálóbiztosokra, arra 
a szakszerű és elhivatott munkára, 
amelyet az összeírás során végeztek! A 
népszámlálás végrehajtásának ők voltak 
a főszereplői, áldozatos tevékenységük 
elengedhetetlen volt a népszámlálás sikeres 
lebonyolításához. Végül, de nem utolsó 
sorban köszönjük a jegyzők munkáját! 

kommunikacio@ksh.hu

Adventi Mézvásár a DOHOS Méhészetben!
Az előző évekhez hasonlóan 2022-ben is akciós mézárral szeretnénk segíteni a Nagycsaládos Egyesület tagjainak,

 NOE kártyával rendelkezőknek, valamint a nyugdíjas igazolvánnyal rendelkező időskorúaknak! 
A mézvásár 2022.11.27.-től 2022.12.23-ig tart. A vegyes virágméz kedvezményes ára mézes üvegben:  1.700 Ft

Elérhetőségeink:
Tiszavasvári, Petőfi utca 41. Dohos Júlia : 06 20/ 508-1505, Dohos László: 06 20/480-0856,

Fogynak a sorok, és nem látom, mit írok,
rímeket hagyok, de szöveget nem kapok.
Egyszerű tervek, de annál kuszább képek,

letisztult rímek, de mind, csak abszurd művek.
Félsz, mi most elfog, hogy tintám egyszer elfogy,

éktelen és zord, és füzetem, csak egy rongy.

Adventi készülődés a Tiszavasvári 
Nagycsaládosok Egyesületében

Legyünk együtt egy Nagycsalád!

Sikeresen zárult a 2022. évi 
népszámlálás

-KSH-

Gonda Attila

Fogynak a sorok…
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A Tiszavasvári Egyesített 
Óvodai Intézmény Fülemüle Zöld 
óvodájában, november elején a 
gyerekek megismerkedhettek Márton 
legendájával, s az ehhez kapcsolódó 
zenei, irodalmi, vizuális, mozgásos, 
dramatikus, néphagyományokat követő 
tevékenységekkel. A legenda szerint a 4. 
században a mai Szombathely környékén 
született és a római császár katonájaként 
szolgáló Márton egy különösen hideg 
téli estén a mai Franciaország területén 
lovagolva megosztotta meleg köpenyét 
egy nélkülöző koldussal, majd aznap 
éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus 
alakjában. Innentől kezdve Istent szolgálta. 
Jóságáról még életében legendák keringtek, 
püspökké akarták szentelni. A monda 
szerint, Mártont szerénysége méltatlannak 
tartotta e címre, ezért elbújt egy 
libaólban. A libák azonban gágogásukkal 
elárulták, így megtalálták és püspökké 
szentelték. Márton életét végig csodák és 
hihetetlen gyógyulások kísérték. Szent 
István királyunk később Magyarország 
védőszentjévé is választotta, majd az 
ő tiszteletére épült meg a világörökség 
egyik kárpát-medencei kincse, a mai 
Pannonhalmi Bencés Főapátság. Márton 
ünnepéhez nagyon sok vidám szokás 
kötődik. Mivel karácsony előtt is van 
egy 40 napos időszak, amit sok helyen 
böjtként tartanak, a Márton-nap az ezt 

megelőző utolsó nap, amikor megengedett 
a mulatozás. Ráadásul vidéken a gazdasági 
munkák végén ilyenkor fizették ki az éves 
járandóságokat, gyakran természetben, 
például liba formájában, így aztán 
kézenfekvő volt azt levágni és megsütni. 

A népszokás szerint ezen a napon libát 
kell enni, ugyanis “aki Márton napon libát 
nem eszik, egész éven át éhezik.” Márton 
naphoz kapcsolódik Magyarországon: 
Új bor kóstolása, időjóslás, ajándékozás, 
felvonulás. A Fülemüle Zöld Óvoda 
gyermekei, dolgozói és a szülők és a múlt 
évben is lámpás felvonulással ünnepelték 
ezt a jeles napot. Színes lámpásaikat 
a gyerekek idén is maguk készítették. 
Immár hagyományosnak mondható 
sétánkat 2022. november 10-én hosszabbra 
terveztünk. Útvonalunk az Ifjúság utca, 
Szabolcs vezér utca, Arany János utca, 
Nép utca, Garami Ernő utcákon vezetett a 
Szent Mihály térre. A szülők csatlakoztak 
gyermekeik csoportjához, gyermekük 
kezét fogva kísérték a felvonulást. A 
menetben kb. 120 kis lámpás világított, 
majd a térre érkezve az óvodás csoportok 
bemutatták Márton napi népi játékaikat. 
Reméljük, hogy meghitt, vidám hangulatú 
közös ünnepünkön sikerült fényt, szeretet, 
vidámságot teremteni a részt vevők 
szívében. 

Pethéné Ujhelyi Marianna
Óvodapedagógus

Az apróhirdetések oldalain a csalók 
újabb módszerrel próbálják az eladókat 
becsapni. Módszerük az, hogy vevőként 
jelentkeznek egy interneten található 
apróhirdetésre, majd egy népszerű 
csomagküldő szolgáltatás igénybevételével 
kérik a megvásárolni kívánt terméket 
átvenni, ezért  üzenetben küldenek egy 
hamis linket, ahol intézhetik a fizetést és a 
csomagfeladást. Amikor az eladó a linket 
megnyitja, a „vevő adatait”, illetve egy 
„Fizetés elfogadása” vagy  „Pénzeszköz 
átvétele” feliratú gombot lát, amelyre 
kattintva megjelenik a bankok listája, 
amiből kiválaszthatja a saját bankját, majd 
annak internetbanki bejelentkező oldalára 
megtévesztésig hasonlító oldalra jut. Ezen 
a hamis honlapon a felhasználónév, jelszó, 
és akár SMS-kód megadásával a csalók 
megszerzik azokat az adatokat, amelyekkel 
azután már jogosulatlan tranzakciókat 
kezdeményezhetnek. Minden esetben 
fontos, hogy ha hirdetőként ilyen linket 
kap, arra ne kattintson, védje saját 
adatait a bűnözőkkel szemben! Személyes 
és pénzügyi adataink komoly értéket 
képviselnek. A fent említett bűncselekmény 
típuson túl azonban továbbra is előfordulnak 
olyan bűncselekmények, amikor a csalók 
a bank nevében telefonálnak. Azzal az 
ürüggyel hívják fel áldozataikat, hogy 
bankkártyájukkal gyanús online tranzakciót 
akartak végrehajtani és az áldozat 
bankszámláján tárolt pénz biztonsága 
érdekében egy, a hívó által meghatározott 
számlaszámra kell akár több részletben 
átutalni a bankszámlán lévő összeget, vagy 
azonnal telepíteni kell egy programot a 
telefonjára. Ne fogadjuk el feltétel nélkül, 
ha bank nevében telefonál valaki! A 
pénzintézetek tranzakciók lebonyolítására 
nem ilyen módon keresik meg ügyfeleiket. 
Amennyiben ilyen telefonhívást kap, 
fogadja meg tanácsainkat: - A beszélgetés 
elején kérdezze meg, hogy a hívó kit keres, 
és ha nem tudja a hívott pontos nevét, 
akkor szakítsa meg a hívást! - Semmilyen 

programot ne telepítsen, még a bank 
nevében telefonáló személy kérésére se! 
- Személyes vagy banki adatot, ideértve a 
bankkártya-adatokat is, telefonon ne osszon 
meg senkivel! Ha valóban banki ügyintéző 
telefonál, ő ismeri a szükséges adatokat! - 
Elektronikus banki ügyintézéséhez mindig 
használja a pénzintézet által üzemeltetett 
biztonságos mobil applikációt vagy 
webfelületet!

Napjainkban egyre több időskorú válik 
károsulttá, áldozattá betörők, besurranók 
támadása által. A bűnelkövetőket a 
korcsoport sajátos élethelyzete, romló 
egészségi állapota, egyedülléte motiválja, 
melyek együttese a védekező képességüket 
gyengíti. Annak érdekében, hogy ne 
váljanak bűncselekmény áldozatává, 
fogadják meg az alábbi tanácsokat:

- A ház, a kapu ajtaját akkor is tartsák 
kulcsra zárva, ha otthon tartózkodnak! - Ne 
engedjenek be idegeneket! - Jótékonysági 
célra gyűjtögetőktől kérjenek csekket, ne 
adjanak nekik készpénzt, és ne engedjék 
be őket a lakásba! - Ha valaki hivatalos 
jelleggel érkezik otthonukba, kérjenek tőle 
igazolványt, győződjenek meg kilétéről 
és szükség esetén kérjenek segítséget! 
- Kulcsaikat, ne a lábtörlő alatt rejtsék 
el, az nem nyújt megfelelő védelmet! - 
Értékesebb vagyontárgyaikról készítsenek 
házi leltárt, feltüntetve azok egyedi 
jellemzőit, azonosítási számát. Javasolt 
e tárgyak fényképfelvételen rögzítése, 
egy mellette elhelyezett mérőeszközzel. 
Lehetőség szerint nagyobb készpénzt ne 
tartsanak otthon, készpénzt lakásában is 
lemez- vagy pénzkazettában tároljanak és 
lehetőleg ne azonos helyen. - Amennyiben 
azt észlelte, hogy sérelmére betörés történt, 
vagy bármely módon lopás azonnal 
értesítse a rendőrséget, a helyszínt ne 
változtassa meg, mert ezzel a nyomok 
keresését, rögzítését nehezíti. Amennyiben 
bűncselekményt észlelnek, haladéktalanul 
hívják a rendőrséget a 112-es ingyenes 
segélyhívószámon!

(forrás: www.police.hu)

Hagyományos Márton napi felvonulás a 
Fülemüle Zöld óvodában

A rendőrség bűnmegelőzési felhívása

„Az ember csak úgy mehet el nyugodtan 
ebből az árnyékvilágból, ha kezének 
és/vagy szellemiségének lenyomatát 
örökségül hagyja a visszamaradóknak.” 

Ez az idézet Kovács Béla Faműves 
Népi iparművész, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Népművészeti Egyesület 
alkotójának hitvallása. Amikor legutóbbi 
közös programra, a 2022. szeptemberében 
megvalósult kiállításra készültünk, még 
nem gondoltuk, hogy ez lesz az utolsó 
közös munkánk.

Amikor Béla jelezte, hogy sajnos nem tud 
jelen lenni a kiállítás megnyitón, de leírja 
gondolatait, s tolmácsoljuk azokat, már 

gondoltuk, hogy nagy baj van. Mint sokan 
mások a család, a barátok, ismerősök közül 
Mi is bíztunk abban, hogy Béla hamarosan 
meggyógyul, hazajön a kórházból, s újra 
részt vesz a múzeumi programokon, 
városi rendezvényeken, feleségével, 
Irénkével újra együtt jönnek majd könyvet 
kölcsönözni a könyvtárba. Voltak még 
közös terveink, mert szívügyének tekintette 
a népi kultúra ápolását, a hagyományok 
őrzését, továbbadását. Fontosnak tartotta, 
hogy tanuljon és tanítson.

Tanult oktatási intézményben, de tanultak 
egymástól az egyesületben, tanult más 
mesterektől és szakértőktől. Tanított, mert 
fontosnak tartotta ebben a rohanó világban 
a saját, népi kultúránk megőrzését,  
annak továbbéltetését. Tanfolyamokat, 
szakköröket, mesterségbemutatókat, 
iskolai kézműves foglalkozásokat tartott 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Népművészeti Egyesület oszlopos 
tagjaként, vezető tisztségviselőjeként, 
hiszen az egyesület alelnöke, a fás szakág 
választott vezetője volt 15 évig. 

Különösen büszke volt a helyi fafaragó 
csoportra, a „földiekre” melynek tagjai 
Antal Krisztián, Kovács Béla, Matiz 
János és Munkácsi Lajos, és Mindenkire, 
de lokálpatriótaként különösen a megyei 

alkotókra, legyen szó fazekasról vagy 
kovácsról, akiknek küldetése a népi 
mesterségek életben tartása, népszerűsítése, 
felkarolása. 

Intézményünk is sokat köszönhet 
Neki. Nem múlhattak el úgy kulturális 
rendezvények, különösen az Öhönforgató 
verseny és Néptánctalálkozó, a Zúzoslé 
főzőverseny vagy kisebb múzeumi 
programok, hogy Kovács Béla  ne lett volna 
jelen úgy mint résztvevő, mint kiállító 
vagy egyszerűen „csak” szemlélődő. 
Segítőkészsége, kapcsolatrendszere, 
ismerettsége révén több program, kiállítás, 
valósulhatott meg intézményünkben. 

A fafaragó szekció tagjaival együtt 
faragott szobrokat, emlékoszlopokat, 
buszmegállót, játszóteret, de állítottak 
haranglábakat, amik – ahogy Ő fogalmazott 
- túlélnek Bennünket!

Keze nyomát őrzik ezek az alkotások, 
de a mindennapi életben, a háztartásokban 
használt eszközök, tárgyak is. 
Szellemiségét, tudását az egyesület tagjai, 
„tanítványai”, a kulturális értékek őrzői 
viszik tovább. 

Kovács Béla nemcsak kezenyomát 
hagyta az utókorra örökségül, hanem 
szellemiségét, tanításait, bölcsességét, 
jótanácsait. Számos díj, elismerés mellett 

legnagyobb büszkeséggel az töltötte el, ha 
a közönség, a közösség elismerését vívta 
ki. 

Fájó szívvel, tisztelettel, sok szép 
emlékkel, közös munkával emlékezünk 
Kovács Béla Faműves Népi iparművészre, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Népművészeti Egyesület alkotójára, 
egyszerűen csak „Béla bácsira”. A közös 
emlékeket, a jó tanácsokat, útmutatásokat 
örökre megőrizzük, s a közös utat, amit 
elterveztünk továbbvisszük!

Az Egyesített Közművelődési Intézmény 
és Könyvtár valamennyi Munkatársa 

nevében: Kulcsár Lászlóné

Tesszük a dolgunkat! – In memoriam Kovács Béla
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Az adventi időszak 
iskolánkban Advent 1. 
vasárnapjától egészen 
karácsonyig, a téli szünetig 

tart. Fontos számunkra, hogy tanulóink 
érezzék ezen napok ünnepi varázsát. Immár 
második éve készítjük el az iskolánk előtti 
füves területen az adventi koszorúnkat. 
Idén a diákönkormányzaton kívül a Szülői 
munkaközösség is támogatta anyagilag ezt 
a projektünket. Köszönjük Kerezsi Zita, 
SZMK elnök asszony segítségét! Belépve 
az iskolánkba, gyönyörű karácsonyfa várja 
az iskolába érkező vendégeket, gyerekeket. 

Faliújságjainkat karácsonyi díszek, képek 

teszik hangulatossá. Az osztálytermek 
is lassan ünnepi díszbe öltöznek. Az 
órákon, a napköziben beszélgetünk a régi 
hagyományokról, szokásokról, amelyek 
összekötik a családokat és az embereket. 
Kézműves foglalkozáson adventi dalokat, 
zenéket hallgatunk. Az adventi várakozás 
idején figyelmesebbek vagyunk egymással. 
Ez az időszak a várakozásról, örömről és 
a szeretetről szól, amelyeket igyekszünk 
diákjainkkal közösen megélni.

Mindenkinek boldog készülődést kíván: 
a Tiszavasvári Kabay János Általános 

Iskola minden dolgozója és diákja!

2022. november 17-én és 18-án 
Exatlon pályává változott az iskolánk 
tornaterme, melyen az alsó tagozatos 
osztályaink mérhették össze gyorsaságukat 
és ügyességüket. Csütörtökön az 
első és második évfolyam kis diákjai 
versenyeztek, majd másnap délután a 
harmadik, negyedik osztályok küzdötték 
át magukat az izgalmas akadálypályán. 
Az osztályok lelkes szurkolással 
bíztatták az éppen pályán lévő társukat, s 
hatalmas nagy örömujjongás követte az 
utolsó mozzanatot, az ugróiskola célba 
szökkenését. A legjobb időt teljesítő 
osztályok egy VÁNDORSERLEGGEL 
gazdagodtak, melyre a tavaszi fordulóig 

vigyázniuk kell. Természetesen minden 
osztályt EMLÉKLAP emlékeztet arra, 
hogy sikeresen teljesítették az Exatlon 
pályáját. Az őszinte mosoly, a szurkolótábor 
maximális hangereje és a gyermeki 
megnyilvánulások is azt igazolták, hogy az 
iskolánkban szervezett programok mindig 
sikeresek és örök élményt nyújtanak 
diákjainknak. Tavasszal, hasonló vidám 
hangulattal és még ennél is izgalmasabb 
pályával várjuk az exatlonistáinkat!

Köszönjük a szervezők munkáját: Mikli 
Gézáné, Molnár Nikoletta,

Tóth Milán, Tóthné Mészáros Mónika

Iskolánkból, a Tiszavasvári Kabay János 
Általános Iskolából több alsó és felső 
tagozatos osztály is pályázott az „Aktívan 
az osztállyal” elnevezésű szeptemberben 
kiírt erdei iskolai kirándulási lehetőségre. 

A pályázat során  tanulóink részt 
vehettek  egy ingyenes kiránduláson. 
Napjainkban, amikor saját bőrünkön 
tapasztaljuk a klímaváltozással járó 
időjárási szélsőségeket, egyre jobban 
felértékelődik minden olyan törekvés, 
amely környezetünk védelmének 
érdekében történik. Különösen fontos 
cél az, hogy a jövő generációjának már 
alapvető igénye legyen a környezettudatos 
életforma kialakítása.

A Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt. 
jóvoltából Nyíregyházán a Sóstói erdőben, 
illetve 2 osztályunk Debrecenben töltött 
egy napot, ahol a környezettel, az erdők 
növény- és állatvilágával, az erdők 
védelmével, a környezetünk megóvásával, 
az élhetőbb, tisztább környezetünk 
érdekében történő lehetőségekkel 
ismertették meg a szakemberek, erdészek a 
gyerekeket.  Délelőtt játékos egyéni, páros 
és csapatjátékokat próbálhattak ki az erdei 
tisztáson, majd a finom ebéd elfogyasztása 
után - melyet szintén  a pályázat 
finanszírozott - a gyerekek előadást 
hallgattak a Sóstói erdő kialakulásáról, 
történetéről, a madárvilágáról, az erdészek 
évszakonkénti munkájáról. Szó volt az 
erdők és bolygónk védelméről.  Majd az 
előadást követően erdei túrával zártuk 
a napot.  A debreceni csoportjaink az 

erdőspusztai bemutatóházban kiállított 
tárgyakat csodálhatták meg, melyek 
egy része a környező tanyavilág 
hagyományairól, történelméről mesélt, 
a másik része pedig az erre a területre 
jellemző állat-és növényvilágot mutatta 
be. A tárlatvezetők pontos képet festettek 
a régi tanyavilágban élő emberek 
hétköznapjairól. 

A gyerekek és pedagógusok számára 
egyaránt izgalmas esemény volt a 
kilátó meglátogatása, melynek tetejéről 
fantasztikus panoráma tárult elénk. Fontos, 
hogy gyerekeink ne csak tankönyvek 
segítségével  szerezzenek  tudást, hanem 
tapasztalás útján, játékos formában, szép 
természeti környezetben sajátíthassák 
el a környezettudatosság legfontosabb 
elveit. Mutassuk meg nekik a  természet 
szépségeit. Így talán jó esély van rá, 
hogy olyan emberekké váljanak, akik 
óvják, vigyázzák majd környezetüket, 
a természetet. Mindezeken túl pedig 
nagyon fontos szempont  az is, hogy az 
osztályainkba járó hátrányos helyzetű 
gyerekeknek is lehetőséget biztosítsunk 
élmény gazdag, szórakoztató programra. 
Számukra egy ilyen kirándulás különösen 
értékes. Köszönjük a 
lehetőséget a program 
szervezőinek. Bízunk 
benne, hogy a jövőben 
még sok ilyen értékteremtő 
pályázat valósulhat meg.

A Tiszavasvári Kabay  János Általános 
Iskola pedagógusai és tanulói

Az intézményünk Műszaki 
Munkaközössége játékos vetélkedőt 
hirdetett a környező általános iskolák 
nyolcadikos tanulócsoportjai számára. 4-5 
fős csapatok részvételével november 24.-
én, csütörtökön került megrendezésre a 
program intézményünk öt tanműhelyében. 
Nagy izgalommal folyt a csata, játékos 
gyakorlati feladatok megoldásával 
mérhették össze a tanulók a tudásukat, 
kreativitásukat. Végül kialakult a rangsor: 
I.GÉP-ÉSZEK (Tiszavasvári Kabay János 
Általános Iskola), II. KAMÉLEONOK 
(Tiszalöki Kossuth Lajos Általános 
Iskola), III. EINSTEINEK (Tiszalöki 
Kossuth Lajos Általános Iskola) Ezúton is 
köszönjük a Quick 2000 Kft-nek és Hot & 
Cold Therm Kft-nek, hogy ajándékokkal 
támogatták vetélkedőnk díjazását. 
Gratulálunk a győzteseknek! Reméljük 
mindenki jól érezte magát nálunk!

Csatlakozás az „Európai 
Hulladékcsökkentési Hét” 

programjához

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét 
elnevezésű program minden év november 
utolsó hetében kerül megrendezésre, 
melynek az idei évi témája a textíliák. 
A program keretében a 10-11. osztályos 
Kreatív ágazatos, Divatszabó tanulóink 
készítettek textilhulladékból használati 
tárgyakat.

Bemutató óra „Digitálisan”
 Belső továbbképzés keretében Bugyáné 

Takács Tímea intézményünk oktatója 
2022.11.18-án. bemutató órákat tartott, 
melynek témája a Digitális módszerek 
alkalmazása a tanítási órán. Minden 
tantermünkben adott a lehetőség a 
digitális eszközök használatára és a mai 
kor ifjúságának érdeklődését is könnyebb 
felkelteni ha a hozzájuk közelebb 
álló módszerekkel zajlik az oktatás. 
A rendezvényekről készült további 
fotók megtekinthetők az intézmény 
honlapján: https://tvasvariszakkepzo.hu/
hirek 

NYSZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és 
Kollégium

Adventi várakozás az iskolában

Aktívan az osztállyal

„A szakképzőben zajlik az élet”

Kisgépészek viadala

EXATLON Kabay



2 0 2 2  d e c e m b e r
Kultúra - szórakozás

Kabarék zenebonával - Cseke 
Katinkával és Zsiga Lászlóval.  
Klasszikus kabaré jelenetek retro dalokkal spékelve. 
Gyógyítanak, nevetéssel, zenével,  azért hogy a 
hétköznapok gondjaiból kizökkenve ismét higgyünk 
a jóban, az élet nagyszerűségében. Együtt énekelnek, 
bolondoznak, nevetnek a közönséggel. 

Röviden így jellemezhető a színész páros produkciója, 
mely november 29 – én  a Találkozások Háza szervezésében  

volt látható és hallható a  Városháza dísztermében. 
Szerettük azt  a 70 percet. Felüdített, jókedvre derített, 
megnevettetett. 

Részesei voltunk egy olyan játéknak, amely nekünk 
szólt, talán rólunk szólt, ahol a színészekkel egy interaktív 
előadás részesei lehettünk, akár még a forgatókönyvet is 
diktálva. Hamarosan elkészül a második rész, akár újra is 
játszhatunk!

Szőllősi Ágnes

Radics Tamás „Rada” végzettségét tekintve geológus,  
de túravezető, utazó – világjáró és fotográfus is mind egy 
személyben. Debrecenben éli mindennapjait, amikor épp 
nem a világ valamelyik csücskét hódítja meg. 

Tiszavasváriban a Találkozások Háza szervezésében  
november 30 – án két vetítéssel egybekötött úti élmény 
beszámolót tartott felső tagozatos tanulók és középiskolások 
számára  Erdély csodáiról és ismeretlenjeiről.  A diákok a 
másfél  órás utazás alatt nagyszerű kalandokat, élményeket 
és festői tájakat ismerhettek meg. 

Szőllősi Ágnes

Az idei évben hamar beköszöntött az adventi időszak, a 
boldog várakozás örömével együttvéve.

Eljött az  ideje ünnepi díszbe varázsolni otthonunkat és  
még fontosabb, a lelkünket, hogy felkészülten érkezzünk 
meg a karácsony csodájához. 

Ezek jegyében telt november 27 – én advent első 
vasárnapja. Az ünneplőbe öltözött Szentmihály tér fogadta 
az érdeklődőket,  Ráduly Zsolt alpolgármester és Hülvely 
Zoltán parokus adventi gondolataival vette kezdetét a 
program, majd a Varázsceruza Óvoda nagycsoportosainak 
kedves köszöntő műsorát tekinthette meg a közönség. 

Ezt követően az eljövetel ígéretét  jelképező hit gyertyáját  
alpolgármester úr és parokus úr  gyújtotta meg.

Nagyon sokan a várták az est főszereplőit, hiszen két 
olyan előadó is lépett színpadunkra, akiket a Megasztár 
és a Csillag születik tehetségkutató versenyekből 
ismerhettünk meg, akik  a zenei élet útjáról azóta sem  
tértek le.  Országos elismertségük  és népszerűségük azóta 
is töretlen, hiszen Kontor Tamás és László Attila  neve épp 
ezért ismerősen csengett a közönség számára  és kíváncsian 
várták műsorukat.  Kontor Tamás ezúttal  Horváth Misivel 
lépett fel, ők ketten alkotják a Kontor  Horváth Acoustic  
formációt, mellyel ekkor városunkban  bemutatkoztak. 

A remény gyertyájának fénye villant fel december 
4 – én. Második adventi alkalmunkon  Lévai Andrea, 
a Tiszavasvári NE Egyesület elnökének köszöntőjét 
hallhattuk, Szvoren Attila református lelkész szavai pedig 
rávilágítottak a  várakozás, a  karácsony, a remény és a 
szeretet jelentőségére. 

A Fülemüle Zöld Óvoda Katica csoportja az adventet és 
a karácsonyt köszöntette műsorában és a gyertyagyújtást 
követően érkezett meg a sok jó gyerek barátja, a Mikulás. 
A Debrecen Linedance Club country csoportjának táncát 
már a Nagyszakállú is végig nézte, majd útnak indult a 
téren, ahol a gyerekek rögtön körül vették és boldogan 
énekelték kedvenc, Télapóról szóló dalaikat.

A Vidám Manók együttes műsora zárta az estét, nevükhöz 
hű vidám hangulatú  koncertjükkel.

Hálásan köszönjük Vitányi György, tiszadobi 
őstermelőnek  a Találkozások Háza számára felajánlott 
fenyőfát, mely a Szentmihály téren került felállításra, 
Lepeták Attila vállalkozónak, aki dekorációként két 
fenyőt biztosított  intézményünk számára, Ifj. Pampuch 
Jánosnak az állatsimogatót és a  Tiva – Szolg Kft. – nek  
a rendezvények idejére készített meleg teát, a Polgárőrség 
tagjainak a rendezvény biztosítását.

Szőllősi Ágnes

Ez tiszta kabaré! Túrazsákkal a világban

„Karácsony készül, emberek!...”
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Közlemények-Információk

KöszöntjüK tiszavasvári 
Legifjabb LaKóit

Ujvári Zente

Csóka Lara Tamara

Csölley Zsófi 

Botos Raul

Horváth Attila Zalán

Kanálos Marcell Tamás

Beri Letícia Dorka 

aKiK házasságot KötötteK

Széll Boglárka – Lévai Márk  

Szabó Márta – Mezei Adrián Miklós

APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan

Tiszavasvári központi részén a 
36-os fő út mellett (  két ház egy 
áráért) téglaépítésű kertes ház eladó. 
IRÁNYÁR: 8.990.000.-Ft  Érd: 
06703947515

Tiszalök központjában a főút mellett 
3 szobás kertes ház új tetővel  eladó. 
IRÁNYÁR: 21.990.000.-Ft Érd: 
06703947515

Tiszavasvári központjában, de a főúttól 
még is beljebb, 3 szobás, nappalis kertes 
családi ház eladó. A ház belülről teljesen 
felújított, bútorozott, gépesített (egyedi 
stílusban). IRÁNYÁR: 24.990.000

Tiszavasvári központhoz közeli részén 
kínálok eladásra egy 4 szobás kertes 
családi házat. IRÁNYÁR: 15.99.000.Ft  
Érd: 06703947515

Tiszavasvári üdülő övezetében, a 
fürdőhöz közel, teljesen felújított, 
téliesített, 47 m2-es  nyaraló eladó! 
IRÁNYÁR: 20.990.000.-Ft
Érd: 06703947515

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

Tiszavasváriban a 36-os főút mellett 
felújított, tetőteres, kis udvarral 
rendelkező családi ház eladó. 
IRÁNYÁR: 28.990.000.-Ft Érd: 
06703947515

Tiszavasvári üdülőövezetben 3 szoba, 
konyha, nappalis nyaraló eladó. 
Az ingatlan lakóháznak is kiválóan 
alkalmas. IRÁNYÁR: 24.990.000.-Ft 
Érd: 06703947515
Tiszalök ősüdülő részén téglaépítésű, 
fűtéssel, terasszal, kerti főző hellyel 
rendelkező nyaraló eladó! IRÁNYÁR: 
15.990.000.-Ft Érd: 06703947515
Tiszavasváriban a gyári lakótelepen 
első emeleti 53 m2- es téglaépítésű 
lakás, saját pincehelyiséggel eladó. 
IRÁNYÁR: 11.200.000.- Ft Érd: 
06703947515
Tiszalök központi részén 2 szoba, 
konyhás kertes családi ház eladó. Az 
ingatlan azonnal költözhető. IRÁNYÁR: 
15.200.000.- Ft Érd: 06703947515
Tiszavasváriban a gyári lakótelepen 2 
szobás második emeleti téglaépítésű 
lakás eladó. Az ingatlan teljesen 
felújított! IRÁNYÁR: 13.990.000.-Ft
Tiszavasvári, Május 1 út 11. sz. alatt 
lakás eladó! Érd.: 06 70/369-8856

Tiszavasváriban 100 nm-es komfortos 
parasztház több gazdasági épülettel, 
4270 nm-es telekkel eladó! Érd.: 06 
70/541-5339
Tiszavasváriban a gyári lakótelepen első 
emeleti, 1+2 szobás 60 m2-es, alacsony 
rezsijű lakás eladó. Érd:06-70-264-9522
Tiszavasváriban kétszintes, fűtéssel 
rendelkező nyaraló eladó! Irányár: 
24.990.000.-Ft. Érd: 06703947515

AUTÓMOSÓ ELADÓ!
Tiszavasváriban a Lakótelepi Autómosó 
egészségügyi okok miatt eladó. 110 
m2-es műhely teljes felszereltséggel, 
bevezetett vendégkörrel, tevékenység 
bővítési lehetőséggel. Érdeklődni lehet: 
06/30/375-8763

Anyakönyvi Hírek
Akiktől búcsút vettünk:
Róka Lajosné sz. Tőkés Irma /2022.10.28./            
Vasvári Pál u. 87.      
Róka Bálint /Bocskai u.   
Csordás Jánosné sz. Reznek Margit / Petőfi u.  
Pethe László / Damjanich u.              
Kiss Antalné sz. Csecskedi Irma / Albert 
Béla u.   
Boczák Józsefné sz. Répási Mária / Vasvári 
P. u. 87.    
Fekete Lajosné sz. Rézműves Ilona / Iskola  
u.   
Dobsi Tibor / Szorgalmatos     
Fazekas Lászlóné sz. Tóth Margit / Kőrösi 
Cs.S. u.       
Nagy György / Szabó Magda u.     
Kovács Béla Antal / Petőfi u.       
Bánszki Ilona / Géza fejedelem u.  
Rozgonyi Józsefné sz. Torma Etelka / 
Eszterházy u.      
Kacsó János / Kiss Ernő u. 
Kovács János / Bajcsy-Zs. u.   

Polgármester fogadónap:
2023. 01.09. hétfő 08.00-12.00

Jegyző fogadó napok:
2022.12.14. szerda  08.00-12.00
2023.01.11. szerda  08.00-12.00

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

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

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

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

Tűzoltóság:
06 42/520-304

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

Állatorvosi ügyelet:
Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti 
állatorvosát!

Gyógyszertári Ügyelet:
December 16-22.
Kabay Gyógyszertár 

Tiszavasvári központjában, Honfoglalás 
út 7 sz. alatt 80 m2-es családi ház eladó. 
Érd.:06 30/402-6732

Szolgáltatás
Pala és cseréptetők tisztítása, javítása, 
festés, teljes körű felújítása. Ingyenes 
kiszállás és árajánlat. Hívjanak 
bizalommal. 06 30/232-5135
Kerítések, korlátok, kapuk, előtetők, 
egyéb fémszerkezetek gyártása, 
felújítása kedvező áron! További 
lakatos és hegesztési munkák, helyszíni 
szereléssel/beépítéssel. Lakás felújítási 
támogatáshoz is! Hívjon bizalommal! 
Tel.: 06-30/611-60-74
Földmérés, épület feltüntetés, 
telekmegosztás, telekhatár kitűzés, 
egyéb földmérési munkák! Tel: 30/ 368-
9797

Ez is - Az is
Eladó 250 kg almacefre, 1 db 
hűtőszekrény, 1 db franciaágy, 1 db 
hegesztőasztal. Érd.: 30/4949-939
Eladó Whirlpool felültöltős mosógép, 
dohányzóasztal, tükrös – felül 
neoncsöves fürdőszobapolc, műanyag 
hordó. Érd.: 70/5838-442
Vásárolj tőlünk! Találd meg a 
telefonodhoz illő bármely kiegészítőt!
Minden típusra rendelhetők tokok, 
üvegfóliák headsetek, és egyéb 
tartozékok. www.tokcity.hu   Tel.: 
30/388-8802
Fehér illetve piros csirke, valamint 
tojótyúk folyamatosan rendelhető
Érd: Szabó Lajos, Petőfi út 118.  Tel.:06 
20/ 215-3400
Dahua VCT-999 tripod professzionális 
fényképezőgép állvány dobozában fél 
áron eladó! Érd.: 06 30/636-5681

Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089

December 23-29.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057

December 30-2023. Január 5.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 

Január 06-12.
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089

Január 13-19.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057

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

Tamás Viktor:
+36 30 3265394
Szurkos Szilvia: 
+36 30 3058143
Balázsi Csilla:
42/520-120
e-mali: csilla@csip.hu
Bakné Répási Ágnes:
bakne.r.agnes@gmail.hu
Szabó Zoltán:
+36 70 1980057
szabo.zoltan0829@gmail.com
Ráduly Zsolt:
+36 30  2198461
Volosinóczki Béla:
+36 30 2132327
Balogh Sándor:
+36 70 5466851
Dr. Kiss Krisztián:
+36 30 6130012
drk.ugyved@gmail.com

Képviselői 
Elérhetőségek

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

Dr. Frank Lászlóné sz.: Zámborszki 
Zita tanárnő

temetésén részt vettek, szóban vagy 
írásban részvétüket nyilvánították, 

és gyászunkban, mélységes 
fájdalmunkban őszinte részvéttel 

osztoztak.
Köszönet a vigasztaló szavakért, a szeretet 

virágaiért.
A gyászoló család

Megemlékezés
Petró István

halálának első évfordulójára
Egy éve, hogy elmentél. Az élet csendesen 

megy tovább,
 de a fájdalom elkísér bennünket egy életen 

át.
 Bennem él egy arc, egy hang, egy 

kézfogás,
 amit tőlem soha, senki el nem vehet! 

Örökké szeretlek!
Szerető feleséged

Megemlékezés
Tamás Lajos

Elmúlt 4 szomorú év és már nem látunk 
többé.

Fájó szívvel mondjuk hiányzol örökké.
Álmok, emlékek, szép szavak, ez minden 

ami a múltból megmaradt.
Veled együtt volt teljes az életünk,

Rád örökké emlékezünk!
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Sport és Közéleti hírek

Mint már olyan sokszor, most is 
megmutatkozik, hogy a Fradi drukkerek 
érző szívvel viseltetnek minden 
szurkoló társukért, és összefognak, 
hogy segíthessenek bajbajutott 

társaikon.  Tiszavasváriban élő 
szurkolóink  álltak elő azzal az ötlettel, 
hogy egy nehézsorsú, igen ritka és 
gyógyíthatatlan betegségben szenvedő 
haverjuk – Cselényi Bonifác - anyagi 
megsegítésére egy jótékonysági árverést 
szerveznek, ahova a kedvenc csapatának, 
a FRADINAK az Európa Liga  sorozatban 
remeklő, és első helyen tovább jutó  csapat 
által dedikált bajnoki mezére licitálhatnak 
a segíteni vágyók. A kezdeményezésről a 
FRADI vezetősége a mez aláíratásának 
megszervezése közben értesült, és egy 
pillanatig sem haboztak, hogy rövid időn 
belül segítsenek megszerezni a játékosok 
szignóját, ezáltal is segítve a jótékonysági 
akció meggyorsítását! Ezúton is köszönjük 
a Ferencváros Club Elnökének, Kubatov 
Gábornak a  segítségét! Licitálni 2022. 
december 23-án 24-óráig lehet az lkato56@
gmail.com-ra elküldve. információ: +36-
30/935-9213, facebook.com/kato.lajos.3

Szeretnénk megragadni 
az alkalmat, hogy 
köszönetet nyilvánítsunk 
azon cégek és személyek 
részére, akik ebben 
az évben is segítették 

egyesületünk munkáját és a Kacsás 
tó működését. Az Elnökség, illetve a 
horgásztársak nevében köszönünk mindent 
a Hungária Vagyonvédelmi Kft-nek, a 
Tiszavasvári Mezőőri szolgálatnak, a 
Harcsatanya Horgászboltnak, a Tokaji 
Halnak, a Losonczi és Losonczi Kft-nek, 
Bakos Zsoltnak, illetve a Gőz Nyomdának. 
Továbbá, köszönjük a társadalmi munkát 
a Kacsás tónál Fejes Lászlónak, Gödöny 
Gábornak, Mászlai Györgynek, Kósa 
Péternek, Vámosi Viktornak, Veres 
Norbertnek, Veres Kristófnak, Kovács 
Lászlónak, id.Veres Tibornak, Bodnár 

Sándornak, Sárbogárdi Jánosnak, Szaniszló 
Pálnak, Szaniszló Zsoltnak, Szaniszló 
Alexnak, Nyáguly Teodórának, Nyáguly 
Vincének, illetve Katona Ferencnek. 
További információ, hogy a tavunkon az 
évben 16 alkalommal történt közös halőri 
ellenőrzés, amelyet Máté István, Szaniszló 
Pál, Szaniszló Zsolt, illetve Szaniszló Alex 
végeztek. Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani mindenkinek, aki bizalommal 
fordult felénk és rendszeresen látogatta 
a Kacsást! Bízunk benne, hogy a parton 
töltött idő meghozta gyümölcsét sok szép 
fogással, és rengeteg élményt szereztek 
horgásztársaink az idei év során! Kívánjuk 
és reméljük, hogy jövőre is találkozunk a 
tóparton!

az Elnökség nevében 
Szögi Roland elnök

Mindenek előtt: Boczák Kornél csapatkapitányunknak iker 
lánygyermekei születtek, melyhez szívből gratulálunk, és jó 
egészséget kívánunk mind a csöppségeknek, mind a szülőknek! 

NB II Észak-keleti csoport férfi bajnokság: 
Tiszavasvári SE - DVTK                                              20-40 (10-20) 
Mezőkövesdi KC - Tiszavasvári SE                             27-23 (13-13) 
Tiszavasvári SE - Újfehértó-Kállósemjén SZSE          33-28 (16-16) 
Tiszavasvári SE - Kazincbarcikai KSE                        39-27 (21-12) 
Balmazújvárosi KK - Tiszavasvári SE                         32-35 (15-17) 
Az utolsó mérkőzés lapzárta után, december 10-én került lejátszásra a DEAC-II. ellen  
 
Fiú U20 III. osztály 
Tiszavasvári SE - DVTK                                              35-38 (17-22) 
Sárospataki TC - Tiszavasvári SE                               34-34 (16-13) 
Tiszavasvári SE - Hajdúnánás FKK                            48-36 (26-15) 
Tiszavasvári SE - Opus Tigáz Hajdúszoboszló           35-31 (22-16) 
Szalézi DSE - Tiszavasvári SE                                    28-30 (12-13) 
 
Az utolsó mérkőzés itt is lapzárta után, december 10-én került lejátszásra az Eger ellen.  
Hajdú-Bihar megye női bajnokság 
Berettyó MSE - Tiszavasvári SE                                  42-42 (21-21) 
DVSC SCHAEFFLER - Tiszavasvári SE                     45-29 (23-17) 
Tiszavasvári SE - KK Hajdúszoboszló                         28-23 (18- 9) 
Nyíradony VVTK - Tiszavasvári SE                             32-30 (18-11) 
Tiszavasvári SE - Balmazújvárosi LKSE                     31-29 (19-17) 
Berettyó MSE - Tiszavasvári SE                                  32-30 (17-17) 
 
A nők befejezték az őszi szezont! Minden itt szereplő mérkőzésről, a Tiszavasvári SE 
Kézilabda facebook oldalán rövid krónika is elérhető!

Losonczi Zoltán 
Technikai vezető

Véget ért az őszi szezon labdarúgó 
csapatunk számára. A csapat kiváló 
teljesítményt nyújtott, negyedik helyen 
végeztünk (7 győzelem, 2 döntetlen, 3 
vereség). A Szabó Zoltán vezette gárda 
kimagaslik ebből a csoportból, abból 
a szempontból, hogy nálunk a csapat 
kilencven százaléka helyi nevelésű játékos. 
Ez a jövő, és ez a követendő példa, hiszen 
a helyi srácok valóban magukénak érzik a 
csapatot és szívből küzdenek városunkért! 
Ez nyilván a szurkolóknak is sokkal 
jobb, mert szívesebben szurkolnak, olyan 
fiúknak, akik a településünk szülöttei. Az 
ifi csapatunk Sinka László vezetésével 
az első helyen áll. Ezen talán már senki 

sem lepődik meg, hiszen évek óta 
folyamatosan a bajnoki címet nyernek. Az 
U17 es csapatunk ebben az évben már a 
kiemelt bajnokságban indult, mert a fiúk 
a képességeik alapján mindenképpen egy 
magasabb szintet képviselnek. A csapat 
edzője Szolyka Gergő, aki szívvel lélekkel 
teszi a dolgát, ami az eredményekben 
is meglátszik. Makra Áron ebben az 
osztályban is a góllövőlista élén van!!!  
Szakosztályunk továbbra is helyi fiatalokra 
szeretne építeni és ezért a jövőben is 
mindent meg fog tenni! Hajrá fiúk, Hajrá 
Vasvári!!! 

Fazekas Viktor

Fradi Szívvel egy beteg Szurkoló 
Társunkért!

Kedves Olvasók!Minden, ami foci…

Kézilabda

Értesítem az állattartó gazdákat, hogy 
2022. december 31–el

állatorvosi tevékenységemet 58 év után 
befejezem. 

Megköszönöm azoknak, akik az utolsó 
évig 

kitartottak mellettem és bíztak bennem.

Dr. Bónis László
állatorvos

Most itt a vége, befejeztem
Mert egyszer minden véget ér

Sajnos már megöregedtem
Elszállt a sok dolgos év.

Örülök, hogy itt lehettem
Munkám szép volt, néha sok,
De dolgozni mindig szerettem
Szeretetre méltók az állatok.

Élete végére elfárad az ember,
Meg kell állni, pihenni már

Az öregséget szégyellni nem kell
Egy rövid idő, talán még jár

Elbúcsúzom az állatoktól,
A gazdiktól, kik őket féltik

Döntésem a távozásról
Eltartott bizony néhány évig.

Bónis László

Búcsúzó
Közlemény
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Advent első vasárnapján, november 27 – én a Szentmihály terén lobbant fel a hit 
gyertyája. Az ünnepi köszöntőket követően óvodások műsora várta az érdeklődőket. 
Az adventi gyertya meggyújtása után a Megasztár és Csillag születik tehetségkutató 
versenyek egykori énekesei léptek fel. Részletek a 9. oldalon.

Juhász Norbert Mentőtiszt egy 
olyan ultrahang vizsgálati módszert 
fejlesztett ki Dr. Korcsmáros 
Ferenc Regionális Igazgatóval, ami 
jelentősen megkönnyíti és gyorsítja 
a mélyvénás thrombosis differenciál 
diagnosztikáját, a beteg elmozdítása 
nélkül. Mindez a helyszínen végezhető 
és delegálható sürgősségi ellátást 
végző klinikus (orvos, mentőtiszt 
APN) kezébe. Az erről szóló előadását 
2022. november 04-én a Magyar 
Belgyógyász Társaság Észak- Kelet 
Magyarországi Szakcsoportjának 
vezetősége kiemelkedő előadásáért 
különdíjban részesítette. Juhász 
Norbert jelenleg doktori képzésben 
vesz részt! Szívből gratulálunk a nem 
mindennapi elismeréshez!

-Mentők Lapja-

Díjazták Juhász Norbertet 
a Tiszalöki Mentőállomás Állomásvezető Mentőtisztjét


