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Két hónappal a választások után
Beszélgetés Szőke Zoltán polgármester úrral

K

özel két hónapja, hogy véget
ért Tiszavasvári talán minden
idők egyik legdurvább választása.
Az eredmény ismert. Azóta a kedélyek megnyugodtak, az élet visszatért a régi kerékvágásba. Megtörtént
a hivatalos átadás-átvétel, és letette
az esküt Szőke Zoltán polgármester úr. A következő interjúban lesz
egy kis visszatekintés is, de főként
a tervekről, elképzelésekről, az eddigi eredményekről beszélgetünk:
- Mindenekelőtt: a korrekt tájékoztatás
érdekében beszélgethetünk-e őszintén, minden tabuk nélkül?
- Természetesen, hiszen én is ennek vagyok a híve
- A választás estéjén miért kellett
közel két és félórát várni a 10. körzet
eredményére akkor, amikor az
interneten már jóval korábban lehetett
tudni a végeredmény?
- Úgy tudom az volt az oka, hogy többször
kellett átszámolni a szavazólapokat, ami
időbe telt. Volt benne jó néhány rontott, de
mint ez később kiderült, nem befolyásolta
a végső eredményt
- Főként azoktól a szavazóktól, - akiknek nem a szíve-csücske Szőke Zoltán,

Tiszavasvári új jegyzője

Ostorháziné dr. Kórik
Zsuzsanna

F

érjezett vagyok, egy kisfiú édesanyja. A Miskolci Egyetem Állam és
Jogtudományi Karán végeztem 2004ben, azóta a Tiszavasvári Polgármesteri
Hivatalban dolgozom. Kezdetben ügyintézőként, 2008. március 1-től az akkori Igazgatási és Családvédelmi Osztály
vezetőjeként, 2011. január 1-től aljegyzőként, és 2018. november 6-tól immáron jegyzőként. Szakmai tekintetben a

- jött az a visszhang, hogy a cigányok
megnyerték Önnek a választást. Mi a
véleménye erről?
- Szerintem ezeknek az embereknek először is bocsánatot kellene kérniük. Egyrészt: ezekben a körzetekben több magyar
szavazótól is jött olyan visszajelzés, hogy
sértve érzik magukat emiatt a kijelentés
miatt. Másrészt: mindenkinek szíve-joga
oda szavazni, ahova akar. Egyébként, ha
a számokat nézzük, és összehasonlítjuk
ezeket az elmúlt választások eredményeivel, világosan látszik, hogy több körzetben jelentősen több szavazatot kaptam,
mint amire a statisztika alapján számítani lehetett. Már a kampányidőszakban is
mondtam, hogy kifejezetten jó hatással
volt a plusz szavazataimra a közmunkaprogramban dolgozó Zagyva György
Gyula ténykedése. Hangos szóval, megfélemlítéssel már nem lehet eredményeket
elérni. Kaptam olyan kritikát is a választások előtt, hogy túl magabiztos vagyok. Én
inkább bizakodónak mondanám. Nagyon
sokan jöttek oda hozzám olyanok is, akikről tudtam, hogy eddig nem kifejezetten
Fidesz szavazók voltak, hogy szerintük is
kell a változás, és végre legyen már olyan
„színű” polgármesterünk, amilyen az ország vezetése. Kell, hogy a város elmozduljon erről a holtpontról, és elinduljon
egyfajta fejlődés.
- Ha már a kampányidőszakot említjük: volt egy olyan kijelentése polgármester úrnak, hogy amennyiben megnyeri a választást, nem szeretne együtt
dolgozni Zagyva György Gyulával, Badics Ildikóval és Horváth Ádámmal.
Volt, akiben ez rossz érzést, egyfajta
fenyegetést váltott ki. Miért volt ez az
elhatározás?
- Azóta ezek a változások végbe is mentek
- úgy érzem korrekt módon. Badics Ildikóval kapcsolatosan: nem a szakmaisága,
hanem a politikai ténykedése miatt nem
tudtam volna együttdolgozni vele. Leül-

tünk, és megbeszéltünk mindent! Horváth
Ádámot a jegyzőasszony nevezte ki az
újság főszerkesztőjének. Úgy gondolom,
hogy az olvasók is észrevehették, hogy a
Vasvári Hírmondó utolsó pár száma nem
az az újság lett, ami miatt annak idején
létrehozta az akkori városvezetés. Ezzel
szembesítettük is a főszerkesztő urat,
hiszen az újság szervezeti és működési
szabályzatában egyértelműen le vannak
fektetve azok az irányelvek, ami szerint
működnie kellett volna. Zagyva György
Gyuláról pedig már beszéltem…
- Mit tapasztalt a választások után?
Milyen volt a fogadtatás a lakosság részéről?
- Néhányan még mindig nem tudják elfogadni a választás eredményét. A különféle
internetes oldalakon előfordul még mocskolódás, rágalmazás, szitkozódás, de szerencsére ezek száma egyre fogyatkozik.
Túlnyomó részt viszont még mindig kapom a gratulációkat, a bíztatást. Érdekes,
de már a választás másnapján másként
éreztem a közhangulatot a városban. Az
emberek mintha felszabadultabbak, nyíltabbak lettek volna, mint előtte. Eddig
nem mertek odajönni hozzám, beszélgetni
velem, mert sajnos előfordult, hogy voltak
ennek következményei. Itt a polgármesteri hivatalban is bekövetkezett egyfajta
hangulatváltás. Itt is, és más intézményekben is sokan voltak félelemmel tele. Főként amiatt az elterjedt hírek miatt, hogy
megválasztásom esetén bosszúhadjáratot
fogok indítani, aztán elindul majd egy tisztogatási folyamat, meg kit is akarok alpolgármesternek, és még sorolhatnám. Mindjárt az elején összehívtam egy apparátusi
értekezletet, ahol tisztáztam a dolgokat, és
közöltem, hogy mindenki a munkája alapján lesz értékelve.
- Mire volt elég a beiktatás óta eltelt
idő?
- Húsz évig voltam képviselő, de az itt

folyamatos fejlődésben hiszek. A közszférában előírt közigazgatási szakvizsgával rendelkezem, emellett jogászként
jogi szakvizsgával is rendelkezem. Mindig is a feladatellátásom körébe tartozott
a kiemelt önkormányzati, hivatali ügyek
intézése. Szerencsésnek mondhatom
magam, mert ügykezelői munkavégzés
mellett szerezhettem meg a gyakorlati
ismereteket, így valamennyi munkafolyamat ismert előttem, ezen kívül a hivatali dolgozókkal, de a járás dolgozóival
is van munkatapasztalatom. Folyamatos
kapcsolatban vagyok intézményeink vezetőivel, cégeink ügyvezetőivel. Problémáikkal mindig kereshettek, a megoldási
módok kialakításában tevékenyen részt

veszek, sok esetben élek javaslattal, a
konkrét munkavégzésükbe is bekapcsolódva. Vallom, hogy az eredmények,
illetve a siker egyrészt a munkaalázat,
másrészt a pozitív emberi értékek közvetítése révén érhető el, mely különös
hangsúlyt kapnak a közszférában, ahol
a szolgáltató szemlélet kiemelt fontossággal bír. A jogi pályát választó fiatalok
számára talán nem a leginkább vonzó
terület a közigazgatás, de én az elmúlt
években igazán megszerettem. A hivatallal, a hivatali feladatellátással szembeni bizalom építése elengedhetetlenül
fontos, én törekedni fogok arra, hogy
ennek a folyamatnak az alapkövei erősödjenek.

folyó ügyek öt, vagy tíz százalékát láttam
csupán. Tudtam, hogy nehéz feladatom
lesz, csak nem gondoltam, hogy ennyire
hullanak majd a „csontvázak” a szekrényből. Kezdem akkor a negatívumokkal:
most kellett szembesülnöm olyan esetekkel, hogy hónapokig nem születtek döntések bizonyos témákban, pedig sürgetett
volna a határidő. Vagy: Tiszagyulaháza
polgármesterének eddig időpontot sem sikerült egyeztetnie látogatás céljából. Hozzám egyből be tudott jönni, és eredményes
tárgyalásokat folytattunk értékteremtő
közhasznú munkában való segítségükről.
Aztán: sikerült tárgyalnom egy komoly
magyar céggel közvilágítás modernizálása
ügyében. Eddig árajánlatot sem sikerült
adniuk. Jelenleg előkészítés és elbírálás
alatt van az ügy.
- Alpolgármesterek?
- Az előző polgármester szemléletét képviselte a volt két alpolgármester. Velük is
korrekt módon megbeszéltem mindent,
ezt követően tettem javaslatot Ráduly
Zsolt és Szabó Krisztián személyére. Jól
együtt tudunk dolgozni, és ráadásul a
megbeszélésünk értelmében közel egymillió forinttal kevesebb pénzbe kerülnek évente a városnak, mint az elődjeik. A
testületi üléseken rengetet javult a hangulat, a munkamorál és a városért való közös
tenni akarás.
- Eddigi legnagyobb siker?
- Belügyminiszter úr október 16-i döntése értelmében várólistásként, Dr.Vinnai Győző egyéni országgyűlési képviselő úr közbenjárásával több, mint
huszonkét millió forintot nyert a város
útépítésre, útfelújításra, de majd erről
is bővebben tájékoztatjuk a lakosságot!
- Polgármester úr! Köszönöm a beszélgetést. Az olvasók nevében is kívánok jó
egészséget és kitartást, hiszen van mire
nézni!
Fülöp Attila
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ájékoztató az engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítmények (kutak)
vízjogi fennmaradási engedélyezéséről

A 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt
biztosító vízi létesítmények (kutak) vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás
során a fennmaradási engedélyre vonatkozó általános szabályok érvényesek
azzal a lényeges különbséggel, hogy a
megvalósult állapotnak megfelelően kell
beadni a kérelmet és annak mellékleteit.
Az utólagos engedélyezések hatásköre
megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező települési önkormányzatok jegyzői és a vízügyi és
vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóságok, azaz a fővárosi és a kijelölt megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságok között.
A
települési
önkormányzat
jegyzőjének
engedélye
szükséges
a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez,
fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely
a következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló kormányrendelet
szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karsztvagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése
nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti
szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító
hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel
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TARTALÉKLISTÁRÓL
NYERT VÁROSUNK
A központi költségvetésről szóló törvény
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” pontja alapján a 2018-as évben is
pályázatot nyújtott be városunk a „belterületi utak, járdák, hidak felújítása” (max. 30
millió Ft, 85%-os támogatás) alcél megvalósítására. Az önkormányzat sportlétesítményei a TAO-támogatásoknak köszönhetően
folyamatos fejlesztésben részesülnek, a Minimanó és Varázsceruza óvodák felújítására
benyújtott pályázatok pedig a döntés meghozatalakor elbírálás alatt álltak, így a másik két
alcél megvalósítása helyett döntött a testület
a tavalyi évhez hasonlóan az utak rendbetétele mellett. Nagy örömmel jelentem be,
hogy Tiszavasvári azon 460 település közé
tartozik, aki az összesen 1800 pályázó településből 19.431.000 Ft összegű támogatást

rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a
háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízi létesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez,
fennmaradásához és megszüntetéséhez;
c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és
a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló
vízi létesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.
Az engedélyt az építtető vagy a tulajdonos kérelmezheti írásos formában, melyet
elektronikus azonosítást követően elektronikus úton, vagy papír alapon nyújtja be helyi
vízgazdálkodási hatósági eljárás esetén egy
példány engedélyezési tervdokumentációval.
Az eljárás illetéke 5.000,- Ft, az ügyintézési
határidő pedig 60 nap. Az engedély kiadásához szükség lehet szakhatósági bevonására is.
Mentesül a vízgazdálkodási bírság alól
az a kérelmező, aki 2018. december 31-ig
benyújtja a fennmaradási engedély iránti
kérelmét a 2018. január 1. napját megelőzően vízjogi engedély nélkül létesítettek vízkivételt biztosító vízi létesítményre (kútra).
Aki többet szeretne tudni az eljárásról, az
bővebb információkat olvashat a www.tiszavasvari.hu honlapon, vagy az ügyintézőtől
a Polgármesteri Hivatal 302-es irodájában.
kap az alábbi – testület által meghatározott
- önkormányzati tulajdonú útszakaszok felújítására:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mikszáth Kálmán utca; 196 m,
Hankó László utca; 277 m,
Wesselényi utca; 136 m,
Budai Nagy Antal utca; 136 m,
Alkotás utca; 61 m,
Könyves Kálmán utca; 90 m,
Február 1. utca; 150 m,
Thököly Imre utca; 143 m,
Bacsó Béla utca; 87 m,
Illés Béla utca; 90 m,
Mártírok utca; 75 m,
Petőfi utca (volt Csokigyár mel
letti és mögötti rész); 350 m.

A bekért árajánlat és helyszíni bejárások alapján az útszakaszok 10 cm vastag
mart aszfaltburkolatot kapnak, alkohol
bázisú bitumenemulzió permetezésével,
bazalt zúzalék szórásával és hengerelésével, átlagosan 3,5 és 5 m közötti szélességben. A megjelölt adatok az esetek
többségében a teljes utcahosszt magukban foglalják.

Tájékoztatás szabadtéri tüzek megelőzésével
kapcsolatban
Tiszavasvári területén bekövetkezett
szabadtéri tűzesetek számának csökkentése és megelőzése érdekében 2018. október
10. napján egyeztető fórumot hívott össze
a Helyi Védelmi Bizottság elnöke Dr. Hos�szú József járási hivatalvezető. Az egyeztető
fórum összehívását az idei évben keletkezett
nagyszámú káresemények indokolták. A Katasztrófavédelem beszámolójában felhívta a
figyelmet a szabadtéri és az irányított égetés
szabályainak a fokozott betartására. Szabadtéri égetés szabályai: Abban az esetben, ha
belterületen szabadtéri égetést végeznek, és
a települési önkormányzat azt rendeletében
nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az
égetést nem a rendeletben meghatározott
napon vagy időpontban végezték, a Nyíregyházai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
tűzvédelmi hatósági eljárást indít, mely bírságot vonhat maga után. ,,A Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a környezetünk védelméről szóló 24/2005.
(XI.29.) önkormányzati rendelet 2. § (1)
bekezdés alapján: „Avar és kerti hulladékot
égetni kizárólag március 1-től május 15-ig,
illetve szeptember 15-től november 30-ig
terjedő időszakban, vasárnap és ünnepnap
kivételével, hétköznap 8-12, 14-18 óráig,
szombaton 8-12 óráig lehet. Vasárnap és
ünnepnapokon az égetés szigorúan tilos.”Az
irányított égetés szabályai: Tűzgyújtási tilalom időszakában az irányított égetés – égetési engedély birtokában is – tilos! A Katasztrófavédelmi Kirendeltség irányított égetésre
vonatkozó engedélye más, jogszabályban - a
természet védelméről szóló 1996. évi LIII.

törvény 21. § - előírt hatósági engedélyt nem
pótol. Az irányított égetés engedélyezését
csak ott lehet alkalmazni, ahol más jogszabály megengedi az égetést, vagy feloldja az
alapvető tiltást. Az erdőkben és kétszáz méteres körzetükben történő tűzgyújtás nem
minősül irányított égetésnek, azokhoz irányított égetés engedély nem szükséges. Az
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
BM rendelet alapján külterületen az ingatlan
tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság
engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő
területen irányított égetést végezhet. A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani
az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. A
tűzvédelmi hatósági szabálytalanság esetén
a jogszabályban meghatározott esetekben
és mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat
ki. Tűzvédelmi előírások megszegése esetén, a kiszabható bírság legkisebb mértéke
10.000 Ft, a legmagasabb 3.000.000 Ft, attól
függően, hogy milyen előírások kerültek
megszegésre és a tűzoltóság beavatkozása
szükséges volt-e. A Katasztrófavédelem tájékoztatást adott arról is, hogy az idei évben
Tiszavasváriban ismeretlen személy(ek) több
esetben hívták a 105 vagy a 112-es (ingyenes)
segélyhívó telefonszámot, melyben tűzesetet jelentettek be. A helyszínre kiérkező
tűzoltók azzal szembesültek, hogy valótlan
káreseményhez riasztották őket. A rendőrség tájékoztatása alapján, minden esetben
nyomozást indítottak a valótlan bejelentést
tevő ellen.

MEGHÍVÓ

Tiszavasvári Város Polgármestere
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX tv. 54.§-ában
foglalt hatáskörömben eljárva tisztelettel meghívom Önt
a 2018. november 22-én (csütörtök) 11.00 órakor tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSRA.

A közmeghallgatás helye: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Díszterme
(4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)
A közmeghallgatás nyilvános, melyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Felhívom a figyelmet arra,
hogy az ülésen kizárólag településrészi, illetőleg a település egészét érintő témakörök vethetőek fel, egyedi kérdésekben a Polgármesteri Hivatal és a tisztségviselők a megjelölt fogadási
időkben készséggel állnak a városlakók rendelkezésére.

Szőke Zoltán

polgármester

Ú j p a r a n c s n o k a Ti s z a l ö k i B V I n t é z e t é l é n
- Gyenge-Biró István BV ezredes, BV tanácsos vagyok. Budapesten születtem, itt
jártam az iskoláimat is. 1984-ben kezdtem
a „szakmát”. Kezdetben beosztotti munkaköröket láttam el, 1999-től vagyok vezetői
beosztásban. Voltam többek között a Hajdú
Bihar megyei BV parancsnoka, a Heves megyei BV parancsnoka, dolgoztam az Országos Központban főosztályvezetői beosztásban, most pedig a Tiszalöki BV-nek vagyok
a parancsnoka.
- A Vasvári Hírmondó olvasóinak nevében is köszöntöm parancsnok úr, és
gratulálok kinevezése alkalmából. Kérem röviden mutassa be eddigi szakmai
életét.

- Családi indíttatás, vagy egyéni elhatározás kell ahhoz, hogy valaki a büntetés-végrehajtásban dolgozzon?
Édesapám a testületnél dolgozott, de akkor
ez még nagyon zárt világ volt. Én magam

sem tudtam róla semmit. Talán pont ez
vonzott, az ismeretlenség. Érettségi után
„benyitottam” a BV kapuján – így indultam
el a pályán.
- Fontos, hogy egy vezető végigjárja a
ranglétrát?
- Természetesen fontos, hogy a kezdetektől
ismerje meg a szervezet működését.
- Mennyire furcsa Budapesttől, a családtól ilyen távol élni, dolgozni?
- Először furcsa volt, de mivel elég régen
gyakorlom ezt a műveletet, így meg lehetett
szokni nekem is, és a családomnak is.
- Valaki viszi tovább a családból ezt a vonalat?
- Úgy tűnik, nem. A fiam most egyetemista,
de más pályát nézett ki magának.

- Sikerült már a környező települések vezetőivel felvenni a kapcsolatot?
- A kinevezésem után elkezdtem a bemutatkozó körutamat, de ez még folyamatban van.
- Tervek, elképzelések a jövőre nézve?
- Ez a börtön jó színvonalon működjön a
jövőben is, szeretném továbbra is az intézetben a rendet, fegyelmet fenntartani, a
társadalmi kapcsolatokat erősíteni, és természetesen nagyon fontos még a személyi állomány megtartása valamint a jó hangulatának
fejlesztése.
- Kívánunk mindehhez jó egészséget és
sok sikert! Köszönöm a beszélgetést!

Fülöp Attila

2018 november

A 2018. OKTÓBER 25-i KÉPVISELŐTESTÜLETI ŰLÉS FŐBB
NAPIRENDI PONTJAI, ÉS ANNAK MAGYARÁZATA

1. A TOP-7.1.1-16-H-029-1
kódszámú felhívással kapcsolatban
szándéknyilatkozat jóváhagyásáról
és a „Találkozások tere kialakítása
Tiszavasváriban” című pályázat
benyújtásáról
Ez egy olyan szándéknyilatkozat, amely
a Találkozások tere kialakításával
kapcsolatos, a projektnek helyt adó
ingatlanok megvásárlása vonatkozásában.
Már korábban is hallhattak erről a témáról
az olvasók, hiszen a testület részéről már
döntés született a pályázat benyújtásáról.
A pályázat benyújtási határideje 2018.
október 31. napja. Ez a szándéknyilatkozat
nem minősül adás-vételi szerződésnek,
sem adás-vételi előszerződésnek, annyit
jelent,
hogy
az
önkormányzatnak
szándékában áll megvásárolni az ingatlant,
a tulajdonosnak pedig szándékában áll azt
eladni. Egy ingatlanforgalmi értékbecslést
követően kerülhet sor az adásvételre
2. A Tiszavasvári Bethlen Gábor utca
1. és a Tiszavasvári Bajcsy Zs. utca 2.
szám alatti ingatlanok megvásárlásához
szükséges hitel felvételéről és a
pályázati eljárás
A címben szereplő ingatlanok megvásárlása
a fent megjelölt „Találkozások tere
kialakítása Tiszavasváriban” pályázat
benyújtása kapcsán válik indokolttá.
A pályázat keretében „fitness” park
(kondipark) épül, szabadtéri színpad kerül
felállításra, parkosítás mellett utcabútorok,
térfigyelő kamerák kerülnek kihelyezésre,
ami mellett rendezvények szervezésére is
lehetőséget nyújt a pályázat. A projekt a
város központjában a Találkozások Háza
mellett valósulhat meg.
3. Tiszavasvári Város
Önkormányzata részére likviditási
hitelkeret biztosításáról
Évente kb. 100 millió forint likviditási
hitelkerettel rendelkezik az önkormányzat.

Ezt az indokolja, hogy nagyon sok olyan
feladat van, amihez az önkormányzat
nem kapja meg olyan időben a szükséges
finanszírozást,
amikor
a
kiadása
keletkezik. Példát említve a legkomolyabb
ilyen feladat a fogyatékos személyek
bentlakásos ellátása, ami egy állami
feladat, de az önkormányzat intézménye
(Kornisné Központ) biztosítja az állami
fenntartóval kötött ellátási szerződés
keretében. A feladatellátás finanszírozása
kb. évi 120 millió forint nagyságrendileg,
viszont ezt az összeget az idei évben pl.
augusztusban kapta meg az önkormányzat.
Ezeket a finanszírozási nehézségeket át
kell hidalni, ezért is van szükség likviditási
hitelre.
4. A Vidékfejlesztési Program
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú
felhívásán támogatást elnyert pályázat
megvalósításáról
Ez az önkormányzat „Sopron úti”
pályázata, a külterületi helyi közutaknak
a karbantartására, fejlesztésére lehetett
pályázatot benyújtani, melynek két
célterülete van, az egyik a Sopron út, a
vasúti átjárótól az önkormányzati tulajdonú
telepig. A másik célterület a szükséges
munkaeszközöknek,
erőgépeknek
(tarktor, gréder, pótkocsi, fűkasza) a
beszerzése volt a pályázat keretében.
Ez egy 90%-os intenzitású pályázat. 35
millió forint a támogatási érték és 10%
az önerő. Történtek már módosítások
a támogatási szerződés tekintetében,
utólag derült ki például, hogy a grédert
az önkormányzatnak kell beszereznie, így
erről lemondott a képviseletre jogosult.
Most a traktorral kapcsolatban merült fel
probléma, ugyanis az uniós jogszabályok
változása folytán a betervezett MTZ
Traktor már nem helyezhető forgalomba,
ezért hasonló műszaki paraméterekkel
rendelkező
munkaerőgépet
kellene

Ünnepi
megemlékezés az

megemlékezésére. Először a Városháza téren Szőke Zoltán polgármester úr
mondta el ünnepi gondolatait, majd a
városi önkormányzat és intézményei
helyezték el az emlékezés koszorúit az
56-os emlékoszlopnál és Pongrácz Gergely mellszobránál. Ezután a Találkozások Házában folytatódott az ünnepi
program, a Nyíregyházi Szakképzési
Centrum Tiszavasvári Középiskolája,
Szakiskolája és Kollégiumának képviseletében Boczák Zsolt tanár úr és tanítványai méltó módon idézték meg
az 1956-os forradalom eseményeit.

1956-os forradalom
és
szabadságharcról
Tiszavasvári Város Önkormányzata
és az EKIK Találkozások Háza közös
szervezésében került sor az 1956-os
forradalom és szabadságharc ünnepi

betervezni, de ennek a beszerzési értéke
nettó 9 millió forint, azzal, hogy a
pályázat 5 millió forintig támogatják a
beszerzést. A TIVA-SZOLG Nonprofit
Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint,
a közmunka programok keretében tudnak
majd pályázni a későbbiekben nagy
teljesítményű munkaerőgépre, ezért itt
ismételten javasolt volt, hogy módosításra
kerüljön a szerződés, és gyakorlatilag ez a
második célterület, ami a munkaerőgépek
beszerzéséről szól törlésre kerüljön.
5. EFOP-1.2.11-16-2017-00009
azonosítószámú pályázattal kapcsolatos
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
Ez az előterjesztés az önkormányzat
„Esély Otthon” Pályázatával kapcsolatos.
Az önkormányzat honlapján már most
is látható a felhívás, mely szerint három
tréning fog megszervezésre kerülni
három témában a projekt keretében
(1. Álláskeresési technikák átadása; 2.
Munkaerő-piaci kulcsképességeket és
kulcskompetenciákat fejlesztő tréning; 3.
Pályatanácsadás). Az önkormányzat a 18
és 35 év közötti fiatalok jelentkezését várja.
A térningek előadóit még nem ismerjük, az
időpontokat a későbbiekben tesszük közzé.
A pályázat lényege, a tiszavasváriban
jelentkező munkaerőhiány feltérképezése,
hiányszakmák
meghatározása,
a
hiányszakma
képviselőinek
pályázat
keretében történő támogatása, például
felújított
bérlakások
térítésmentes
használata biztosításával. Szőke Zoltán
polgármester úr első intézkedései között
hívta össze a vállalkozói fórumot, ahol
a vállalkozások véleményét is kikérte
a projekt kapcsán, tegyenek javaslatot
hiányszakmákra. Tervek között szerepel a
novemberi hónapban egy olyan vállalkozói
fórum megrendezése, ahol a tréningekre
jelentkezők és a vállalkozók találkoznak,
és a vállalkozók egyes képviselői röviden

ismertetik hogyan kerültek a szakmába,
hogyan látják a saját területük jövőjét,
milyen kompetenciákat tartanak fontosnak
a szakterületükön. Az előterjesztés azonban
konkrétan a pályázat infrastrukturális
részére vonatkozott, mivel a projekt
keretében hét önkormányzati lakás
kerül felújításra, amit majd – ahogyan
korábban mondtam – a nyertes pályázók
vesznek használatba térítésmentesen.
Az ezzel kapcsolatos ajánlati felhívást
korábban elfogadta a testület, az azonban
az elektronikus közbeszerzési rendszer
problémája miatt határidőben nem került
közzétételre, így annak aktualizálása
vált szükségessé. A döntésnek az volt
a lényege, hogy a felhívást ismételten
elfogadta módosított határidővel a testület,
módosításra került továbbá a képviselő
személye, továbbá a felújítási munkák
teljesítési határideje 90 napról 120 napra
változott.
6. Forgalomszabályozó eszközök
kihelyezéséről
Folyamatosan érkeznek az igények az
önkormányzathoz ebben a témában.
Vannak igen veszélyes csomópontok a
városban, például a Nagybecskerek és
a Tompa Mihály útnál, ahol legutóbb
volt egy baleset, így ide indokolt volt az
elsőbbségadás kötelező tábla kihelyezése.
Az
előterjesztést
véleményeztetésre
került a rendőrkapitánysággal is, akik
kérték a Bajcsy Zsilinszky és a Hősök út
kereszteződésébe is tükör kihelyezését.
Ugyanígy a Bajcsy Zsilinszky és Árpád út,
valamint az Árpád utca és a Pethe Ferenc
utca kereszteződésbe is tükrök kerülnek
kihelyezésre. Amit a legtöbben jeleztek, az
a Kabay János utca és az Eszterházy utca
kereszteződése a gyári lakótelepnél, mivel
a Csemege Bolt előtt sok az autó, és így
nehéz a kikanyarodás, ezért oda is tükör
fog kikerülni.
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Süni
avató
2018. október 25-én,
csütörtökön a süni avató játékos feladatainak
teljesítésével és esküjük letétele után
hivatalosan is iskolánk tanulóivá fogadtuk
az első osztályosokat. Az első osztályosok
a tornateremben mutatták be ügyességüket:
elszavalták az osztályok a megtanult bemutatkozó versikéjüket, őszi színekben pompázó faleveleket gyűjtögettek, süni tablót
készítettek, őszi gyümölcsöket és tanszereket
válogattak és csoportosítottak, eltáncolták
a süni táncot. Az iskola új kis elsős sünikéi
ajándékba sünnel díszített ceruzákat kaptak,
osztályonként a tantermükbe vihettek egyegy gyümölcskosarat és az általuk készített
tablót. A vidám hangulatú délutánt fogadalom tétellel zárták, s az alábbi esküt tették le:

Én ….. fogadom, hogy a Tiszavasvári Általános Iskola rendes kis sünije leszek.
Hogy mindenki mondhassa azt, milyen
ügyes ez a gyerek!
Mint a rendes kis süni, leszek mindenben nagyon ügyi!
Megtanulok számolni, szépen írni, olvasni,
Hamarosan minden titkot meg tudok
majd fejteni.
Mindenkivel szépen beszélek, és elkészítem a leckémet.
Nem henyélek, szorgos vagyok,
Hogy rám büszkék lehessenek a nagyok!
Én leszek a legjobb diák a Tiszán innen,
Dunán túl,
Dicsőséget szerzek még az Óperencián
is túl.
Köszönjük a negyedik osztályos tanító nénik munkáját, akik nélkül nem jöhetett volna
létre ez a vidám délután, valamint a Diákönkormányzat felajánlását.

Sikeres évkezdés

T

Szentmihályi

Hat csapattal az országos döntőn

alán még sohasem kezdődött ilyen sikeresen a Tiszavasvári Általános Iskola
tanéve a sportot tekintve. Több éve már,
hogy az iskolánk tanulói a diákolimpiák
országos döntőinek résztvevői. Ezek a versenyek év közben, vagy év végén kerülnek
megrendezésre. A 2018-2019-es tanévben az
év elején meghirdetetett Atlétika – Ügyességi
és Váltófutó Csapatbajnokságra is nevezett
iskolánk több csapattal is. A 2018.október
1-én, Nyíregyházán megrendezett megyei
döntőre hat csapattal utazott iskolánk. A hat
csapatunkból öt csapatnak sikerült megyei 1.
helyet elérni, egy csapatunk megyei 2. lett.
Ebben a csapatbajnokságban a megyei első
hely nem jelenti automatikusan az országos
döntőbe való kerülést. Az országos döntőn
való részvétel meghívásos alapon történik;
az ország első 12 legjobb eredményt elért
csapatait hívják meg, függetlenül a megyei
helyezéstől.
Eredmények:
Leány távolugrás: 1. hely
Csapat tagjai: Gáll Gréta; Kaska Kíra Sára;

Kecskés Kíra Villő; Lakatos Petra; Petruska
Dóra
Leány kislabdahajítás: 1. hely
Csapat tagjai: Balázs Helga; Gáll Gréta;
Kaska Kíra Sára; Lakatos Petra; Petruska
Dóra

Fiú távolugrás: 1. hely
Csapat tagjai: Karalyos Roland; Molnár Zoltán; Simon Zoltán; Svolik László;Zsoldos
Máté
Fiú kislabdahajítás: 1. hely
Csapat tagjai: Győre Olivér; Molnár Zoltán;
Rozgonyi Márk; Simon Zoltán; Zsoldos
Máté
Fiú súlylökés: 1. hely
Csapat tagjai: Bárány Zsombor; Győre
Olivér; Molnár Zoltán; Simon Zoltán; Zsoldos Máté
10x200 m-es vegyes váltó: 2. hely
Csapat tagjai: Petruska Dóra; Kiss-Becsy Balázs; Lakatos Petra; Svolik László;
Kecskés Kíra Villő; Simon Zoltán; Kaska
Kíra Sára; Molnár Zoltán; Gáll Gréta;
Zsoldos Máté.

Az igazi siker ekkor következett, hiszen
mind a hat csapatunk meghívást kapott az
országos döntőbe. Ennyi csapattal egyetlen
iskola sem jutott be az országos döntőbe! Az
országos döntő Budapesten, a BSE atlétika
pályáján került megrendezésre október 20án. Ezen a döntőn a megyei eredményekhez
közeli eredmények születtek – valamelyik
csapatunk jobban, valamelyik kicsit gyengébben teljesített – mely eredményekkel
csapataink a középmezőnyben végeztek. A
megyei döntőhöz képest változás történt a
csapatok összeállításában, hiszen volt, aki
megbetegedett, vagy már előzőleg külföldi
utat terveztek a hosszú hétvégére. Az utazó
csapat új tagjai lettek: Magyar Boglárka és
Szécsi Dorka Etelka. A csapatok felkészítő
tanárai: Petruska Zoltán és Rontó Zsolt. Az
országos döntőn csapataink további segítője
volt Rontóné Tári Gizella is.
Gratulálunk!

Szivárvány
2018. október 4-én az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében
került bemutatásra Hankó András Szentmihályi Szivárvány című sorozat 7. kötete
a Tiszavasvári Városi Könyvtárban. E jeles
alkalmából a megjelent kötetek egy-egy dedikált példányát ajándékozta az író a Tiszavasvári Általános Iskola Könyvtárának, melyet
ezúton is szeretnénk megköszönni az iskola
tanulóifjúsága és dolgozói nevében is.
Az eseményekről készült fotók és videók a
www.tiszavasvari-iskola.hu oldalon megtekinthetők.

ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA A
TISZAVASVÁRI
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Tiszavasvári Általános Iskolát a fenntarthatóságra nevelés egész
intézményes
megközelítése
melletti
elkötelezettségéért 2018. szeptember
1. napjától ÖRÖKÖS ÖKOISKOLAI
címmel minősítette. E cím elismerése
annak a pedagógiai és intézményvezetési
folyamatnak, melynek eredményeképp
diákjaik
és
környezetük
számára
természetessé válik az egészséges-,
és
környezettudatos
életmód,
a
fenntarthatóság iránti nyitottság és aktívan
részt vesznek ezen elvek megvalósításában.
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M a g i s z t e r
Évkezdő ovi –suli tábor

Nagy sürgés-forgással indult augusztus utol-

zásnak. Az óvó nénik elmondhatták tapasz-

só hete: tanító nénik és óvó nénik szeptem-

talataikat a tanító néniknek. A táborban átve-

ber első hetében a kis elsősökkel karöltve

hettük az óvodai szokásokat, módszereket,

egy ovi-suli táborban vehettek részt. Fontos

játékos feladatokat, hogy a gyermekek minél

állomás ez a szülőknek, gyerekeknek, óvoda-

kevesebbet érezzenek abból, hogy rájuk már

pedagógusoknak, tanító néniknek, pedagó-

nagyobb, nehezebb feladat vár az iskolában.

giai asszisztenseknek egyaránt. Milyen lesz

Együttlétünk alatt dramatizáltunk, játékosan

az óvodás beilleszkedése az első osztályba?

számoltunk, indiánoknak öltöztünk, verse-

Hogyan felel meg az iskolában? Sikernek

nyeztünk, tornáztunk, sétáltunk, növények-

vagy kudarcnak éli meg az első heteket? Az
ovi-suli tábor ezt hivatott megkönnyíteni.
Egy előzetesen előkészített tábori terv után
szeptember 4-6-ig a tiszavasvári Gólyahír
ifjúsági tábor adott helyet az ismerkedésnek,

kel ismerkedtünk, meséltünk. Természetesen
a vidámság, móka, kacagás elmaradhatatlan
volt. Köszönjük ezt az élményekkel teli 3
napot!

játékoknak, mókának, kacagásnak, szórako-

Magyar Hajnalka

Minden tetőről látni a napot…

A Magiszter Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulónak előadása a Találkozások házában és a budapesti ELTE Trefort Gyakorló
Gimnáziumban. Pilinszky János verséből
kölcsönözte címét az a színielőadás, amit településünk ifjú lakói írtak meg, vittek színre
és mutattak be. Az előadás arról szólt, hogy
egy árva testvérpár hogyan találja meg a boldogulást minden nehézség ellenére is. A gyerekeket mostohájuk követelésére kiteszi az
apjuk az erdőben, de nem vesztik hitüket a
legreménytelenebb helyzetekben sem; helytállnak magukért és egymásért. Az előadás
szövegkönyvét egy roma mese (Csenki Sándor gyűjtéséből) alapján együtt írták meg az

általános iskolás diákok, tanáraik és a Károli
Gáspár Református Egyetem magyar szakos
hallgatói. Sok-sok munkával, de a munka
örömét megélve vitték színpadra a mind magyar, mind romani (cigány) nyelvi elemeket
tartalmazó mesét a gyerekek. A tiszavasvári
előadást a kisebb gyerekek csillogó, a felnőttek talán néha könnyes szemmel hallgatták.
A budapesti partnerek magukhoz is meghívták egy előadás erejéig a friss kis színtársulatot, így oda is elvihetik majd a hírt: minden
tetőről látni a napot, legyen az a Széles úton,
Tiszavasvári központjában vagy Budapest
centrumában.

Csibeavató
Hagyományainkhoz hűen ebben a
tanévben is megrendeztük a Magiszter
iskolába lépő tanulóknak a Csibeavatót. A
kis elsősök nagy izgalommal várták ezt a
délutánt. Az óvó nénik is eljöttek, biztatták
a kis csibéket. A negyedik osztályos tanulók
és tanítóik változatos feladatokkal készültek.
A játékos, ügyességi feladatokat, egymást
segítve végezték a kicsik és a nagyok. A
rendezvény helyszíne az iskola tornaterme
volt.
Játékos feladatok:
- Zenés bemelegítés

- Futás gesztenyével
- Gólya viszi a fiát
- Mocsárjárás párnával
- Horgászás
- Szoborjáték
A végén az eskütétellel megtörtént az
elsősök avatása. Egy vidám, sportos délutánt
töltöttünk el együtt.
A szervezők: a negyedikes tanító nénik

p i l l a n a t o k
Boldog Iskola lett a Magiszter

A tanév végéhez közeledve egy pályázati
kiírásra figyelt fel iskolánk pedagógusa Demeterné Berencsi Tünde. A Boldog Iskola
programjának fókuszában az áll, hogy hogyan lehet a negatív gondolkodásmódon
változtatni és a tanulásban egy optimista
hozzáállást kialakítani a diákok körében. A
program a pozitív pszichológia módszereire épül, ami mind a diákok, mind a tanárok
jól-létével foglalkozik, és lehetőség van a
szülőket is bevonni a programba. Boldogságra mindenkinek szüksége van, így iskolánk is megpályázta a lehetőséget. Egy puzzle-darabokból álló nagy kirakót készítettünk
a gyerekekkel, melyre minden gyermek rárajzolhatta, hogy őt mi teszi boldoggá. Adatlap
kitöltés, pályamű beküldés után jött a jó hír,
hogy iskolánk is bekerült a Boldog Iskolák
közé. Év elejétől kezdve a vállalkozó osztá-

lyok és pedagógusok boldogság órákat tarthatnak, melyhez a Veled jobb a világ Alapítvány és Boldogóra Program minden szakmai
segítséget megad. Letölthető szakmai anyagot, dalokat, dalszövegeket, segédanyagokat.
Szeptemberben a 7. B. osztályban meg is
tartottuk az első boldogság órát. Nagy sikere volt, a tanulók élvezték a foglalkozást. A
Boldog Iskola cím átadására Budapesten, az
Erkel Színházban került sor ünnepélyes keretek között. A címmel együtt egy szakmai
csomagot is átvehettünk, mely megkönnyíti
a boldog órák tartását. Köszönjük a bizalmat, a lehetőséget. Élni fogunk vele és bízom benne, hogy mindannyian boldogabbak
leszünk. Mi teszünk érte!
Demeterné Berencsi Tünde

A„Nekem is van esélyem”Varázsvilág Tanoda pályázat
lezárult
Egy közel másfél éves pályázat zárult le
2018. október 31.-én. A Magyarországi Magiszter Alapítvány által működtetett Tanoda
2017. június 1-én kezdte meg működését.
Ezen időszak alatt a gyerekek tantárgyi fejlesztésekben, szabadidős foglalkozásokon
vehettek részt. Nyitott tanodai programok
alkalmával a szülők és az együttműködő
partnereink közösen vettek részt családi
napokon, előadásokon. A tanodán kívüli
programok alkalmával Budapestre, az aggteleki Cseppkő- barlangba és Miskolcra is
kirándultak. 2018 nyarán 4 napos nyári tábort szerveztünk számukra. Sok hangsúlyt
fektettünk a tárgyi tudásuk bővítésére és
mélyítésére. A fejlesztések alkalmával növeltük a felzárkózási esélyüket, tanulási motivációjukat. Célunk volt, hogy élményekhez és

tapasztalatokhoz juttassuk őket, segítsük a
pályaorientáció és a továbbtanulásban segítsük őket. A pályázat lezárta után is nyomon
követjük őket és támogatjuk őket a tanulásban.
Varázsvilág Tanoda
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Közösségek a családokért, avagy

Vedd észre, Tégy érte, Légy része!
A NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok
Egyesülete ezzel a címmel valósította meg
kampánynyitó rendezvényét 2018. október
20.-án. a Találkozások házában. Rendezvényünk célja a társadalmi felelősségvállalás
erősítése a családok körében valamint generációk közötti együttműködés és a kapcsolat
javítása. Az önkéntességre való figyelem felhívása és annak népszerűsítése. Új kisközösségek létrehozása. A családi délelőttre közösen készültek a pályázatban együttműködő
partnerek a Tiszavasvári Otthon Segítünk
Alapítvány önkéntesei, az Őszikék, Idősek és
Egyedülállók Nyugdíjas egyesület tagjai, iskolák közösségi szolgálatosai és egyesületünk
aktív önkéntesei. Megbeszéltük a feladatokat
majd vártuk az érdeklődő családokat. A rendezvényünk megnyitójára vendégünk volt
Ulicsák Péter a Nagycsaládosok Országos
Egyesületének Főtitkára, aki Lévai Andrea
elnökünk után köszöntötte a résztvevőket és
beszélt a 30 éve a családok érdekében tevékenykedő országos egyesületről. A megnyitó
után Molnár Orsi szórakoztatta a kicsiket és
nagyokat őszre hangoló műsorával, majd elkezdődött a mesebeli hétpróba. A gyerekek
hét állomáson képzelhették bele magukat
a mesébe ahol ügyességi feladatokat kellett
teljesíteni. Ha a feladatot teljesítették mesepecsétet kaptak, majd a végén beválthatták
különböző ajándékokra. Minden résztvevő
ajándékkal távozott melynek nagyon örültek.
A felnőttek részére volt lehetőség vérnyomás és vércukormérésre. A nyugdíjas
klub tagjai tea és tejtermék és méz kóstolót
készítettek, majd kínáltak a résztvevőknek.
Az Otthon Segítünk Alapítvány önkéntesei

kézműveskedést biztosítottak a kicsiknek.
Az egyik nagycsaládos apukánk régi csontleleteket mutatott be az érdeklődőknek. A
mozgás Gulyás Szilvi és Zumba csapata segítségével valósult meg, majd elkezdődött az
Unoka mesél programunk, melyen nagyon
ügyes mesemondók varázsolták el a nagyszülőket, szüleiket, testvéreiket. A mesemondók gyermek könyvkiadók felajánlásának
köszönhetően mesekönyvvel térhettek haza.
A rendezvény végén tombola tárgyakkal
térhettek haza a résztvevők. A rendezvény
értékelésénél elmondhatjuk a családok jól
érezték magukat. A programokat úgy állítottuk össze, hogy tudjanak egymással kapcsolatot építeni, beszélgetni. A nagyszülők
munkáját elismerték és számítanak rájuk,
jöttek ilyen visszajelzések. Jelentkeztek új
önkéntesek is a csapatunkban. A közösségi
szolgálatos önkéntesek nagyon lelkesek voltak. Köszönjük mindenkinek a munkáját.
Programunk az EFOP-1.3.5.16-2016-00738
pályázat keretében valósítottuk meg.
Tóthné Nácsa Irén
önkéntes koordinátor

„Nagy kaland a nagycsalád”
József Attila 1934. október 28-án írta meg
Mama című versét. A mű születésének
előestéjén a Civil Házba várta „kalandos”
programjára az érdeklődőket a Tiszavasvári
Nagycsaládosok Egyesülete.
Kerekasztal beszélgetéssel indítottunk
„Édesanya és az édesapa problémás helyzetekben” címmel. A moderátor így kezdte:
„Minden családnak, szülőnek és gyereknek
sokféle nehézséggel kell megbirkóznia a
családi élet során. Csak a filmekben létezik
az állandó boldogság…” A beszélgetés során „felfedezhettük” a hét szülői „fő bűnt”,
s számos praktikát tanulhattunk meg arról,
hogy ezeket a „bűnöket” hogyan küszöbölhetjük ki. A műhelymunka második részében a NOE –Édesanya- workshopjához
kapcsolódva kezdődött el a „Mama-variációk” című program. Először Lévai Nikoletta
szavalta el Aranyosi Ervin: „Mit is jelent e
szó: Anya?” című versét, majd a József Attila- mű keletkezésének története következett
Lévai Viktória és Levente előadásában. Ezután megzenésített változatokat hallgattunk
meg, illetve Anga Kamilla a mai modern
„Mamát” is elszavalta a jelenlevőknek. A
délutáni második fejezetében szakértő előa-

dást hallhattunk „Anyának lenni régen és
most”. Az interaktív előadás során számos
példát hallhattunk ükanyáink, dédanyáink,
nagyanyáink és anyáink helyzetéről, s össze
tudtuk mindezt hasonlítani a mai „modern”
anya mindennapi életével. A bemutató után
kötetlen beszélgetés zajlott ebben a témában. A programot Kuik Imre zenés interaktív Songlis foglalkozásával zártuk: elhangzott
a „Mama” angolul, s Jonas Blue - Mama
című dala, melyet meghallgattunk, elemeztünk, értelmeztünk. A műhelymunka alatt a
gyerekeket játszóház, kézműves foglalkozás
és arcfestés várta. Szeretnénk megköszönni az önkénteseink munkáját, s köszönjük
mindenki részvételét a kon! A workshop a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az
EFOP-5.2.2-17-2017-00106 „Transznacionális együttműködések”
„KOR-TÁRS” – TÁRS a FIATAL CSALÁDOK mellett határon innen és túl” pályázati
program támogatásával valósulhatott meg.

Lévai Andrea
egyesületi elnök
a pályázat szakmai vezetője

Meseösvény és Logikaland felfedezése Tiszavasvári önkéntesekkel!
A Tiszavasvári Otthon Segítünk Alapítvány tagjai 2018 júliusában ellátogattak
Esztergomba, ahol megismerkedhettek az
ott tevékenykedő Otthon Segítünk Alapítvány által megrendezésre kerülő Meseösvény programmal. A meseösvény helyszíne
a Bazilika oldalában volt kialakítva. A rajtnál
minden résztvevő megkapta a menetlevelét.
Ha kislány, akkor koronát, ha kisfiú, akkor
pajzsot, melyre gyűjthették a matricákat, ha
egy feladatot teljesítettek. Természetesen
a felnőttek is beállhattak játszani, egye-egy
feladatot kipróbálni. Érdekesebbnél érdekesebb mesében szerepelhettek a gyerekek a
feladatok által, de akinek nem volt kedve teljesíteni azokat, az kötetlenül is játszhatott barátaival, szüleivel az ott lévő önkéntesekkel.
A beöltözött játékmesterek, meseszereplők
vonzották a gyerekeket. A kiskakas gyémánt

fél krajcárja című meséből megjelent a törökcsászár és szolgálói, akikkel vívni is lehetett.
A családok nagyon jól érezték magukat. A
végén apró ajándékok közül választhattak
a feladatot teljesítők. A szervező elmondta:
több mint 300 gyerek vett rész ezen a programon, és évente megtartják a rendezvényt.
Az önkéntesek segítenek a feladatok lebonyolításába, de a városban tevékenykedő
más civil szervezek is segítenek ilyenkor
egy-egy állomásnál. A településünkről érkező résztvevőknek nagyon tetszett a rendezvény már rögtön el is kezdtek gondolkodni,
hogy hogyan valósíthatnánk meg mi is ilyet
városunkban. Másnap Lukács Anikó tréner
vezetésével a Hatékony kommunikáció technikájával ismerkedtünk meg elméletben és
gyakorlatban. Délután jutott idő tapasztalat
cserére a két alapítvány önkéntesei között,

de volt társasjátékra és kézműveskedésre is
idő. A Meseösvényen és a szakmai táboron
való részvétel a Nemzeti Együttműködési
Alap támogatásával valósult meg. Ingyenes
felkészítő tanfolyamra várjuk azokat a szülőket, nagyszülőket, akik baráti, gyakorlati
segítséget nyújtanak kisgyermekes családoknak. A Tiszavasvári Otthon Segítünk Alapítvány önkéntes közössége Téged is vár!
Ha van szabadidőd, amit segítségnyújtásra akarsz hasznosítani és egy aktív közösség tagja lenni, gyere hozzánk önkéntesnek. Várom jelentkezésedet e-mailban
(inci65@freemail.hu), vagy telefonon, az
alábbi számon: 06 20/518- 9676
Tóthné Nácsa Irén
önkéntes koordinátor.
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Idősek Napja a
Találkozások
Házában
Október 8-án Szőke Zoltán polgármester úr köszöntötte Tiszavasvári
Szépkorú lakosait. Majd ezt követően
Gergely Róbert énekes, Szereted-e még?
című Szécsi Pálnak méltó emléket állító
műsorral kedveskedett a teltházas közönségnek, akik műsora végén felállva
és szűnni nem akaró tapssal jutalmazták
a nagyszerű műsort.

Elvis, Oltár,
Miami

színházi sikerdarab a Találkozások Házában

A Bánfalvi Stúdió előadásban láthatott a tiszavasvári közönség egy nagysikerű komédiát a Találkozások Háza
színháztermében október 15-én. A
darab végén vastapssal köszönte meg a
közönség a komédia szereplőinek (Beleznay Endre, Bánfalvi Ágnes, Vastag
Tamás) a nagyszerű színészi játékot és a
magas színvonalú szórakoztatást.

Szülinap aprajafalván
A tiszavasvári és Szorgalmatosi
óvodások és kisiskolások tekintették
meg október 17.-n a Pódium Színház előadásában a Szülinap Aprajafalván című mesejátékot a Találkozások Házában. A darab délelőtti és
délutáni előadása is nagy sikert aratott az ifjú közönség számára.

Országos
Rajzfilmünnep
a Találkozások
Házában

Az Országos Rajzfilmünnephez kapcso-

De délutánra is maradtak olyan klasszi-

lódva a Találkozások Házában már délelőtt

kus rajzfilmek, mint a Mézga család vagy Dr.

10 órától régi, ismert és a mai napig közked-

Bubó, ezeken a vetítések is teltház előtt zaj-

velt rajzfilmeket (Kockásfülű nyúl, Pityke őr-

lottak le. Köszönet ezért a tiszavasvári óvo-

mester, Mesék Mátyás királyról) tekinthettek

dáknak és általános iskoláknak, akik beültek

meg a gyerekek.

hozzánk a filmvetítésekre.
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Októberi programdömping a
Városi Könyvtárban

ár hagyománynak számít, hogy
október első hetében a figyelem
középpontjába
kerülnek
a
könyvtárak. Az Országos Könyvtári
Napok a könyvtáros szakma legrangosabb
eseménye. 2018-ban is több ezer könyvtár
összefogásával valósult meg, a lakosság
széles körének bevonásával, melyhez a
korábbi évekhez hasonlóan könyvtárunk is
csatlakozott. Az októberi rendezvénysorozat
nyitórendezvényének keretében átadásra
kerültek azok elismerések, melyeket azok az
olvasóink kaptak, akik rendszeresen járnak
könyvtárba. 2018-ban Bódor Zsuzsanna a
Városi Könyvtár legfiatalabb Olvasója címet
kapta. Köszöntöttük a Városi Könyvtár
legidősebb olvasóját, Katona Józsefet,
aki a mai napig rendszeresen felkeresi
könyvtárunkat, s rendszeresen kölcsönöz
könyveket. 2018-ban a legrégebben
beiratkozott olvasó megtisztelő címet Szép
László kapta. A 6-14 éves korosztályban
Bozó Panna nyerte el a Városi Könyvtár
legtöbbet olvasó Gyermek Olvasója címet.
A diákok közül Bényei Kitti immár
másodszor a Városi Könyvtár legtöbbet
olvasó diák olvasója cím tulajdonosa lett.
Somogyi Lászlóné 2018-ban a Városi
Könyvtár legtöbbet olvasó felnőtt Olvasója
cím tulajdonosa lett.

O

któber 1-én került sor a Kreatív
Olvasók VII. kiállítás megnyitójára.
A kiállítás keretében 27 egyéni kiállító és
két csoport mutatkozott be. A kiállítást
Molnárné Balla Gyöngyi művésztanár
nyitotta meg, a műsorban közreműködött
Krusóczki Adelin.
A kiállítás lehetőséget teremtett arra, hogy
a kiállítók bemutatkozhassak új oldalukról,
munkáikat a szűkebb környezet - a család,
a barátok – mellett a könyvtárlátogatók is
megismerhették. Többségük nem tanulta,
autodidakta módon sajátították el a
különféle technikákat. Az általuk készített
alkotások személyiségük egy-egy darabját,
érzelmeiket, ízlésvilágukat közvetítik felénk.
Kiállítóink voltak: Ádám Katalin, Bényeiné
Nagy Mária, Czifra Gergő, Czifra Melinda,
Czifra Sándorné, Draviczky Sándorné,
Fekete Sándorné, Görög Eszter, aki a
LION-s országos Békeposzter pályázaton
III. helyezést ért el, Hamvasné Nagy
Annamária, Holozsnyákné Vereczkei Judit,
Jágerné Rácz Andrea, Kató Sándorné
Zsuzsa, Kézfogás Idősek Klubjának tagjai,
Kovács Béla, Kovács Béláné, Kovács Géza,
Kovácsné Botrágyi Mónika, Dr. Kulcsár
Tímea, Mészáros Józsefné, Molnárné Balla
Gyöngyi, Molnárné Magyar Éva, Oláh
Dávidné Csilla, Rékasi Lászlóné Piroska,
Szlomoniczki Istvánné, Tóth Andrásné
Erzsike, Vámos Nóra, Váriné Virág Erika.

Valamennyiüknek ezúton is gratulálunk.
A kiállítást november 5-ig látogathatták az
érdeklődők.

O

któber 2-án Vámos Miklós írót
köszönthettük a Városi Könyvtárban,
akinek a regényei népszerűek a férfiak és a
nők körében egyaránt. Szívesen olvassák a
fiatalabb és az idősebb generáció tagjai. A
közönségtalálkozó címe az október közepén
megjelent új könyvének címe volt egyben:
Legközelebb majd sikerül.

O

któber 3-án 10 órától a Baba-Mama
Klub foglalkozásának keretében a
Hétszínvirág Bábcsoport előadásában a
Világszép kecskebéka című mesét láthatták
a legkisebbek, majd 17 órától a Reményt
adóélet című könyv szerzőjével WheelerMezei Virággal találkozhattak az érdeklődők.
A könyv íróját sokan ismerjük, hiszen
Tiszadobon töltötte gyermekkorát, majd
a tiszavasvári Váci Mihály Gimnáziumban
tanult. Virág naplószerű könyve, melyben
saját történetüket írta meg, éppen azon
kalauzol bennünket végig, hogy a fiatalként
még kissé ide-oda sodródó lány hogyan
válik érett személyiséggé a kisfia életéért, az
Istenben való hitének megmaradásáért és a
házasságáért folytatott küzdelemben. A fia
elvesztésétől való rettegéssel és a haláltól
való félelemmel vívott harcában a hit és a
szeretet hogyan teszi őt győztessé. A könyvet
olyan híres és ismert emberek ajánlják az
olvasók figyelmébe, mint Hauser Adrienne
zongoraművész, aki több szállal is kötődik
Tiszadobhoz, gondoljunk csak a korábban,
minden év augusztusában a tiszadobi kastély
kertjében megrendezett Zongoraünnepre,
Káli-Horváth Kálmánköltő, aki Tiszadobon
töltötte gyermekkorának egy részét, Kováts
Adél színész, színigazgató, Tímár Andor
színész. Patrick Whitworth lelkész szerint:
„A könyv egy történet a győzelemről,
dacára a fájdalomnak, kilátástalanságnak,
rémültségnek és bizonytalanságnak; történet
a békességről és a magabiztosságról,
melyeket egy ilyen helyzet alapesetben
teljesen felemészt.
Ez egy olyan utazás története, amit csak
kevesünknek kell megtenni. Ez csak a
legbátrabbaknak való.”

O

któber
4-én
Hankó
András
könyvbemutatójára került sor, mely
ékes példája annak, hogy egy újabb helyi
értékkel lettünk gazdagabbak, Hankó
András
megalkotta
a
Szentmihályi
szivárvány 7. kötetét. Ebben a kötetben is
Hankó András szentmihályi emberekről,
Szentmihályi eseményekről ír, a Tőle
megszokott humoros formában. Komoly
helytörténeti értékkel bírnak azok az írások,
amelyek megírását az utcanévváltozások
ihlették. Hiszen Tiszavasvári életében
jelentős szerepet játszó, köztiszteletben
álló személyekről neveztek el utcákat.
Részletesen megismerhetjük a múzeum
alapítójának, Gombás Andrásnak az életét,
olvashatunk Hankó Lászlóról és Albert
Béláról is.
Önéletrajzi részt is találunk a könyvben
Számvetés címmel. Olvashatunk a település
szovjet csapatok általi megszállásáról,
Szentmihály első civil áldozatáról. Külön
részben kapott helyet a kötetben Sulyok
József írása Tiszavasvári névadótörténetéről,
névadásáról, korabeli forrásokra hivatkozva.

O

któber 5-én immár XII. alkalommal
került megrendezésre a Ne csak lógj
a neten játékos informatikai vetélkedő,
melynek keretében 5-6. osztályos diákok
mérték összetudásukat. A jó hangulatú
vetélkedőn, szoros versenyben az I.
helyezést Kiss Bercel, Nagy Boglárka, Szőke
István szerezte meg. II. helyen végzett
Paronai Anna Luca, Rácz Petra, Répánszki
Bence, a III. helyezett csapat tagjai Fekete
Hanna, Rozgonyi Dóra, Somogyi Napsugár.
Valamennyi résztvevőnek és a felkészítő
pedagógusoknak gratulálunk! Az Országos
Könyvtári
Napok
rendezvénysorozat
támogatója: A Nemzeti Kulturális Alap, az
Informatikai és Könyvtári Szövetség, a Líra
Könyvklub, valamit a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár.
Segítségüket ezúton is köszönjük.

O

któber 26-án az „Itt van az ősz, itt van
újra” címmel könyvtári foglalkozást
tartottunk a Tiszavasvári Általános Iskola 3.
osztályos kisdiákjainak.

Kreatív Olvasóink folyamatosan készítik
a horgolt polipokat és a kis takarókat a
foglalkozás keretében. A lelkes klubtagok
otthon, szabadidejükben is szorgalmasan
horgolnak.
Munkájuk
eredményeként
közel 80 kis polipot készítettek. A
kezdeményezéshez
csatlakoztak
Szorgalmatosról is. Köszönjük mindazoknak,
akik fonalfelajánlásukkal segítik munkánkat,
melyre továbbra is számítunk. A kreatív
tagok új technikával is megismerkedhettek
a szeptemberi workshop keretében, melyet
Dezső Marianna paverpol oktató mutatott
be az érdeklődőknek. Novemberben is
találkozzunk a Könyvtárban!

Októberben a Mesedélelőtt foglalkozásán
a Mini Manó Óvoda ovisai vettek részt,
melyen Az égig érő fa című mesével
ismerkedtek meg a gyerekek.

Kulcsár Lászlóné
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JUBILEUMI ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ
1968 – 2018

Tájékoztató

A több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező fővárosi Nadray Ügyvédi Iroda 2018. szeptemberétől
megnyitotta
fiókirodáját
Tiszavasváriban.

A Nadray Ügyvédi Iroda

várja minden leendő Ügyfelét (Cégeket és Magánszemélyeket egyaránt) az alábbi jogi szolgáltatások vonatkozásában:
•
Ingatlan adásvétel (szerződéskötés, földhivatali
ügyintézés, jogi tanácsadás),
•
Cégképviselet GDPR – adatvédelmi szakjogi tanácsadás
•
Média szakjogi tanácsadás- Polgári,- Büntető és
munkajogi jogi tanácsadás, peres képviselet
Keressen minket Bizalommal az alábbi elérhetőségek
bármelyikén:
Fiókiroda: 4440, Tiszavasvári, Kossuth utca 34.
Telefon: 06/1 202-2256 ; 06/20 311-5899
E-mail: nadray@nadray.hu
honlap: www.nadray.hu

A közelmúltban tartották találkozójukat a
Tiszavasvári „Kabay János” Általános Iskola és Gimnázium 1968-ban érettségizett
G.-IV.B. osztályos volt diákjai. A találkozón
14 fő vett részt, 7 osztálytársunk igazolt ok
miatt nem tudott eljönni9, és sajnos 4 osztálytársunk már nem lehetett itt köztünk. A
találkozóra a megbeszélt időpontban az Ady
Endre utcai „sárga iskola” udvarán gyülekeztünk, mivel mi itt kezdtük a gimnáziumi
tanulmányainkat, és még ebből az iskolából
ballagtunk is. Nagy öröm volt számunkra, hogy ismét évek múltán köszönthettük
egymást. Ezután fényképek készítésével
örökítettük meg találkozásunkat, majd közösen átsétáltunk a Klub Kávéházba, ahol
szeretett osztályfőnökünk, Szabó Istvánné tanárnő vezetésével rendhagyó osztályfőnöki óra következett. Előtte egy perces
néma csenddel, és mécsesek meggyújtásával emlékeztünk elhunyt 6 tanárunkra, és 4
kedves osztálytársunkra. Az osztályfőnöki
órában beszámoltunk egymásnak az eltelt
évek során életünk alakulásáról, és a már

mindannyian nyugdíjasként eltöltött éveinkről. Köszönjük szépen a Klub Kávéház
munkatársainak azt a sok-sok finomságot,
amit részünkre elkészítettek, és hozzájárultak ahhoz, hogy mindannyian jól éreztük
ott magunkat. Külön köszönettel tartozunk
Cselényi Magdi, és Kiss Juci kedves osztálytársunknak a jó előkészítő, és szervező
munkájukért. A találkozónk végén szeretetben feltöltődve váltunk el egymástól, ami
örök emlék marad mindannyiunk számára

Luczák András
egykori diák
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Kedves Olvasók!

Fülöp Attila vagyok, a Vasvári Hírmondó új főszerkesztője. Azt hiszem, nem kell
bemutatkoznom, hiszen a Tiszavasvári Városi Televízióból sokan ismerhetnek, - de
azért írnék pár dolgot magamról és az újságról. Nagy megtiszteltetés volt számomra
a felkérés, bár tudom, hogy az ember nem
lehet próféta saját hazájában. Nem is akarok
próféta lenni, csak egy politikamentes, információs közéleti havilapot szeretnék csinálni.
Ebben Szőke Zoltán polgármester úrral teljesen egyetértettünk. Aki a bulvár hírekre kíváncsi, annak ott a sok pletykalap, aki pedig
a politikai elképzeléseit szeretné világgá kürtölni, az készítsen saját kiadványt! Elég volt
a városlakók pénzén történő köpkölődésből,
mocskolódásból az újság hasábjain keresztül.
Szeretném itt is a TV-ből ismert szlogent
alkalmazni: Korrekt tájékoztatás - a városról, a városnak! Mivel túlnyomó részt csak

a TV-s múltamat ismerik, ezért szeretném
elmondani, hogy már a Vasvári Hírmondó legelső számaiba is írtam, amikor még
Máthé Csaba volt a főszerkesztő, de később
az őszinte, kritikus hangvételű cikkeim miatt
kaptam egy felkérést, hogy hagyjam abba!
Idő közben dolgoztam az Új-Keletnek, a
Kelet-Magyarországnak, a Szabolcs-Expressznek, és közel huszonkét éve vagyok a
Tiszalöki Hírlap főszerkesztője, tehát nem
áll tőlem olyan távolt ez a munka. Most van
folyamatban egy működő szerkesztőbizottság létrehozása, melynek tagjai segítik, kontrollálják a munkámat. Mivel eléggé kiterjedt az ismeretségi köröm, ezért személyes
kapcsolatot szeretnék tartani mindazokkal,
akik hónapról-hónapra megtisztelnek tudósításaikkal, írásaikkal. Sajnos még mindig
vannak olyanok, akik nem segíteni, hanem
hátráltatni próbálják munkánkat, de ezen is

HORGÁSZHÍREK
A hatóságok és a MOHOSZ együttműködésének eredménye képen 2019. január
1-től bevezetésre kerül a Magyar Horgászkártya! Ez a bankkártya méretű plasztik
igazolvány fokozatosan kiváltja a jelenlegi
horgászigazolványt és az állami jegyet. A
fogási napló intézménye még jó ideig megmarad. Ez a horgászkártya január elsejétől kötelező! Enélkül nem lehet kiváltani
állami horgászjegyet sem! Díja 1.732 Ft
+ ÁFA, azaz 2.200 Ft. Interneten keresztül
igényelhető, a www.mohosz.hu oldalon. Az
online igénylés esetén a kártya díját online,
bankkártyával kell kifizetni. A kártya postai

HORGÁSZKÁRTYA

úton kerül megküldésre. Akinek nincs olyan
bankkártyája, amellyel interneten fizetni lehet, vagy nem akar, nem tud ezzel az igényléssel foglalkozni, annak segítséget nyújtunk
a Kacsáson, ill. így csekkes befizetésre is
lehetőség van. Mivel egy-egy horgász regisztrálása 20 perc, ezért már az idei évben
megkezdődtek a regisztrációk, hogy elkerüljük a jövő évi tumultust. Az igényléshez
szükséges a horgász adókártyája, melyet
be kell szkennelni és hozzá kell csatolni
az online igényléshez. Ez is megnöveli az
ügyintézési időt. Hogy ösztönözve legyenek a horgászok, hogy minél többen még

Szépkorút köszönthettünk!

Oláh Imre egy hatgyerekes család
legkisebb gyermekeként született. Még
gyerekként vesztette el édesapját. Korán,
az elemi iskola elvégzése után keményen
dolgoznia
kellett.
Mezőgazdasági
munkával és állattartással segítette a
család megélhetését. A család mindig az
első számára. Feleségével 66 éve élnek
szeretetben, békességben. A megromlott
egészsége ellenére is a kicsi unokák jelenléte

nagyon boldoggá teszi. Házasságuk alatt
2 gyermekük született. A 6 unoka, 5
dédunoka és a család együtt ünnepelték meg
a nagyapa 90. születésnapját. Az ünneplésen
részt vett Szőke Zoltán polgármester úr,
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző
és Szabóné Aranyi Tünde anyakönyvvezető.
Tiszavasvári Város Önkormányzata további
sok boldogságot és jó egészséget kíván!

idén kiváltsák a horgászigazolványt, nyereményjátékot indítottak: 2018. szeptember
1. és 2018. december 4. között regisztrálók,
megnyerhetik az összesen bruttó 15 millió
forint értékű nyeremények egyikét, egy Toyota RAV4 Hybrid gépjárművet, vagy
egy floridai utazást. További részletekről
és ügyfélfogadási időpontokról érdeklődjön
a Facebook oldalunkon, valamint a Tókezelő
Facebook oldalán.
az Elnökség nevében:
Fejes László Ádám elnök

APRÓHIRDETÉS

Lakossági hirdetés 25 szóig ingyenes, az
ettől hosszabbak a keretes fizetős hirdetési kategóriába tartoznak. Hirdetéseiket
minden hónap utolsó napjáig bedobhatják a Polgármesteri Hivatal portáján lévő
gyűjtődobozba, vagy elküldhetik emailben a vhirmondo@gmail.com címre.
FIGYELEM! Apróhirdetéseiket minden hónapban meg kell újítaniuk. Ezek
tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

túl leszünk, és talán a következő hónaptól
problémamentesen dolgozhatunk.
Amint azt az előbb említettem, egy kifejezetten közkedvelt városi újság készítése
a célunk, ezért kérünk mindenkit, hogy tanácsaival, kritikáival, írásaival vagy verseivel
segítse munkánkat – szívesen fogadjuk!
Lapzárta minden hónap utolsó napján,
megjelenése és kézbesítése pedig számításaink szerint legkésőbb minden hónap közepén lesz. Vannak időszakok, amikor két
újságra való cikk gyűlik össze,- ilyenkor kell
szelektálnunk az aktualitások között (amikor
a kimaradtak a következő lapszámban jelennek meg), de van olyan is, amikor úgy kell
utána menni a történéseknek. Sajnos, vagy
hál’ Istennek, ilyen az újságírás.
Fülöp Attila

A Mezőőri
telefonszámot
módosítani szükséges, tévesen
szerepel az előző
számban.

A helyes telefonszám:

06-30
585-3140
Eladó 600 liter szilva, körte cefre, új állapotban lévő hajlított vázú Csepel kerékpár, hegesztő trafó. Érd.: 06 30/514-1022

Választási malacok vannak eladók!
Érd.: 06 30/812-7686

TISZAVASVÁRI településen 2018 év NOVEMBER hó 19-30.

TÜDŐSZŰRÉST
TARTUNK

Szűrés helye: Találkozások Háza / Szabadság tér 1.
Szűrés ideje: 2018. november 19.-2018. november 30.
munkanapokon: 08:00-12:00-ig
A tüdőszűrésen való megjelenés betöltött 40 éves kortól
AJÁNLOTT ÉS INGYENES!
40 éves kor alatt térítés ellenében (1 700 Ft) történik
Befizetésre a tüdőszűrési időtartam utolsó 30 percében már
nincs lehetőség
A szűrővizsgálatra legutóbbi szűrőlapját, betegbiztosítási
kártyáját lakcím kártyáját és személyigazolványát
magával hozni szíveskedjen.
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IN MEMORIAM PERE GYULA
1950 – 2018

Ülök a számítógép előtt, nézem az üres
monitort, és körbevesz a szinte már fájó
csend. Tudtam, hogy ilyen iszonyú nehéz
lesz írni Rólad akkor, amikor számtalan
beszélgetés, közös emlék és az a sok éves
ismeretségünk már csak emlék. Még most
sem hiszem el, hogy a város ikonikus alakja, a mindenkivel viccelődő, az állandóan
mosolygó, egy igazi jó Ember nincs többé.
Igen, valóban az voltál: egy igazi jó ember.
Azt gondolom, hogy ebben minden benne
van. Szinte nincs olyan ember Tiszavasváriban, aki ne emlékezne jellegzetes hangodra, huncut mosolyodra, fürkésző, vidám
tekintetedre. Természetes volt számomra,
hogy ismerlek, hogy barátomnak mondhatlak, és most, hogy már nem vagy, most
érzem, hogy mennyi mindent szerettem
volna még elmondani neked. Bár mondtad, hogy baj van, de hogy ekkora??? Talán ezt is elbagatellizáltad, mert tudomást
sem akartál venni a betegségedről. Nem
csodálom, hiszen az, akinek állandóan csinálni kellett valamit, akinek a jövés-menés
volt az lételeme, nehezen bírta elviselni a
tehetetlenséget, az ágyhoz kötöttséget, a
kiszolgáltatottságot. Pedig Te mindennel
megküzdöttel! Átélted a válás gyötrelmeit,
egyedülálló apaként példaértékűen gon-

doskodtál fiadról kilenc éves koráig, talpra
álltál a mozi „elvesztése” után, és mindig
megtaláltad az
életben a célt, a
szépséget.
Nagy terveid voltak, és a
bakancslistádnak sem értél
még korántsem
a végére. Azt
is mondtad a
Veled
készített riportban,
hogy Isten útjai
kifürkészhetetlenek. Milyen
igazad
volt!!!
Rendkívül nehéz küzdelem
van
mögötted, amelyben
most
sajnos
nem győzhettél. Pedig nagy
harcos voltál,
és számomra sok mindenben követendő
példakép is. Gondolkodás, emberszere-

Sajtóközlemény

Korszerűbb épületben tanulhatnak a Vácis diákok

tet, bölcsesség, segítőkészség, műveltség,
kézügyesség, kitartás, szorgalom, becsületesség, valamint nagyfokú
humorérzék.
Ezek a tulajdonságok, valamint Katikával
a szeretetteljes
második házasságod segített
át a nehézségek
leküzdésében,
és abban, hogy
szép emléket
hagyj mindan�nyiunkban. Ki
ne emlékezne
arra,
ahogy
Pere
Gyuszi
bácsi két vetítés között az
épp
aktuális
Wartburgjával
hozza-viszi a
filmeket az állomásról. Vagy
mozi közben be-beszóltál szigorúan, hogy
hagyják már abba a beszélgetést. Mindig

Tiszavasvári Város Önkormányzata
199,72 millió forint vissza nem térítendő
európai uniós támogatás segítségével valósította meg a Váci Mihály Gimnázium
épületének energetikai korszerűsítését.
A projekt azonosítója: TOP-3.2.1-15SB1-2016-00063
A projekt címe: A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése
A Széchenyi 2020 program keretében
megvalósított projekt közvetlen célja volt
az energiatakarékosság fokozása, a széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforrás-hatékonyság.
A beruházásnak köszönhetően megtörtént a homlokzati nyílászárók cseréje, új
eresz csatornázat, új lefolyócsatornázat, új
falszegélyezés, új ablakpárkányok, új attika
lezárás. A homlokzat hézagkitöltése, a vakolatok helyreállítása, hiányosságok pótlása után a homlokzati falra hőszigetelés
került, a lapostető födémre szintén hőszigetelés készült, új csapadékvíz elleni szi-

További információ kérhető:
Nácsa Balázs, szakmai vezető
Elérhetőség:
(+3642275138, nacsa.balazs@tiszater.hu)

tad, hogy a megyében elsőként sikerült
levetítened a legújabb sikerfilmet. Vagy
mennyire büszke voltál, hogy többször
elnyerted a megye legnézettebb mozija
címet. Drága Gyula! Annyi mindent szerettem volna még megbeszélni Veled. Bíztam abban, hogy a kórházból hazajössz, és
meglátogathatlak. Talán még egy kis erőt
is önthettem volna beléd – de sajnos erre,
itt a Földön már nem lesz többé alkalom,
hiszen az égi mozigépész megnyomta a
második figyelmeztető csengőt, és kedvesen odaszólt: Gyere Gyula, mert kezdődik
egy nagyon hosszú, soha véget nem érő
vetítés! A riportfilmedben arra a kérdésre,
hogy mi álljon majd a sírköveden, Váci
Mihálytól idéztél: „És érezzék egy kézfogásról rólad, hogy jót akarsz, és te is tiszta
jó vagy…”
Gyuszi bácsi! Nyugodj békében!
Fülöp Attila

Anyakönyvi Hírek
Akiktől október hónapban búcsút vettünk:

2018/10/31
geteléssel, páraszellőzőkkel. Új kazánház
került kialakításra, s a szükséges energiaellátás biztosítására 2 db fali kondenzációs
gázkazán lett beépítve. A kialakított fűtési
hálózat melegvizes, szivattyús rendszerű
fűtés, acéllemez lapradiátor hőleadókkal.
A használati melegvíz ellátására beépítésre
került 4 db 2,5-2,5 m2 felületű síkkollektor
elem. Az épületben projektarányos akadálymentesítés történt, Kialakításra került
egy akadálymentesített WC, az épület bejáratához elkészült az akadálymentes parkoló és a rámpa. A kivitelezés a terveknek
megfelelően lezajlott, így 2018.08.17-én a
Gimnázium dolgozói és tanulói újra birtokukba vehették a felújított, korszerűsített
épületet. A projekt zárását megelőzően az
épület állandó használói tájékoztatásban
részesültek az alkalmazott megoldásokról, a beruházás környezeti hozadékairól.
A fejlesztés eredményeként hatékonyabb
energiahasználattal és racionálisabb energiagazdálkodással működik az intézmény.
A projektről bővebb információt a www.
tiszavasvari.hu oldalon olvashatnak.

csillogott a szemed, amikor elújságolhat-

Köszöntjük Tiszavasvári
Legifjabb Lakóit
Karalyos Csenge /2018.09.29./
Lakatos Róbert
Varga Alex
Ábri Aisa
Rékasi Martin
Orosz Martin
Kovács Lili
Szohány Liliána
Törő Zalán
Rézmüves Noel Ármin
Szabó Szófia Natasa
Nagy Norbert
Rontó Lorena
Sándor Tamara Mária

Gratulálunk a házasságot
kötött pároknak
Kóti Erika – Balogh Tibor
Sárbogárdi Fanni – Nyitrai Bertalan
Bencze Márta – Varga Ferenc
Balogh Eugénia – Balogh Szabolcs
Bukszár Marianna – Molnár József

Tóth Józsefné sz. Timkó Ilona
/2018.09.28./
Szoc.otthon
Tasi Ferencné sz. Lukács Anna
/2018.09.30./ Hősök u.
Bóz Sándorné sz. Csabák Margit
/2018.09.30./ Vörösmarty u.
Szabó József
Makarenkó u.
Oláh Sándor
Vasvári Pál u.
Németh Ferencné sz. Farkas
Margit
Szoc.otthon
Róka Balázsné sz. Tőkés Piroska
Vörösmarty u.
Kiss Antal
Gombás András u.
Szerbin Gáborné sz. Balogh Ilona
Vásártér u.
Szabó Józsefné sz. Soós Juliánna
Bajcsy-Zs. u.
Kacsa Lászlóné sz. Makó
Erzsébet
Szoc.otthon
Szurkos József
Vasvári Pál u.
Pere Gyula
Kálvin u.
Reszegi Miklós
Arany János u.
Balogh Józsefné sz. Szivós Viola
Terézia
Szorgalmatos
Tóth Ferencné sz. Mitró Ilona
Hankó László u.
Lajos Józsefné sz. Horváth Mária
Szoc.otthon
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Bővebb tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken:
Benyusz Tamás 06/30/830-6989
Aranyi Imre 06/70/199-5664
Email: vpkszk.iskola@gmail.com

