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G o n d o l a t o k  a  K a r á c s o n y ,  a  S z e r e t e t  j e g y é b e n

A hagyományoknak megfelelően, 
Advent első vasárnapján, december 
2-án, Tiszavasváriban is sor került az 
első adventi gyertya meggyújtására. 
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna jegy-
ző ünnepi köszöntője után, Szvoren 
Attila református lelkész mondta el ün-
nepi gondolatait. A műsort a Varázsce-
ruza Óvoda Süni és Gomba csoportjá-
nak szívet melengető és léleksimogató 
ünnepi műsora zárta. Ezután városunk 
jegyzője és református lelkésze közö-
sen gyújtották meg az első gyertyát az 
adventi koszorún. A Városháza terén 
ezzel az ünnepélyes pillanattal zárult 
az adventi ünnepi programok első ré-
sze, mert a Találkozások Házában már 
nagy szeretettel várt mindenkit a nyír-
egyházi Vikár Sándor Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola. A zeneiskola tanít-
ványai felejthetetlen ünnepi koncerttel 

varázsolták el a Találkozások Házának 
auláját megtöltő közönséget.  De nem 
lenne teljes az ünnepi programok fel-
sorolása, ha nem tennénk említést a 
Vasvári Pál Múzeum délutáni kézmű-
ves foglalkozásáról, melyet nagyon 
sok szülő és gyermek keresett fel.  Ha-
gyományteremtő szándékkal került sor 
Adventi Vásárra a Találkozások Háza 
előtti téren, ahol nem csak ínycsiklan-
dó ételek, hanem kézműves termékek 
is várták a vásárba kilátogatókat. Re-
méljük, hogy a következő Adventi va-
sárnapokon még több városlakó dönt 
úgy, hogy felkeresi a Vasvári Pál Mú-
zeumot, a Városháza teret és a Talál-
kozások Házát, hiszen igazán sokszínű 
és változatos programokkal készülnek 
a szervezők, akik a programok össze-
állításakor minden korosztályra gon-
doltak.

Kedves Tiszavasváriak!
Advent és Karácsony idején megvál-

tozik a világ, és megváltoznak benne 
az emberek. Több lesz a szeretet, job-
ban figyelünk egymásra és ezáltal töb-
bet is jótékonykodunk, mint az év más 
időszakában. Vágyunk a meghittségre, 

a nyugalomra, testünk és lelkünk is 
békességet kíván. Ünneplőbe öltözik 
a város, a munkahelyek, az intézmé-
nyek, és ünneplőbe öltöztetjük ottho-
nainkat is. Gyúlnak az ünnepi fények, 
égnek az adventi gyertyák, díszbe öltö-
zik a fenyő, és várja az ünnepet, Jézus 
Krisztus születését. Jézus születése a 
keresztény világ csodája, Isten ember-
ré lett Fiának, a világ Megváltójának 
eljövetele, ezért talán a Karácsony az 
év legjobban várt és legszentebb ünne-
pe. Ebben az időszakban még jobban 
érezzük azt, hogy erősebbek, jobbak 
lehetünk, ha békességben együtt te-
szünk valamit a világért, másokért, 
kicsiny kis közösségünkért. Sorban 
gyűlnek ilyenkor az adományok a sze-
retet és a segítő szándék jegyében. Jó-
tékonykodunk, adakozunk, együtt ün-
nepelünk, és együtt gondolunk azokra 
is, akik önfeláldozóan értünk dolgoz-
nak az év során, és azokra is gondo-

lunk, akiknek nehezebb élet jutott. 
A felajánlásokkal és támogatásokkal 
szebbé tesszük az ünnepet az ő szá-
mukra is. Tiszavasváriban is így van 
ez. Adventi gyertyákat gyújtunk, Ka-
rácsonyi fényekbe öltöztetjük a várost. 
Ünnepi rendezvények sora vár min-
denkit a legapróbbtól a legidősebbik. 
Összefogunk és segítünk. Gondolunk 
a szegényekre, az elesettekre, a gyere-
kekre, a felnőttekre. Gyűjtünk az „Egy 
doboznyi szeretet” jegyében, segítjük 
a 65 éven felüli időseinket, és ha szeré-
nyen is, de gondolunk az önkormány-
zat dolgozóira és munkatársaira ebben 
a szeretetteljes időszakban. Mikulások 
járják sétálva, kocogva, vagy motoron 
a várost, és ünnepi műsorok sora várja 
a kikapcsolódni, szórakozni vágyókat. 
Köszönettel tartozunk azoknak, akik 
adományoznak, akik megszervezik 
ünnepi rendezvényeinket, és köszönet 
jár azoknak, akik a békét, nyugalmat 

és szeretetet választva nem csak Kará-
csonykor, hanem az év minden napján 
példát mutatnak. Ezen a szent ünnepen, 
a karácsonyfa körül, az ünnepi asztal 
mellett gondoljunk gyermekeink, sze-
retteink örömére, gondoljunk elesett 
embertársainkra, kiknek segítséget 
nyújthatunk, s emlékezzünk azokra is, 
akik sajnos már nem lehetnek velünk! 
Kívánom, hogy a legszebb ünnepen 
felejtsünk el minden bajt, gondot és 
bánatot! Szeressünk, öleljünk, hogy 
békességben és szeretetben tölthessük el 
áldott ünnepünket!

Magam, és a Képviselőtestület nevé-
ben: Áldott Karácsonyt, valamint Egész-
ségben, Sikerekben és Eredményekben 
Gazdag Boldog Új Esztendőt kívánok!

Szeretettel:
Szőke Zoltán 
polgármester

A d v e n t  e l s ő  v a s á r n a p j a  T i s z a v a s v á r i b a n

Hozzon a karácsony békét, boldogságot,
Sok-sok szeretetet, lelki gazdagságot.
Szülessen új csillag az ünnep egére,
Ragyogjon a Földön mindenkire fénye.
Legyen jobb az ember, változzon meg végre,
Gyűlölet és harag ne legyen szívében.
Segítse a gyengét, az éhezőt, a fázót,
Az egyedül élő, szeretetre vágyót!
Kívánom, hogy legyen Minden nap Karácsony,
Hogy sok jó kívánság valósággá váljon!                     Dr. Bónis László
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Tisztelt Tiszavasváriak!
Lassan a 2018-as év is a végéhez közele-

dik. Ismét idősebbek, - és ahogy mondani 

szokták, - bölcsebbek lettünk egy évvel. 
Az idő múlását nem befolyásolhatjuk, de 
a körülöttünk lévő világot – kisebb, vagy 
nagyobb mértékben – igen. 
A karácsony az az ünnep, amire mind-
annyian egész évben várunk. Nem csak 
a gyermekek, hanem a szülők, nagyszü-
lők is. Mert ez az a néhány nap, amikor 
együtt lehetünk, vagy találkozhatunk 
rég nem látott családtagjainkkal, szülő a 
gyermekkel, nagyszülő az unokával.
Ez az a néhány nap, amikor megajándékoz-
zuk egymást, szeretetünk jeléül.
Ez az a néhány nap, amikor megállunk, 
amikor lelassul kicsit rohanó életünk, 
amikor van idő a másikra, amikor van idő 
együtt lenni, egy jót beszélgetni, visszate-
kinteni az elmúlt évre.
Úgy gondolom, hogy 2018 jó év volt. 
Országgyűlési képviselőként a települé-

sen sok emberrel találkoztam, és a legtöb-
ben azt mondták nekem, úgy érzik, hogy 
Magyarország jó irányba tart, és szinte 
mindenkinek volt kisebb, vagy nagyobb 
előrelépés az életében. Nőtt egy kicsivel a 
fizetés, a nyugdíj, vagy állást kapott, aki-
nek eddig nem volt.
Ez nem az én érdemem, és nem a politi-
kusok érdeme, hiszen mi csak képviseljük 
Önöket. Ez mindannyiunk érdeme, hiszen 
még ha áttételesen is, de közösen hozunk 
döntéseket. Most is arra kérem Önöket, 
hogy hozzunk közös döntést!
A Magyarország kormánya elindította a 
családok védelméről szóló nemzeti kon-
zultációt. Kérem, hogy töltsék ki minél 
többen! A konzultáció nem politikai kérdé-
sekről, hanem a magyar családokról szól. 
Arról, hogy a népességfogyást a családok 
támogatásával, vagy migránsok beköl-

töztetésével akarjuk e megállítani. Arról, 
hogy az adóforintjainkat a családok támo-
gatására költjük, vagy másra. Arról, hogy a 
fiatalok családalapítását segítsük a CSOK 
kiterjesztésével ötezer fő alatti települése-
ken. Arról, hogy lehetőségük legyen szü-
lőhelyükön megmaradni és megállítsuk 
a magyar falvak népességcsökkenését. 
Arról, hogy Magyarország magyar ország 
maradjon.
Döntsünk felelősen a magyar családokról 
és a jövőről.
A közelgő ünnepek alkalmából a telepü-
lés minden lakójának áldott karácsonyt, 
és eredményekben gazdag, új esztendőt 
kívánok.

Dr. Vinnai Győző
egyéni országgyűlési képviselő

Tisztelt Olvasó!
 A 2018-as év számomra új kihívásokkal 
telt. Augusztusban neveztek ki a Tisza-
vasvári Általános Iskola intézményveze-
tőjének, s októberben kért fel Szőke Zol-
tán Polgármester úr alpolgármesternek. 
Mindkét feladat más, de egyben ugyanaz 
is, hiszen mindkét helyen a város lakóinak 
a szolgálata a feladat. Születésem óta Ti-
szavasváriban lakom, ahol a köztisztelet-
ben álló becsületes szüleim élete tanított 
tisztességre, a munka szeretetére, a család-
hoz, a közösséghez tartozás fontosságára. 
Ezt igyekeztünk feleségemmel a három 
fiúnknak is továbbadni. Tanulmányaimat 
a helyi Kabay János Általános Iskolában 
kezdtem, majd folytattam a Váci Mihály 
Gimnáziumban. Tanári diplomát szerez-
tem, és 1991 óta dolgozom a „Kabay”-ban. 
Biológiát, kémiát tanítok. 2007-től a Tisza-
vasvári Általános Iskola igazgatóhelyette-
se voltam. Képviselői munkám alapelve: 
Élj másokért, tanulj meg szeretni! Nincs 
másképp az életnek értelme. Próbálj min-
denkinek valamit adni!

Tudom, hogy nehéz ma bárkinek és bár-
minek lenni, de a legnehezebb embernek 
maradni. Úgy érzem, én az maradtam, s 
bármit tettem, megfontoltan tettem szá-
molva a végeredménnyel az egyszerű sza-
bómesterhez hasonlóan, aki úgy tartotta, 
először mérni kell s csak utána szabni, mert 
a felelőtlenül elszabott ruha árát neki kell 
megfizetni. 
„Szeretem, ha mennek a dolgok,
De ha nem mennek,
Szeretem elérni, hogy menjenek!” – val-
lotta egy ismert angol politikus. Ezzel én 
is egyetértek, de az eredményekért tenni is 
kell! Munkám során én eddig is ezt tettem, 
s így szeretném az elkövetkező időben is 
végezni tevékenységemet a város lakói-
nak javára az élhetőbb életért a munka-
helyeken, az oktatási intézményekben, az 
egészségügyben, kultúrában, a vállalko-
zásokban, a közbiztonságban, a nyugdíjas 
emberek megélhetési gondjainak megol-
dásában, gyermekeinknek egy kiszámít-
hatóbb jövő megteremtésében. Számomra 
az emberi kapcsolatoknak egyetlen krité-
riuma van: több leszek-e általuk? S ez a 
több találkozik-e a városlakók elvárásai-

val, akik átláthatóbb viszonyokat akarnak 
a gazdaságban és a politikában, szakmai 
tudáson alapuló önkormányzati munka-
végzést az itt élő emberekért. Önöknek azt 
ígérhetem, hogy mindenki rendelkezésére 
állok, hiszen mint említettem, ez a képvi-
selők, alpolgármesterek és a polgármester 
legfőbb feladata. Valamint nyugodt szívvel 
ígérhetem, hogy legjobb tudásom és az 
Önök véleményét figyelembe véve fogom 
meghozni döntéseimet. Nem értek egyet a 
sikerpropagandával, a valóságtól elrugasz-
kodott ígérethalmazzal, a köpönyegforga-
tókkal. Vannak olyanok, akik „a gyűlölet 
karmestereként” hamis vádakkal, agresz-
szív retorikával nemcsak gyűlölnek, de 
gyűlöltetni is akarnak, s nem demokratikus 
úton, nem a jogállamiság keretében kíván-
ják megoldani a város problémáit. Ez talán 
már a lázítás fogalmát is kimeríti. Nálam 
alapelvként szerepel, hogy ne az legyen a 
kérdés, hogy „honnan” jön a javaslat, ha 
az a város és az Önök érdekeit szolgálja. 
El kell fogadni a józanész, az értelem alap-
ján, amit eddig sokszor megakadályoztak a 
személyes és pártérdekek. Ha egy képvise-
lő nem elég tájékozott egy témában, akkor 

kötelessége tájékozódni mielőtt felteszi, 
vagy nem a kezét szavazáskor.
Továbbra is azt gondolom, hogy városunk 
nehéz anyagi helyzetében nem politikai 
és személyes szembenállásra, ambíciókra, 
ellenségeskedésre, hanem az értelem, a jó-
szándékú tenni akarás és az erők összefo-
gására van szükség! 
A közeledő karácsony alkalmából kívánok 
mindenkinek áldott ünnepet!

Tisztelettel: Ráduly Zsolt

Kedves Tiszavasváriak!
Születésem óta, azaz 41 éve Tiszavasvári-
ban élek, ahogy szüleim is. Párom Szabó-
né Posta Gabriella is tősgyökeres Tisza-
vasvári, és az ő szülei is itt élnek. 
Három kiskorú gyermekünk van: Kriszti-
na, Péter és Gábor. Nyíregyházán a Bán-
ki Donát Szakközépiskolában vezetékes 
távközlés technikai műszerész képesítést, 
majd Budapesten a Kandó Kálmán Mű-
szaki Főiskolán Villamosmérnöki dip-
lomát szereztem. A ma már nem létező 
sorkatonai szolgálat után Tiszaújváros-

ban helyezkedtem el, és azóta is ott dol-
gozom. Önkormányzati pályafutásom a 
2012-es időközi választás egyéni körzet 
megnyerésével kezdődött. Vezettem a 
Szociális és Humán Bizottságot majd a 
2014-es választások után a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottságot is. Nagy elismerés 
számomra, hogy polgármester úr alkal-
masnak ítélt és felkért az alpolgármesteri 
tisztség betöltésére és szeretném megkö-
szönni a képviselőtestület tagjainak, hogy 
részemre bizalmat szavaztak. Minden 
téren a város érdekeit, lakosságának igé-
nyeit, elvárásait tartom a legfontosabb-
nak. Úgy gondolom, hogy az előttünk 
álló kihívások, nehéz, de szép feladatok 
elvégzése nem képzelhető el az itt élő em-
berek szorgalma, kitartása, és a település 
vezetői felé irányuló támogatás nélkül, 
hiszen a folyamatosan változó törvényi 
környezet sok komoly horderejű döntést 
követel majd meg tőlünk. Csak akkor ma-
radhatunk talpon, akkor lehetünk eredmé-
nyesek, ha együtt menetelünk előre.
A sikerhez egységes közösségre van 
szükség. Én az összefogásban, az együtt 
gondolkodásban, az együtt cselekvésben 
hiszek. Lassan elérkezik a karácsonyi 
készülődés, a várakozás ünnepi és re-

ményteli időszaka. Karácsony ünnepe a 
keresztény világban Jézus Krisztus, Is-
ten egyszülött fia születésének az ünne-
pe. Karácsonykor erre emlékezünk, és a 
Megváltó példájából próbálunk erő merí-
teni mindennapi megpróbáltatásainkhoz. 
Advent a várakozás időszaka, a születés-
hez vezető út a karácsonyhoz vezeti el az 
embert, a karácsony pedig a szeretet által 
egymáshoz ve-
zet bennünket. 
Ne feledjük, 
hogy az év 365 
napjából 364 
nap a gondja-
inké, munkán-
ké, céljainké, 
és csupán 
egyetlen egy 
nap a szere-
teté. Ilyenkor 
félretesszük az 
ellentéteket, és 
ha csak rövid 
időre is, de bé-
két kötünk em-
bertársainkkal. 
A karácsonyt 
kisebbek és 

nagyobbak egyaránt várják. A kisebbek 
sok ajándékot, a felnőttek inkább pihe-
nést, nyugalmat remélnek tőle. Jó lenne, 
ha az ünnep szépségét nem az ajándékok 
nagysága adná, hanem a szeretet, amiből 
mindenki részesülhet, és amit mindenki 
adhat.

Tisztelettel:Szabó Krisztián

Tájékoztató
A több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelke-
ző fővárosi Nadray Ügyvédi Iroda 2018. szeptem-
berétől megnyitotta fiókirodáját Tiszavasváriban.

A Nadray Ügyvédi Iroda
várja minden leendő Ügyfelét (Cégeket és Magánszemélye-
ket egyaránt) az alábbi jogi szolgáltatások vonatkozásában:
• Ingatlan adásvétel (szerződéskötés, földhivatali 

ügyintézés, jogi tanácsadás),
• Cégképviselet GDPR – adatvédelmi szakjogi ta-

nácsadás 
• 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

Bemutatkoznak új alpolgármestereink
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Görland Extrém Sportpálya 
felszámolásának utólagos jóváhagyásáról
A Görland Extrém sportpálya még 
2007-ben a Nemzeti Sporthivatal, az 
önkormányzat és helyi vállalkozók közös 
támogatásából épült fel a Tiszavasvári 
Városi Sportcsarnok mellett. A sportpálya 
évekig volt a görkorcsolyázó, gördeszkázó 
fiatalok kedvelt találkozó helye.  
2017-ben az önkormányzat felmérette a 
pálya állapotát és árajánlatot kért a pálya 
elemeinek felújítására. A felkért vállalkozó 
az elkopott elemek miatt a sportpálya 
további üzemeltetését nem javasolta. 
Árajánlata a sportpálya teljes felújítását 
tartalmazta, melynek végösszegét, 
1.981.200 Ft.-ot fedezethiány miatt 
az önkormányzat 2017-ben nem tudta 
biztosítani. A pálya állapota az időjárás 
és elhasználódás következtében tovább 
romlott. A teljes körű rekonstrukció 
több millió forintba kerülne, amelyhez 
fedezettel az önkormányzat jelenleg nem 
rendelkezik. A jövőben bekövetkező 
esetleges balesetek elkerülése érdekében 
a Tiva-Szolg Kft. munkatársai a pályát 
lebontották, elemeit biztonságos helyre 
szállították.  
A város vezetése a későbbiekben pályázati 
lehetőségek útján szeretné a város egy a 
központhoz közelebbi pontján a sportpályát 
ismét immáron felújítva összeszerelni, 
üzemeltetni.  
A gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
ellátásokról, a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások igénybe vételéről, a 
fizetendő térítési díjakról szóló 6/2018. 
(III.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról
A polgármester az önkormányzat rendelete 
értelmében a szociális ellátásra biztosított 
költségvetési keretösszeg év végi 
maradványa terhére egyszeri támogatást 
nyújthat az arra jogosult személyeknek. 
Ez a korábbi karácsonyi támogatás 
megfelelője. A korábbi évekhez képest 
szükségessé vált a szabályozás módosítása, 
mivel a jogosultság hivatalból történő 
megállapításához jogosulti listát nem kap 
az önkormányzat. Többen azt is jelezték, 
hogy bár kaptak támogatást, nem tartanak 
igényt rá. Így az ellátásra való jogosultság 
megállapítása az idei évtől a rendelet 2018. 
márciusi módosítása alapján kérelemre 
történik. Ezen kívül, tekintve, hogy a 
benyújtásra nyitva álló határidő tárgyév 
október 15. napjától november 15. napjáig 
tart, szükséges volt az általánostól eltérő 
folyósítási időtartam meghatározása. A 
támogatás elnevezése ugyanis változott, 
de a cél ugyanaz, hogy az érintettek a 
karácsony közeledtével kapják meg azt. 
A rendelet eddig úgy rendelkezett, hogy a 
pénzbeli rendkívüli települési támogatást 
a jogosultságot megállapító határozat 
véglegessé válását követő 10 napon 
belül kell kifizetni. A rendeletmódosítás 
értelmében a jelenlegi 10 nap helyett 30 
napon belül kell folyósítani ezen támogatás 
összegét, így a kifizetések hatékony 
megszervezése biztosított lesz és a 
támogatásokat a jogosultak karácsony előtt 
fogják megkapni. A határidő módosulás 
tehát csak erre az év végi egyszeri 
támogatás teljesítésére vonatkozik. 
A gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
ellátásokról, a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások igénybe vételéről, a 
fizetendő térítési díjakról szóló 6/2018. 
(III.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról
A gyermekétkeztetés biztosítása az 
önkormányzat kötelező feladatai közé 
tartozik, melyet a Közétkeztetési Kft. és 
a bölcsőde tekintetében a Tiszavasvári 
Bölcsőde útján biztosít az önkormányzat. 
Mind a Tiszavasvári Bölcsőde vezetője, 
mind pedig a Közétkeztetési Kft 
kérelmet nyújtott be, melyben kérték a 
gyermekétkeztetési norma 5 %-kal történő 
megemelését. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által kiadott rendelet 
határozza meg a közétkeztetésre vonatkozó 
táplálkozás-egészségügyi előírásokat. 
Ezen jogszabályi előírások értelmében a 
gyermekek étrendjének bővelkednie kell 
friss zöldségben, gyümölcsben és reform 
élelmiszerekben például bulgurban, 
kuszkuszban és kölesben. A hagyományos 
alapanyagok mellett megjelentek a reform 
nyersanyagok. Az előírásoknak való 
megfelelés szükségessé teszi az emelést. 
Ezt indokolja a közbeszerzési árak 
emelkedése is. Az emeléssel arányosan 
nő az önkormányzat által biztosítandó 
támogatás összege is a közétkeztető 
felé. Ezen kívül az önkormányzat fizeti a 
hátrányos, halmozottan hátrányos étkezők 
térítési díját is, hiszen ezen esetben az 
ellátás csak az étkeztetést igénybe vevő 
részére ingyenes.
A Rojkó-Med Kft. járóbeteg 
feladatellátásával kapcsolatos használati 
szerződés módosítása
Az önkormányzat a tiszavasvári 
járóbeteg ellátás szakorvosi és fogászati 
nem szakorvosi ellátásaira vonatkozó 
közbeszerzési eljárás - nyertesével, 
a Rojkó-Med Kft-vel feladat-ellátási 
szerződést kötött, mely alapján a Kft. 2018. 
július 1. napjától a szükséges engedélyek 
és a finanszírozási szerződés birtokában 
megkezdte ezirányú tevékenységét.  
A Kft. a közbeszerzés keretében vállalta, 
hogy további szakorvosi ellátásokat 
biztosít a feladatellátás biztosítására 
szolgáló helyiségekben (kardiológia, 
endokrinológia, diabetológia, 
gyermek nőgyógyászat), ezen kívül 
magánfinanszírozású ellátásként infúziós 
kezelést. A Vasvári Pál u. 6. szám alatti 
járóbeteg szakrendelő adott volt, de a 
további szakrendelésekre tekintettel 
a közbeszerzési kiírásban fejlesztési 
területet jelölt meg az önkormányzat. Ez 
volt a volt vöröskereszt épülete a járóbeteg 
szakrendelő mellett. Tekintve azonban, 
hogy időközben igény mutatkozott 
ennek az épületrésznek a más célú 
hasznosítására a testület módosította 
a korábbi használati szerződést és a 
fejlesztés megvalósításához a Kabay János 
u. 21-23. szám alatti ingatlant biztosította. 
A szerződés módosítására a közbeszerzés 
lehetőséget adott. Célszerűségi okokból, 
valamint az optimális kihasználás és 
elhelyezés érdekében a Rojkó-Med Kft. 
a háziorvosi és ügyeleti tevékenységet 
is érintő módosítási igényt nyújtott 
be, a használat tekintetében, melyről a 
testület a polgármester kezdeményezésére 
informális testületi ülésen értekezett, a 
helyszín megtekintése mellett. Az ülés 
és helyszíni bejárás eredményeként a 

kompromisszumos megoldás született, 
melynek értelmében a Kabay János u. 21. 
szám alatti háziorvosi ellátást a jövőben 
a Kabay János u. 21. szám alatti rendelés 
mellett a Vasvári Pál u. 6. szám alatt is 
folytatja Dr. Rojkó László. A háziorvosi 
rendelőben nőgyógyászati szakrendelés, 
a mellette lévő helyiségben urológia fog 
működni, míg a további szakrendelések a 
röntgen kivételével a volt idősek átmeneti 
otthona épületrészében. A röntgen a 
Vasvári Pál u. 6. szám alatt marad, tekintve, 
hogy a speciális engedélyezési feltételek – 
sugárvédett helyiség - csak itt biztosítottak.  
A háziorvosi ellátás tekintetében a 
rendelési idő megoszlása a későbbiekben 
válik ismertté, az engedélyezési eljárás 
lefolytatásával az önkormányzat és a 
Dr. Rojkó László közötti feladat-ellátási 
szerződés módosítása szükséges. A 
továbbiakról az önkormányzat tájékoztatást 
fog adni.
Járóbeteg Szakrendelő orvosai részére 
parkoló biztosítása
ROJKÓ-MED Kft. részéről kérelem 
érkezett azzal kapcsolatoson, hogy 
biztosítsunk 1-2 parkolót a Járóbeteg 
Szakrendelő szakorvosai számára a 
Polgármesteri Hivatal mögötti parkolóban, 
amennyiben ez lehetséges.
A testület arról döntött, hogy a Járóbeteg 
Szakrendelő és a Polgármesteri Hivatal 
közötti közterületen 1 db parkolóhelyet 
biztosít a megjelölt célra, úgy hogy a 
behajtani tilos tábla alá kihelyezésre kerül 
egy kiegészítő tábla „Kivéve Járóbeteg 
Szakrendelő Orvosai” felirattal.
Kezdeményezés önerő biztosításához 
(Tanuszoda)
A Nemzeti Sportközpontok (továbbiakban: 
NSK) még 2017 júniusában kereste meg 
Tiszavasvári Város Önkormányzatát 
tanuszoda beruházás előkészítésével 
kapcsolatosan. Több egyeztetést követően 
két helyszín mutatkozott megfelelőnek 
a tanuszoda elhelyezésére, a Vágóhíd u. 
6661 hrsz vagy a Városi Sportcsarnok 
(Petőfi út) területe.
A két terület kapcsán az NSK elkészített 
és rendelkezésre bocsátott egy 
költségkalkulációt, mely a Vágóhíd u. 6661 
hrsz. alatti megvalósítás esetén 90 millió 
forintot, míg a Városi Sportcsarnoknál 
(Petőfi út) történő megvalósítás esetén 50 
millió forintot.
2018 októberében az önkormányzat 
megkereste a HBVSZ Zrt.-t, hogy 
szakmai véleményével segítse a beruházás 
megvalósítását, helyszín kijelölését. A 
HBVSZ Zrt. tájékoztatásában többek 
között az állt, hogy a Vágóhíd úti ingatlanon 
az ivóvíz biztonságosan biztosítható az 
üdülőterületet ellátó 2 db ivóvíz vezetékről. 
A tanuszoda egyidejű feltöltését az ivóvíz 
hálózat, illetve a Városi Vízmű is képes 
kapacitásilag biztosítani. A terület mellett 
elhaladó Hortobágyi csatorna, a csatornába 
vezetendő vizet el tudja vezetni. 
Ezt követően a költségek pontosítását 
a Vágóhíd úti ingatlan vonatkozásában 
végezte el az önkormányzat. Tekintve, 
hogy a költségkalkuláció nem részletes 
felmérés alapján készült, nagyságrendi 
számokat tartalmazott 2018 októberében 
további árajánlatokat kért be. A beruházás 
megvalósításához az önkormányzat ingyen 
adja tulajdonba az állam részére az ingatlant, 

ezt megelőzően végzi el a közművesítést, 
gázelosztó vezeték építését, áram közcélú 
vezeték létesítését. Ezen kívül szükséges a 
terület belvízmentesítése a beruházás alatt. 
A felmérés eredményeként a tanuszoda 
megvalósításának önköltsége 15-20 
millió forint között mozog, mely összeg 
biztosításához az önkormányzat az állam 
segítségét kérte. 

További tájékoztatás kutak fennmaradási 
engedélyéről

Az alábbiakban a Vasvári Hírmondó 
novemberi lapszámában megjelent 
„Tájékoztató az engedély nélkül létesített 
vízkivitelt biztosító vízi létesítmények 
(kutak) vízjogi fennmaradási 
engedélyezésről” cikk kapcsán a 
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalhoz, 
illetve az önkormányzathoz érkezett 
észrevételekkel kapcsolatosan szeretnénk 
bővebb tájékoztatással szolgálni. A 
jelenlegi vízgazdálkodási törvény szerint 
az elmúlt évtizedekben illegálisan fúrt 
kutak legalizálását idén december 31. 
napjáig lehet kérni úgy, hogy azzal 
egyidejűleg nem kerül kiszabásra 
vízbírság. A hangsúly tehát azon van, hogy 
bírság kiszabására a megjelölt időpontig 
engedélyt kérők esetében nem kerül sor. 
Így akinek engedély nélkül létesített kút 
van a telkén és december 31-ig bejelenti, 
illetve engedélyt kér, mindenképp 
helyesen jár el. A bejelentési kötelezettség 
ugyanis fennáll, mindig is fennállt. Sokan 
azonban értesültek arról, hogy szóba 
került egy lehetséges moratórium, azaz 
határidő meghosszabbítás elfogadása. 
Moratóriumról valóban beszélnek, azonban 
felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a 
hatályban lévő jogszabályi kötelezettség 
még a 2018. decemberi 31-i határidőről 
rendelkezik és nincs rá garancia, hogy a 
moratóriumot az országgyűlés el fogja 
fogadni. A Mezőgazdasági Bizottság 
2018. november 12-i ülésén a moratórium 
elfogadását javasló képviselői indítványt 
nem vette tárgysorozatba. Ebben az 
esetben az indítványt nem fogja általános 
vita keretében tárgyalni az országgyűlés. 
Az újságcikkek megjelenésekor tehát a 
határidő helyesen került közlésre. 
Azt is lehet hallani, hogy esetleg a 
szabályozás is megváltozik. Ez esetben 
érthető, hogy sokan arra várnak, hogy 
esetleg további kedvezmények kerülnek 
beépítésre, erről azonban semmilyen 
hivatalos információnk nincs, ezt semmilyen 
formában nem tudjuk megerősíteni. A 
hatáskör gyakorló akkor jár el felelősen, ha 
a hatályos kötelezettségeiről tájékoztatja a 
lakosságot. Amennyiben pedig a határidő 
nem kerül meghosszabbításra, úgy ebben a 
tekintetben nem illethetik panasszal. 
Sokan arra hivatkoznak ők valójában 
nem is vagy alig használják a telkükön 
fúrt illegális kutakat. Az engedélyeztetési 
kötelezettség alól azonban ezzel az 
indokkal senki sem mentesülhet. Ez 
esetben megszüntetési engedélyt kell kérni. 
Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy 
ha a moratóriumot az országgyűlés 
elfogadja, az érintettek engedélyeztetési 
kötelezettsége továbbra is fenn fog állni, 
csupán a határidő meghosszabbodásáról 
lesz szó.

Tiszavasvári Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy a város lakossága a Vasvári Hírmondót olvasva 
is tájékozódhasson a Képviselő-testület legfontosabb, illetve a lakosság érdeklődésre leginkább számot 
tartó döntéseiről. A november 22-én megtartott rendes Képviselő-testületi ülés következő napirendi 

pontjairól szeretnénk kiemelten beszámolni az olvasóknak:
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A Belügyminisztérium hagyományosan 
minden évben lehetőséget nyújt az 
önkormányzatoknak arra, hogy az 
általuk ellátott feladatok hatékonyabbá 
tétele érdekében fejlesztési pályázatot 
nyújtsanak be. Ezen belül is kiemelt cél az 
önkormányzati tulajdonú belterületi utak 
felújításának segítése. Nagy örömünkre 
szolgál, hogy a döntéshozók támogatásra 
érdemesnek ítélték kérelmünket. A 
támogatási kérelem benyújtására még 
2018 áprilisában került sor a Képviselő-
testület javaslatai alapján a lakossági 
igények figyelembevételével, de ekkor 
még várólistára kerültünk. Szőke Zoltán 
polgármester úr megkeresésére Dr. Vinnai 
Győző országgyűlési képviselő úr hathatós 
közbenjárásával azonban sikerült a kért 
összeget megkapnunk. Az útszakaszok 

kiválasztásánál figyelembe kellett 
vennünk a pályázati kiírás feltételeit, ami 
a forgalmasabb, minél több lakóingatlan és 
üzem vagy közintézmény megközelítését 
szolgáló, illetve tömegközlekedéssel 
érintett útszakaszok felújítását részesítette 
előnyben. 19.431.000 Ft igénybevételével 
ezúttal a város 4 részén újulnak meg az 
utak az alábbi bontásban:
- Mikszáth Kálmán, Hankó László, 
Wesselényi, Budai Nagy Antal és Alkotás, 
Könyves Kálmán, Február 1., Thököly 
Imre, Bacsó Béla, Illés Béla, Mártírok, 
Petőfi utca volt csoki gyár melletti és 
mögötti része.
A munkák várhatóan 2019 tavaszán 
kezdődnek majd, amiről értesíteni fogjuk 
a lakosságot.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal a Statek Kft. 
bevonásával Tiszavasvári településen 
kötelező  adatszolgáltatáson alapuló  me-
zőgazdasági adatfelvételt hajt végre, a 
korábbi évek gyakorlata szerint. Az ösz-
szeírók november 26-a és december 
15-e között keresik fel  a mintába került, a 
webes önkitöltéssel nem élő háztartásokat. 
Az összeírási munkát a Statek Kft. által 
megbízott, ún. igazoló lappal ellátott kér-
dezőbiztosok végzik. Tiszavasváriban a 
kérdezőbiztos neve: Molnár Károlyné 
A háztartásokat véletlenszerűen, mate-

matikai-statisztikai mintavételi mód-
szerrel választották ki. A válasza-
dás a kijelölt háztartások számára 
kötelező, akik részvételükkel nagymér-
tékben hozzájárulnak az agrárium jel-
lemzőinek, a háztartások mezőgazdasági 
tevékenységének a gazdasági teljesítmény-
hez való hozzájárulása  megismeréséhez. 
A felvétel módszertanáról és a ku-
tatási eredményekről a www.
ksh.hu oldal nyújt tájékoztatást. 
Köszönjük együttműködésüket, 
támogatásukat, mellyel hozzájárulnak  a 
felmérés sikeres végrehajtásához!

Az utóbbi időben városunk lakosai, il-
letve a Képviselő-testület tagjai több al-
kalommal jelezték z önkormányzat felé, 
hogy Tiszavasvári területen az elszaporodó 
rágcsálók komoly problémát jelentenek. 
A patkányok és más rágcsálók feltűnése a 
városban nem csak a lakosok közérzetére 
van rossz hatással, hanem jelentős köz-
egészségügyi kockázatot is okoz.Idén az 
önkormányzat már két alkalommal, má-
jusban és szeptemberben, azaz a rágcsálók 
fő szaporodási időszakaiban végeztetett 
rágcsálómentesítést a Nyír-Solár Kft.-vel. 
Ezt az önkormányzat számára kötelező 
feladatot, a város az egész közigazgatá-
si területén, a közterületeken végezteti 
el. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
a magántulajdonú portákon történő pat-
kányirtásról, illetve az ahhoz szükséges 
anyagok beszerzéséről a tulajdonosoknak 
kell gondoskodniuk, és elvégezniük azt. 
Amennyiben az ingatlan tulajdonosok nem 
gondoskodnak portájuk tisztán tartásáról 
és rágcsálómentesítéséről, az Önkormány-
zat erőfeszítései sem érhetik el céljukat. A 

magáningatlanok területén a patkányirtás-
nak több módszere is alkalmazható. Ilyen 
módszer például a boltokban kapható pat-
kányméreggel történő irtás. Ezt az eljárást 
akkor célszerű alkalmazni, ha biztosak 
vagyunk benne, hogy kisgyermekek, vagy 
más állatok nem férnek hozzá a méreghez. 
Tiszavasvári Város Önkormányzatá-
nak 16/2008. (V.28.) számú a köztiszta-
ság fenntartásáról szóló rendelet 5.§ (1) 
bekezdése értelmében: „Az egyes ingat-
lanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdo-
nosa, kezelője, tartós használója, illetőleg 
haszonélvezője (a továbbiakban együtt: 
tulajdonos), másnak a használatában lévő 
ingatlanok ( ingatlanrészek, helyiségek ) 
tisztán tartásáról pedig a használó, illetőleg 
– a bérleti jogviszonyból származó kötele-
zettsége szerint – a bérlő (a továbbiakban 
együtt: használó) köteles gondoskodni.” 
Amennyiben a tulajdonosok nem gondos-
kodnak megfelelően a portájukról történő 
irtásról, a jegyző bírságot is kiszabhat. 
Az önkormányzat a jelenlegi helyzetre te-
kintettel, a célterületi irtást tervez.

Útfelújítások közel húszmillió forintból

Tájékoztatás a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralé-
kok beszedéséről 

A hulladékszállítási közszolgáltatási díjak befizetésére a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. csekket küld a fogyasztóknak, amennyiben a csekk 

befizetése határidőben nem történik meg, úgy a fogyasztó, az alábbiakban megjelölt 
személy által kerül megkeresésére, akinél készpénzben kiegyenlíthető a díj. 
Tiszavasváriban a követeléskezelést végző személy neve és elérhetősége: 

Szabó Lászlóné egyedi azonosító szám: 110841, telefonszám: +3670/200-8899.

Rágcsálómentesítés  városunkban

KÖZLEMÉNY 
Visszaadjuk lakásaikat a Nemzeti Eszközkezelő Program résztvevőinek
A kormány célja, hogy lehetőleg min-

den család saját otthonban élhessen. A 
mai napon benyújtott törvényjavaslat 
szerint visszaadjuk lakásaikat, házukat 
a Nemzeti Eszközkezelő Program részt-
vevőinek. A bérleti díjat rendszeresen 
megfizető bérlők kedvező feltételek 
mellett ismét tulajdonosaivá válhatnak 
korábbi ingatlanjaiknak.
 
A NET Zrt.-t a devizahiteleseket segítő 
intézkedéssorozat, az Otthonvédelmi Ak-
cióterv keretében hozta létre a kormány 
2011-ben. A NET programban az állam 
megvásárolta a hiteladósok, köztük szá-
mos gyermekes család ingatlanát és biz-
tosítja számukra évek óta a bérlés lehető-
ségét. A program rendkívül sikeres állami 
otthonvédő intézkedés, amelynek köszön-
hetően 36 ezer otthont tudtunk megvéde-
ni, és mintegy 154 ezer ember menekült 
meg úgy a többmilliós hiteltartozástól, 
hogy továbbra is az otthonában maradha-
tott. A kormány az elmúlt időszak gazda-
sági növekedése eredményeként számos, 
a családok és állampolgárok megélhetését 
javító, munkavállalási lehetőségét erő-
sítő intézkedéseket vezetett be, melynek 
köszönhetően a bérlők többségének hely-
zete az elmúlt években stabilizálódott. 
Az otthonteremtési intézkedések újabb 
mérföldköve, hogy a NET program kere-
tében az érintett bérlők ismét tulajdono-
saivá válhatnak korábbi otthonuknak. A 
törvényjavaslat alapján ugyanis a kormány 
rendkívül kedvező visszavásárlási feltéte-
leket teremtene, ezáltal biztosítva részükre 
hosszú távú otthonteremtési lehetőséget. 
A javaslat elfogadása esetén a kormány 
felajánlaná az egyösszegű visszavásárlást, 
melynek során a vételárat csökkentené a 
bérlő által korábban megfizetett bérleti 
díjak összege, kamat felszámítására nem 
kerülne sor az állam részéről és továb-
bi százalé-
kos mértékű 
k e d v e z m é n y 
igénybevételé-
re is lehetőség 
nyílna a bérlő 
ez irányú igé-
nye esetén.  A 
kedvezményes 
ajánlattal a 
bérlők közeli 
hozzátartozói 
is élhetnének. 
Így visszakap-
hatják ingatlan-
jaikat a korábbi 
tulajdonosok. 
Azon bérlők 
esetében, akik 
nem tudnak 
élni az egyösz-
szegű vissza-

vásárlás lehetőségével, a kormány hosz-
szú távú részletfizetést tud felajánlani. A 
nehéz anyagi helyzetben lévők számára 
pedig továbbra is biztosított a jelenle-
gi konstrukció: bérleti díj megfizetése 
mellett továbbra is bérlők maradhatnak. 
A kormány további jelentős terhet kíván le-
venni az emberek válláról azzal, hogy a tu-
lajdonszerzés kapcsán felmerülő anyagi és 
eljárási kötelezettségeket az állam viseli. 
Ha a törvényt elfogadja a parlament, akkor 
a NET Zrt. hivatalosan is értesíti az érintet-
teket a lehetőségről, és a lakás egyösszegű 
visszavásárlásáról szóló szerződést a ter-
vek szerint 2019 végéig megkötik azokkal, 
akik szeretnének élni ezzel a lehetőséggel.
A benyújtott törvényjavaslat elfogadá-
sa  újabb segítséget jelenthet az egykori 
devizahiteleseknek. Míg a balliberális 
kormány cserbenhagyta az embereket, 
megszüntette az első Orbán-kormány ott-
honteremtési programját, elvette az ott-
honteremtési kedvezményeket, segítség 
nélkül hagyta az otthonteremtőket, és 
kockázatos devizahitelbe hajszolta őket, 
emiatt vesztették el sokan a lakhatásukat 
biztosító otthonukat. 
A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 
nélküli miniszter által kidolgozott, nemzet-
közileg is egyedülálló intézkedés lehetővé 
tenné, hogy a kormány otthonteremetési 
céljaival összhangban, a NET programban 
résztvevő, korábban nehéz helyzetbe került 
devizahitelesek végérvényesen visszakap-
hassák a bankok által elvett otthonukat.

NVTNM 
Sajtó és Kommunikációs Főosztály 

Budapest, 2018. november 20.

Kötelező adatszolgáltatás



2 0 1 8  d e c e m b e r

Tisztelt Horgásztársak!

Itt van az ősz, itt van újra. A horgászsze-
zon vége felé közeledve már nem csak az 
új élményekre, a következő pecára kon-
centrálunk, hanem vissza is tekintünk az 
eltelt évre. Voltak-e szép fogások, szakí-
tások, kellemesen teltek-e a horgászatok. 
Nekem, mint egyesületi vezetőnek fel-
emás érzéseim vannak. Nem csak a saját 
horgászélményeimet látom, hanem az 
egyesületi élet eredményességét is. Volt 
tavaszi közösségi munka, volt horgász 
szakkör, volt horgászverseny felnőtteknek, 
gyerekeknek, volt gyermeknapi verseny 
és gyermektábor is. Mondhatni pezsgett 
a közösségi élet. Mégis azt látom, hogy 
a horgászok többsége kerüli a közösségi 

eseményeket. A munkálatokra jelentke-
zők száma sem nő, de a versenyek sem 
túl népesek, annak ellenére, hogy idén in-
gyenesé tettük a nevezést! Tehát teljesen 
ingyen lehetett kijönni horgászni, enni, 
inni és beszélgetni a sporttársakkal. Egy 
versenynek nem csak a halfogásról kellene 
szólnia, hanem a közösség erősítéséről is. 

Régen hallottam egy ilyen beszélgetést 
verseny előtt: 
-Na és milyen titkos csalit hoztál a verseny-
re? -kérdezi az egyik.  
-Csalit? Azt nem hoztam. Nem akarok én 
halat fogni! -felelte a másik.
Persze nem az a cél, hogy ne vegyük ko-
molyan a versenyt, de ki lehet menni úgy 
is egy ilyen alkalomra, hogy nem a meg-
nyerése a cél, hanem hogy egy jót beszél-

gessek a többiekkel. A tagság létszámát 
figyelembe véve a gyermekek száma is 
kevés volt a programokon. Nem igazán 
ösztönzik, segítik a szülők, nagyszülők 
őket, hogy jöjjenek el az alkalmakra, pedig 
minden rendezvény ingyenes volt és érké-
kes nyereményeket, ajándékokat is kaptak 
a résztvevők! A rendezvényeken a segítő 
kezeket is nagyon nehéz összeszervez-
ni. Javarészt az egyesületi tisztségviselők 
vállalják ezeket a feladatokat is. Köszönet 
illeti őket ezért! Kiemelve Pesti Lajos ne-
vét, aki -bár nem vezetőségi tag- minden 
szakköri alkalmon, tóparti foglalkozáson, 
versenyen tevékenyen részt vett ebben az 
évben is! Ugyanakkor örülök annak, hogy 
vannak még kivételek is! Ilyenek például 
Vereczkei Róbert tagtársunk, aki szárzúzó 
géppel segített az erős aljnövényzet ritkítá-

sában, és Mászlai György tagtársunk, aki 
meghalván a közgyűlésen, hogy szükség 
lenne még esőbeállókra, saját maga, saját 
költségen készített egy komplett, masszív 
fémvázas beállót, amit ki is szállított a Ka-
csásra, hogy tavasztól legyen még egy vé-
dett hely a horgászok számára! Nem várt a 
másikra, nem várt a csodára, nekiállt és el-
készítette. Nagyon köszönjük mindannyi-
uk fáradozását! Természetesen nem várja 
el az Egyesület mindenkitől, hogy extra 
költségekbe verje magát. Viszont remélem, 
hogy elgondolkodtató lesz több ember szá-
mára is, hogy ha nem is egyedül, de egy-
két horgásztárssal összefogva lehet tenni 
a közös tér fejlesztéséért, megszépítéséért. 
Együtt még a munka is könnyebb, ugye?

HORGÁSZ-
SULI 
SZAKKÖR

MINDEN HÓNAP UTOLSÓ

CSÜTÖRTÖKÉN
16:00-17:30 ÓRÁIG
A KABAY ISKOLÁBAN

A FOGLALKOZÁSOK, RENDEZVÉNYEK 
INGYENESEK!

DECEMBERI FOGLALKOZÁS:
13-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
Tiszavasvári Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma által 
szervezett állásbörzén és nyílt napon, a 
városban működő bentlakásos szociális 
intézmény, a Kornisné Liptay Elza Szociális 
és Gyermekjóléti Központ is képviseltette 
magát. Az intézmény évek óta a gyakorlati 
képzés színtere és jó kapcsolatot ápol 
a helyi oktatási intézményekkel. Az 

intézmény munkatársai tájékoztatták 
az érdeklődőket az intézmény szakmai 
munkájáról és természetesen az egészséges 
életmód képviseletében, prevenciós célból 
szűrővizsgálatokat (vércukormérés, 
vérnyomásmérés, test-zsír- és testtömeg 
index-mérés) is végeztek a jelenlévők 
körében.

„Egy családbarátabb Európa felé”

November 26-28 között Magyarországról 
mintegy ötvenen, Tiszavasváriból négyen 
képviseltük a Nagycsaládosok Országos 
Egyesületét „Egy családbarátabb Európa 
felé” című nemzetközi családkonferencián 
Brüsszelben, az Európai Parlamentben. Az 
előadások fő gondolata a következő volt: a 
családok ügyének képviselete a XXI. szá-
zad elejének Magyarországán és Európájá-
ban minden eddiginél fontosabb és életbe-
vágóbb. Az európai parlamenti választások 
közelsége pedig még aktuálisabbá és élet-
bevágóbbá tette mindezt. A tartalmas és 

tanulságos konferencián jó volt látni, hogy 
Ausztriától Horvátországig, Olaszor-
szágtól Spanyolországig, milyen sokan 
gondolkodnak hasonlóan a családról. 
Szeretnénk köszönetet mondani a NOE-
nak, a konferencia egyik fő szervezőjének 
a lehetőségért. Biztos vagyok abban, hogy 
minden jelenlevő számára hasznos volt a 
brüsszeli eszmecsere. Bízunk benne, hogy 
egy lépéssel közelebb kerültünk egy csa-
ládbarátabb Európához!

 Lévai Andrea, a NOE Tiszavasvári Nagy-
családosok egyesülete elnöke

Állásbörzén a Kornisné Központ

H O R G Á S Z H Í R E K

Tiszavasvári nagycsaládosok BrüsszelBen, 
az európai parlamenTBen
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A Filharmónia Magyarország novemberi előadása
A Filharmónia Magyarország: Műhelytitkok című műsorát tekinthették meg november 
20-án a tiszavasvári általános és középiskolások a Találkozások Házában. A műsorban 
fellépett a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar. A zenekart Szabó Soma karmester dirigálta.

November 10-én a Vasvári Pál Mú-
zeum Kálvin utcai épületében került 
megrendezésre a már hagyományosnak te-
kinthető Márton-napi Libator. A rossz idő 
és a munkanap ellenére a délelőtt folyamán 
sokan jöttek el hogy részesei legyenek az 
újbor megszentelésének. A múzeum épü-
lete előtt elhelyezett padokon szülők és 
nagyszülők várták a Fülemüle óvodásainak 
műsorát, amit kifejezetten Márton-napra 
készítettek, őket a Körkaréj táncegyüttes 

fellépése követett. Idén is nagy sikere volt 
a gyerekek körében a libaterelő versenynek 
és a múzeumban egész nap tartó kézműves 
foglalkozásnak. Az ebédszünetet követően 
a Kalamajka Bábszínház: Mesék Mátyás 
királyról című meseelőadása varázsolta el 
az apróságokat, akiknek a szülei addig a 
múzeum új kiállításának megnyitóján ve-
hettek részt. A napot a Kelet Brass Band 
fantasztikus zenés műsora zárta.

Csernus Imre előadása Tiszavasváriban
Telt ház előtt tartott előadást dr. Csernus Imre a Találkozások Házában. Egy életed van 

című előadásban tanácsokat adott ahhoz, hogyan válhatunk hiteles személyiséggé, illetve 
hogyan lehetünk igazán felnőttek, vagyis mi kell ahhoz, hogy valaki felnőttként tekintsen 
önmagára.

Csütörtökönként a Találkozások Házában 
kerül megrendezésre az Idősek Tornája, 
amelyet Szilágyiné Havril Zsuzsanna 
gyógytornász tart. A foglalkozások 
jó hangulatban telnek, mert ahogy a 
gyógytornász elmondta, a tiszavasvári 
idősek szeretnek eljárni ezekre a 
foglalkozásokra, mert ez számukra 
kikapcsolódás, másrészt sokan már régóta 
ismerik egymást. De mindezek mellett 
azért az a legfontosabb, hogy ezek a 
foglalkozások azért hasznosak, mert 
segítenek az idős embereknek abban, hogy 
a kopásos ízületeket bemozgassák, és a 

torna az izmokat is nyújtja és erősíti. Sőt, 
mivel ez egy kifejezetten idősekre szabott 
gyógytorna, ezért segít a csontritkulás 
megelőzésében, kezelésében. A torna 
ezen kívül rendkívül jól alkalmazható 
az időseknél előforduló egyensúly-zavar 
korrigálására. Aki ezek után kedvet érezne 
ahhoz, hogy csatlakozzon a csoporthoz, az 
bátran megteheti, ugyanis ahogy a csoport 
vezetője megjegyezte, igaz hogy már 
10 tagot számlál a csoport, de szívesen 
fogadnak bárkit, aki úgy érzi, szüksége 
van heti egy tornára egészsége megőrzése 
céljából.

Új kiállítás a Vasvári Pál Múzeumban
November 10-én a Márton-napi Libator keretében került sor a Karácsonyi játékok a 

Langamétában című kiállítás megnyitására. A kiállítást Opre Csabáné óvodapedagógus 
nyitotta meg. A kiállítás 2019. április végéig tekinthető meg a Vasvári Pál Múzeum Kálvin 
utcai épületében.

Márton-napi Libator

Idősek Tornája a Találkozások Házában
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ORSZÁGOS SZAKMAI SIKEREK AZ EKIK-VÁROSI KÖNYVTÁR 
INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN

NOVEMBERI KÖNYVTÁRI HÍREK

Novemberben „Az Én könyvtáram - 
múzeumi és könyvtári fejlesztések 

mindenkinek” című országos projekt 
keretében kifejlesztett mintaprogram 
bemutató helyszíne volt a tiszavasvári 
Városi Könyvtár Gyermek részlege. 
November végéig országosan 90 
mintaprogram kifejlesztésére és 
bemutatására került sor, Szabolcs-
Szatmár Bereg megyében 5 helyszínen 
(Nyíregyháza, Mátészalka, Tiszalök, 
Pusztadobos, Tiszavasvári) különböző 
nagyságrendű könyvtárakra esett a 
választás „Az én könyvtáram” elnevezésű 
projekt egyik fő célja a 4-18 éves korosztályt 
érintő, már működő jó gyakorlatok, 
módszertani anyagok és mintaprogramok 
összegyűjtése, nyilvántartásba vétele és 
egységes formában való elérhetővé tétele a 
könyvtári szakma számára. A „Legyél Te is 

Diákkönyvtáros!” mintaprojekt bemutató 
foglalkozására könyvtárunkban került sor, 
melyet Novák Anna gyermekkönyvtáros 
tartott. A foglalkozáson a Tiszavasvári 
Általános Iskola 6. d. osztályos diákjai 
vettek részt, melyet megtekintett a program 
kidolgozója Vass Roland, Gosztonyi 
Enikő szaktanácsadó, a nyíregyházi 
Móricz Zsigmond Megyei és Városi 
Könyvtár munkatársa, Gulyás Krisztina 
a Tiszavasvári Általános Iskola iskolai 
könyvtárosa és Farkas Dániel a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár programirodájának 
munkatársa. Köszönjük valamennyi diák 
aktív közreműködését, a Tiszavasvári 
Általános Iskola igazgatójának és 
pedagógusainak a segítséget, mellyel 
hozzájárultak a bemutató foglalkozás 
sikeréhez.

Októberben a Digitális Jólét Program Pontok országos versenyére a tiszavasvári Városi 
Könyvtárat, mint DJP Pontot bemutató videót készített informatikus - könyvtáros 

kollégánk, Fercsák Nándor. A verseny I. fordulójában az Észak-Alföldi Régióban Fercsák 
Nándor bemutatója I. helyezést ért el. A II. fordulóra készített pályamunka különdíjban 
részesült. 2018. november 27-én, Budapesten a DJP Hálózat II. Országos Szakmai 
Találkozóján került sor a DJP Pontok versenyének eredményhirdetésére.

„ T A K A R Ó A N G Y A L O K ”
November 3-án immár harmadik alkalommal került sor egész napos kreatív foglalko-

zásra, immár a karácsonyi készülődés jegyében. Bistei Viktória kreatív tanácsadó segít-
ségével gyönyörű, karácsonyi hangulatot árasztó ablakdíszek, díszdobozok készültek. 
Kreatív Olvasóink folyamatosan készítik a kis polipokat és gyerektakarókat, melyeket 
december közepén eljuttatunk a kórházak csecsemő- és gyerekosztályaira. A fonalfelaján-
lásokat ezúton is köszönjük.

November 5-én Dr Urbán László iro-
dalomtörténész volt a Városi Könyvtár 
vendége, aki az Ünnepi Könyvhétre meg-
jelent Szabó Magda: Nekem a titok kell 
– eddig kötetben meg nem jelent írásai 
című könyvének „születését” mesélte el 
rendhagyó irodalomóra keretében a Tisza-
vasvári Általános Iskola felső tagozatos 
diákjainak, majd ezt követően 17 órától a 
felnőtt közönségnek. A műsorban szemel-
vények hangzottak el Szabó Magda írása-
iból Bíró Erzsébet előadásában. Dr. Urbán 

László és Bíró Erzsébet egyfajta missziót 
teljesít, hiszen kutatómunkájuk eredmé-
nyeként olyan irodalmi gyöngyszemekre 
bukkannak, melyek eddig kötetben még 
nem jelentek meg. Szabó Magda munkái-
ból sikerült több olyan írást összegyűjteni, 
megmenteni az utókor, az irodalombarátok 
számára, melyeket eddig csak folyóiratok-
ban vagy egyéb időszaki kiadványokban 
olvashattunk.  Az eredetileg egy kötetesre 
tervezett munka második része is hamaro-
san az Olvasók kezébe kerül.

NEKEM A TITOK KELL

KÖNYVTÁRI GYEREKFOGLALKOZÁSOK
A Baba-Mama Klub novemberi foglalkozásának vendége Dr. Kulcsár Tí-

mea fogorvos volt, aki „Fogápolás csecsemő- és kisgyermekkorban” cím-
mel tartott bemutatóval egybekötött előadást az érdeklődő szülők számára. 

Novemberben is több alkalommal tartottunk könyvtári foglalkozást óvo-
dások és általános iskolás diákok számára. Ellátogattak hozzánk a Fülemü-
le Óvoda ovisa, s „Ünnepváró” könyvtári foglalkozáson vettek részt a Ti-
szavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Tagintézményének felsős diákjai.

TELSE foglalkozások könyves környezetben
Heti rendszerességgel ellátogatnak a Városi Könyvtárba a TELSE tagjai, ahol könyvtá-

ri, kézműves, kreatív foglalkozáson vettek részt, sőt megismerkedhettek az informatikai 
eszközökkel, a Digitális Jólét Program Pont szolgáltatásaival.

GABRIELLA KALNDJAI  A  KONYHÁBAN
November 19-én Marázi Gabriella gasztroblogger volt a Városi Könyvtár vendége, 

aki 2011. novemberétől vezet gasztroblogot, melynek látogatottság mára már elérte a 12 
milliót. A gasztronónia területén is megfigyelhetjük az informatika térhódítását, hiszen a 
szakácskönyvek, receptfüzetek, folyóiratok mellett egyre gyakrabban találkozhatunk „on-
line” receptfüzetekkel, blogokkal, facebook oldalakkal. Gabriella végzettségét tekintve 
pedagógus, aki szabadidejében szívesen főz, finomabbnál finomabb süteményeket készít. 
Az általa készített vagy összegyűjtött recepteket minden esetben kipróbálja, s csak olya-
nokat jelentet meg a blogjában, ahol garantált a siker. A rendezvény résztvevői szemé-
lyesen is meggyőződhettek erről, hiszen a találkozóra 4 féle süteményt készített Gabi. 
Köszönjük!      Kulcsár Lászlóné
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Elérkezett az év utolsó, legmozgalma-
sabb, s egyben legizgalmasabb hónapja. 
Az adventi várakozás időszakában ügyes 
növendékeink kötelező iskolai teendőik 
mellett szorgalmasan készülődnek, hogy a 
legjobbat hozzák ki magukból decemberi 
rendezvényeinken. Szokásainkhoz híven 
mi idén is zenével hangolódunk az ünne-
pekre. A legkisebbek kedvéért december 
6-án újra ellátogat hozzánk a Mikulás. 
17. 00 órakor ismét megcsendül a szán-
csengője, ő pedig helyet foglal iskolánk 
hangversenytermében, kényelmes foteljé-
ben. A családias hangulatú hangversenyen 
kis újoncaink mutathatják be pár hónapos 
hangszertudásukat, melyért ajándékcso-
mag is jár majd a Mikulás puttonyából. A 
karácsonyra való lelki felkészülés elkép-
zelhetetlen zene nélkül. A zene megtisztít, 
magasabb szférába emel bennünket. Ki-
nyitja a szívünket, szeretettel árasztja el lé-
nyünket, vigaszt nyújt a bánatban, széppé 

teszi a rútat. Olyan fény, mely lámpásként 
világít a sötétben. 2018. december 18-án, 
kedden a fények újra kigyúlnak a Találko-
zások Háza nagytermében, ahol 18.00 órai 
kezdettel megrendezésre kerül hagyomá-
nyos karácsonyi hangversenyünk. A szó-
listák és kamaraprodukciók mellett fellép 
iskolánk énekkara és fúvószenekara is. Az 
eljövendő ünnep tiszteletére meghitt dal-
lamokra, csengő gyermekénekre, harsány 
fúvósokra, szép dekorációra számíthat az, 
ki idejéből szakít egy szeletet, s megtisz-
tel bennünket jelenlétével. Ez lesz a mi 
karácsonyi ajándékunk. Minden családta-
got, barátot, zenekedvelőt és érdeklődőt 
szeretettel várunk. Hangolódjunk együtt, 
zenével a karácsonyra!

V. Sz.

Az Oktatási Hivatal „A tanulói lemorzso-
lódással veszélyeztetett intézmények tá-
mogatása” (EFOP-3.1.5-16-2016-00001) 
projektje alkotópályázatot hirdetett szep-
temberben a befogadó, inkluzív iskola 
megjelenítésére a projektbe bevont iskolák 
számára. A Magiszter Alapítványi Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimná-
zium, Szakközépiskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 
két telephelyén is vállalta, hogy pályázik 
és készít egy-egy alkotást a felhívásra. Az 
alsó tagozat alkotásának címe: A tudás 
6alma. A gyerekek különböző feladato-
kat választottak maguknak a lehetőségek 
közül. Volt, aki hajtogatott, festett, rajzolt 
vagy gyurmázott. Versírással is ügyköd-
tek, hogy kiemeljék a bölcs tudásfa lénye-
gét. Ablak módszer segítségével szava-
kat gyűjtöttek, (iskola, almafa témában) 
majd közösen verset formáltak belőle. Az 
elkészült alkotáson, a fa iskolaudvaron áll, 
melynek kerítéselemein felfedezhetőek 
iskolánk jellegzetes épületrészei. A fa 
számoktól, betűktől és tudástól roskadozik. 
Alatta gyermekek állnak és szedik a 
tudás gyümölcsét. Az alkotó gyerekek 
elmondták, hogy ők azért szeretnének 
ilyen iskolába járni, mert a tudás könnyen, 
gyümölcs formájában a fejecskéjükbe 

kerülne. Az alkotás színpompás dísze is-
kolánk főbejáratának. A mű alkotói 45 fő 
harmadik osztályos tanuló és pedagógusuk 
Blaner Gyöngyi tanító néni. Az alkotás 
folyamatát több pedagógiai asszisztens 
munkatárs is segítette: Nagy Dóra Julian-
na, Buda - Kántor Gréta, Pétercsák Niko-
letta, Oláh Boglárka, Bakos Piroska, Erdei 
Éva. A felső tagozatosok is készültek egy 
pályaművel. Ők a falfestés technikáját vá-
lasztották. Fali képük különleges jövőt áb-
rázol, űriskolával, űrhajóval, fantasztikus 
tanulást segítő eszközökkel. 45 felsős diák 
álmodta meg, rajzolta meg, majd festette ki 
a képet, mely a főépületünk első emeletén 
található és naponta sok kíváncsi szemű 
gyermekünk nézi sóvárogva és mereng el 
előtte a jövőn. A képet készítő diákok segí-
tője és koordinátora Bodai Antalné rajz-vi-
zuális kultúra szakos kolléganőnk. Nagyon 
büszkék vagyunk az alkotó gyermekekre 
és a felkészítő pedagógusokra, valamint az 
őket segítő kollégákra. Köszönjük szépen 
a munkájukat!

Demeterné Berencsi Tünde
Felsős munkaközösség vezetőKarácsonyi készülődés a zeneiskolában

Erre a kérdésre válaszolhatunk igennel, 
vagy nemmel, de jó, ha tudjuk, hogy az 
angol az a nyelv, ami kb. 400 millió ember 
anyanyelve. Ez az a nyelv, amit több, mint 
1 milliárd ember ért és beszél valamilyen 
szinten a világon, és ez az első számú 
úgynevezett közvetítő nyelv. Az angol az a 
nyelv, amelyet a leggyakrabban használnak 
a világon. És hogy hol használhatjuk? 
Például utazás során, akár földön, akár 
vízen, akár levegőben utazunk valamilyen 
közlekedési eszközön, valószínűleg 
kapcsolatba kerülünk ezzel a nyelvvel. A 
popzenei slágerek döntő többségét is ezen 
a nyelven írták, és ezen adják elő, vagyis 
angolul hallgatjuk a slágerek nagy részét. 
Az internet számos weboldala is angol, 
valamint a számítógépekkel és a számító 
gépek használatával kapcsolatos szavak 
nagy részét is ebből a nyelvből vettük át. 
Az angol nyelvű TV csatornákat foghatjuk 
a föld szinte minden pontján, a filmek 
kedvelői pedig akár eredetiben is nézhetik 
kedvenceiket, vagy felhasználhatják 
az angol nyelvű filmeket nyelvtudásuk 
csiszolására, bővítésére. Az üzleti világ 
nyelve is az angol, valamint számos 
multinacionális vállalatnál is ezt a nyelvet 
használják. És még folytathatnánk, de 
talán ennyi is elég ahhoz, hogy belássuk, 
mai világunkban nemigen tudjuk kikerülni 
az angol nyelvet, ezért a legokosabb, ha 
meg tanuljuk használni. A Tiszavasvári 
Általános Iskola diákjai természetesen 
tisztában vannak a nyelvtanulás 
fontosságával, de azzal is, hogy a 
használható nyelvtudás megszerzéséhez 
áldozatot kell hozni, szorgalmasan, és 
rendszeresen kell tanulni. Azok, akik 
a legjobb tudással vannak felvértezve, 
különböző versenyeken mérhetik össze 
tudásukat, és szinte észre sem veszik, 
hogy a versenyre való felkészülés közben 
bizony nagyon sokat tanulnak mindenféle 
kényszer nélkül. Gyarapodik szókincsük, 
bővül tudástáruk, még több ismeretre 
tesznek szert a brit és amerikai életmóddal, 
kultúrával, történelemmel kapcsolatban 
is. Ebben a tanévben, novemberben 
több nyelvi versenyen vettek részt a 
két tanítási osztályokban és a komplex 

tehetséggondozó osztályokban tanuló 
diákok. Szorgalmuknak, kitartásuknak 
meg lett az eredménye. Többen felállhattak 
a képzeletbeli dobogó valamelyik fokára. 
És hogy kik is ezek a tanulók? 
Angol nyelvi csapatverseny a hajdúnánási 
Kőrösi Csoma Sándor Református Gimná-
ziumban:
I. helyezés: Bódor Blanka, Zsol-
dos Vivien, Katona Panna 8. c osztályos 
tanulók 
II. helyezés: Faggyas Flóra, Kaska 
Kíra Sára, Szécsi Dorka Etelka 7. d osztá-
lyos tanulók
„Let’s play with us” területi angol csapat-
verseny a tiszaújvárosi Kazinczy Ferenc 
Református Általános Iskola szervezésé-
ben:
I. helyezés: Bódor Anna, Oláh Se-
bestyén, Sándor Hanna Barbara 4.d osztá-
lyos tanulók
II. helyezés: Nagy Janka, Papp Olí-
via, Borbély Zsombor 
2. c osztályos tanulók
II.        helyezés: Török Barnabás, Szabó 
Sára, Varga Zsolt 
4.d osztályos tanulók
III. helyezés: Girincsi Bella, Gazdag 
Ádám, Hamvas Kíra 
2.c osztályos tanulók
III.        helyezés: Reznek Lili, Dankó Do-
minik, Munkácsi Szabolcs 3.c osztályos 
tanulók.
Gratulálunk a szép eredményt elért tanu-
lóknak, és további szép sikereket kívá-
nunk. A felkészítő tanáraiknak is gratulá-
lunk, és további sikereket kívánunk.
Felkészítő tanárok: Kasnyóczki Sándorné, 
Lévainé Bolega Ildikó, Törökné Balogh 
Zsófia, Vámosi Zsuzsa

Az idegen nyelvi munkaközösség nevé-
ben:

Kasnyóczki Sándorné 
munkaközösség-vezető

Do you speak English?
Beszélsz angolul? 2018. november 15-én a Tiszavasvári Ál-

talános Iskola mindkét telephelyének fel-
ső tagozatos diákjai pályaorientációs nap 
keretében tájékozódhattak a Nyíregyházi 
Szakképzési Centrum Tiszavasvári Közép-
iskolája, Szakiskolája és Kollégiuma által 
kínált lehetőségekről, valamint a tiszavas-
vári Váci Mihály Gimnázium nyílt napján 
megismerkedhettek a választható tagoza-
tokkal, nyílt órákon vehettek részt a gim-
náziumi képzés iránt érdeklődő gyerekek. 
Hisz a továbbtanulás az élet egyik kulcs-

kérdése, diákot és szülőt is érintő egyik 
legfontosabb döntés. Mivel az általános 
iskolások egy része még nem rendelkezik 
kiforrott elképzeléssel, ezért a döntés meg-
hozatala során nem szabad őket magukra 
hagyni, lehetőséget kell biztosítani a gye-
rekeknek a „mesterségek” megismerésére, 
a szakemberek előadásain keresztül is. 
Köszönjük a helyi középiskoláknak a tar-
talmas napot, valamint hogy biztosították 
a tájékozódás lehetőségét diákjaink szá-
mára!

Hova tovább?!

Iskolánk 2018. november 15-én mindkét 
telephelyének alsó tagozat diákjai számá-
ra újrahasznosítási projektnapot szerve-
zett a „A hulladék, nem szemét, hanem 
értékes alapanyag” szlogen jegyében. Az 
osztályok tantermeiben tartott kézműves 
foglalkozások segítségével igyekeztünk 
közelebb hozni a gyermekeket a környe-
zettudatossághoz. Az újrahasznosítás köz-
ben szabadjára engedhették fantáziájukat, 
s készítettek dekorációs tárgyakat, ceru-

zatartót, terepasztalt, különféle játékokat: 
biliárdasztalt, darts táblát is, miközben 
játékosan tanultak a környezetvédelem 
és a szelektív hulladékgyűjtés fontossá-
gáról. Már kisiskolás kortól igyekszünk 
környezetbarát szemléletre nevelni a jövő 
generációját, ezért a kezdeményezéssel 
szeretnénk felkelteni mindenki figyelmét 
a hulladék keletkezésének megelőzésére, 
mennyiségének csökkentésére, az anyagok 
újrahasznosításának fontosságára.

Hasznosítsunk újra!

Alkotópályázat iskolánkban
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Elégedettek lehetnek a Petőfi úti óvoda 
kis óvodásai, mert újabb nyertes pályázat 
segítségével támogathatja az óvoda a tehet-
ségek kibontakoztatását és gondozását. A 
pályázattengerben szinte észrevehetetlen, 
de olyan egzotikus témával pályázott a Ma-
giszter Alapítványi Óvoda, mint a kétnyel-
vűség támogatása és ennek felhasználása 
az értelmi képességek fejlesztése a halmo-
zottan hátrányos, eltérő szociokulturális 
környezetből érkező gyermekek körében. 
A pályázat olyan komplex és újszerű esz-
közökkel és módszerekkel fejleszti az ovis 
tehetségek nyelvi-, interperszonális-, és 
intraperszonális képességeit, mint a kód-
váltás és kódkeverés. 
Az óvodába járó gyermekek anyanyel-
ve a romani. Elsődleges szociokulturális 
környezetükben igen gyakori a romani 
nyelvű megszólalás, így a magyar nyelvű 
óvodai, később iskolai környezetben, ma-
gyar sztenderdként értelmezett beszédmó-
doknak megfelelő megszólalásaik gyakran 
kudarcba fulladnak. A „Nyelv- Palota” 
pályázatunk pontosan a tehetségígéreteink 
pozitívumát, erősségét, a kétnyelvűséget 
kiemelve, 30 órás foglalkozássorozat se-
gítségével teszi gyermekeink nyelvi kom-

petenciáit versenyképessé. A két nyelv 
párhuzamos használatának lehetősége és 
az eredményes nyelvi fejlesztőmunkánk, 
felgyorsítja a szociális hátrányokból adódó 
elmaradás csökkentését, segíti a kognitív 
képességek fejlődését, növeli az iskolai 
eredményességet.
Célunk, hogy a kétnyelvűségben rejlő le-
hetőségek kiaknázásával, a szociális hát-
ránnyal rendelkező tehetségígéretes gyer-
mekeink számára olyan, mindkét nyelvet 
alkalmazó, ösztönző és motiváló környeze-
tet és eszközrendszert biztosítsunk, amely 
megfelel a XXI. századi kihívásoknak is. 
Mi, a pályázat kivitelezői megkérdeztük 
a lelkes, tehetséges ovisokat, mit várnak 
ezektől a tehetséggondozó foglalkozá-
soktól. A következő válaszok érkeztek: 
„Ovokinya, lasho avla!, Sikaven, hoj but 
sereteto, godyako, thaj sikero hi amende!”, 
vagyis: „Óvónéni, jó lesz! Megmutathat-
juk, hogy sok szeretet, okosság és siker 
rejlik bennünk!” 
Kívánjuk, hogy így legyen!

Fekete Éva
Fekete Anita

a pályázat megvalósító

Immár 9. alkalommal rendezte meg a 
Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és 
Kollégium a szokásossá vált Állásbör-
ze és Nyílt napot. A lebonyolítás hasonló 
volt, mint az elmúlt években, a térség több 
meghatározó cége képviseltette magát a 
helyi vállalatokkal együtt. Ezen kívül ki-
állítottak az iskola szakmái, szakmacso-
portjai is, bemutatva képzési kínálatukat 
a 2019/2020-as tanévre. A vállalatok sok 
esetben konkrét állásajánlattal érkeznek, 
lehetőséget kínálva a munkába állásra nem-
csak az iskola végzős tanulóinak, hanem a 
térségből ellátogató érdeklődőknek is. A 
Nyílt nap nem titkolt célja Tiszavasvári és 
a környező települések 8. osztályosainak 
a pályaorientációs felkészítése, bemutat-
va azt, hogy milyen munkalehetőségek 
vannak a térségben, és ezek betöltéséhez 
milyen irányban kell továbbtanulni. A ren-
dezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Vin-
nai Győző, a térség egyéni Országgyűlési 
képviselője, Szőke Zoltán Polgármester 
úr, Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi 
Szakképzési Centrum Főigazgatója is, va-

lamint több általános iskolai igazgató és 
vállalatvezető is, köztük Dombrádi Gábor 
a Járműszerelvényt Gyártó Zrt. helyi üze-
mének vezetője is, akit – mint az iskola 
volt tanulóját - nemrégiben a Nyíregyházi 
SZC Tiszavasvári Szakgimnáziuma „Szak-
ma Nagykövetének” választották. A láto-
gatók elismeréssel szóltak az intézmény 
tárgyi felszereltségéről, a tanító és oktató 
pedagógusok felkészültségéről, az intéz-
mény magas szintű szakmai munkájáról, 
valamint hogy az iskola szakmaszerkezete 
az ösztöndíjjal támogatott hiányszakmákra 
összpontosít, melyek megszerzésével jóval 
nagyobb esély nyílik az elhelyezkedésre. 
Bizakodunk, hogy a rendezvényen részt-
vevők jól érezték magukat és hasznos in-
formációkkal távoztak el az iskolából, va-
lamint reméljük, hogy a tovább tanuló 8. 
osztályosok közül nagyon sokan választják 
intézményünket.

Szabó Zoltán 
igazgató

A Határtalanul program célja Magyar-
ország és Románia, Szlovákia, Szerbia, 
Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország 
magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal/
osztállyal rendelkező középiskoláiban ta-
nuló diákok közösségi együttműködésének 
támogatása, egymás iskoláinak megisme-
rése, valamint a részt vevő intézmények 
közötti szakmai kapcsolatok kialakulásá-
nak elősegítése. A 2018/19-es tanévben 
először volt lehetősége iskolánknak Kár-
pátaljára utazni, ahol nem csak a diákokkal, 
az iskolarendszerrel lehetett ismerkedni, 
hanem a vidék történelmi nevezetessége-
ivel is. 2018. október 20-án reggel 9.00 
órakor eljött az indulás pillanata 24 tanu-
lóval és 3 kísérőtanárral. Ahogy fogytak a 
kilométerek, úgy nőtt a diákok kíváncsisá-
ga, hiszen még soha nem voltak a határnak 
ezen oldalán. A szállás elfoglalása után a 
kellemes környezet és finom vacsora tette 
otthonosabbá a napokat Makkosjánosiban. 
Vasárnap reggeli után Beregszász neve-
zetességeinek megtekintésére került sor. 
Először az út az 1993-ban megnyílt lllyés 
Gyula Magyar Nemzeti Színházhoz veze-
tett, amely jelenleg is az egyetlen magyar 
nyelvű színház Ukrajnában. Ezt követte 
az 1994-ben kapuit megnyitó Kárpátaljai 
Magyar Tanárképző Főiskola, ami most 
II. Rákoczi Ferenc nevét viseli. Nagy 
várakozással tekintettek a diákok a hétfői 
napra, amikor is lehetőségük nyilt az ottani 
tanulók mindennapi életét közelebbről is 
megismerni. Betekintést nyerhettek egy-
egy óra menetébe, beszélgethettek tanárok-
kal és diákokkal. A nap zárásaként a diákok 
értékelték a külhoni és hazai környezetet, 
az iskola berendezéseit, a tanuláshoz 
szükséges feltételeket.  Arra a következ-
tetésre jutottak, szerencsésnek mondhatják 
magukat, hogy Tiszavasvári szakgimnázi-
umában  tanulhatnak. A kirándulás utolsó 
napján a Munkácsi vár megtekintésére 
került sor, majd ezt követte a Schön-
born-kastély gyönyörű parkjának kellemes 
sétával egybekötött látogatása. Az utolsó 
este a kárpátaljai diákok meglátogatták új 
barátaikat a szálláson, sokat beszélgettek, 

jól szórakoztak. Eljött a szerda, az indu-
lás pillanata. Élményekkel, barátságokkal 
gazdagabban tért haza úgy tanár, mint 
diák. 2018. november 14-én a NYSZC Ti-
szavasvári Szakgimnáziuma, Szakközép-
iskolája és Kollégiuma került a házigazda 
szerepébe. Lázas készülődés előzte meg a 
kárpátaljai vendégek érkezését. 11.00 óra-
kor gurult be a busz 15 diákkal és 3 tanár-
ral. Szabó Zoltán Igazgató Úr köszöntötte 
a határon túli vendégeket. Ezután elfoglal-
ták szobáikat, kényelmesen elhelyezked-
tek, majd ezt követte az ebéd és a pihenés. 
November 15-én nagy rendezvényre került 
sor az iskolában. Minden évben megrende-
zi az intézmény a Nyílt nap és állásbörzét 
általános iskolás tanulók részére. Nagy 
érdeklődéssel figyelték a vendégdiákok és 
tanáraik a különböző szakmák bemutatóit, 
lehetőségük nyílt kipróbálni a műhelyek-
ben lévő gépeket. Ezt követően megtekin-
tették a Vasvári Pál Múzeum kiállítását, 
ahol sok érdekes tárggyal találkoztak,és 
kóstolót kaphattak a frissen sült, forró po-
gácsából is.A következő napon ellátogattak 
a Tiszavasváriban működő Járműszerel-
vényt Gyártó Zrt. üzemébe, ahol szívesen 
fogadták őket, bemutatták  a korszerű be-
rendezéseket,azok működését. A gyerekek 
nagy örömére szombaton a Nyíregyházi 
Állatparkba kirándulhattak, ahol egy egész 
napot tölthettek el. Rengeteg élménnyel, 
nagyon jó hangulatban érkeztek meg az 
esti órákban. Azonban nem jutott sok idő 
a pihenésre, hiszen meghívást kaptak a Ti-
szavasvári Szakképzésért Alapítvány által 
szervezett jótékonysági bálra. Hamar elre-
pült az öt nap, elérkezett a vasárnap reggel, 
az indulás pillanata. Sokan még maradtak 
volna, jól érezték magukat. Remélhetőleg 
az elkövetkezendő években is lesz lehe-
tőség a kapcsolat ápolására, a kárpátaljai 
diákok képzésére a NYSZC Tiszavasvári 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma intézményének falain belül.

Korosztil Angéla és Martinek Miklósné
Szervező tanárok

A Tiszavasvári és környéke általános 
és középiskolás diákjai számára hirde-
tett versenyeket 2018. november 19 -30. 
között rendeztük meg intézményünkben. 
A természettudományos, a humán és az 
idegen nyelvi munkaközösség által közö-
sen összeállított kéthetes program között 
mindenki találhatott kedvére valót. Kreatív 
diákok mutatták be alkotásaikat a rajzver-
senyen. Logikai és nehéz matematikai fel-
adatokkal birkóztak a vállalkozó szellemű 
ifjak. A versenyzőknek volt lehetőségük az 
angol vagy német nyelvtudásukat is ösz-
szemérni. A szavalóversenyen sok kiváló 
előadói készséggel rendelkező fiatal ver-
smondása ragadta magával a közönséget. 
Az anyanyelvi szövegértési verseny most 
is, mint mindig, népszerű volt a diákok 
körében. A topográfiaversenyen résztve-
vők a térképen való tájékozódási képessé-
gükről adtak számot. Tanulóink a kortárs 
irodalom világában is kalandoztak Juhász 
Márió magyar-filozófia szakot végzett volt 
vácis diák vezetésével. A sport sem maradt 
ki a versenyek sorából: a középiskolás fiú 
és lány csapatok izgalmas focibajnokságon 
mérték össze erejüket. A nemzetiségi nap 

alkalmából a gimnázium osztályai feldíszí-
tették az osztálytermeiket, ételspecialitáso-
kat készítettek, verses, zenés táncos pro-
dukcióval bűvölték el a zsűrit. Nagyon jó 
volt látni, milyen izgatottan és komolyan 
készültek az előadásukra. Nagy dicséret, 
elismerés illeti az osztályok produkciójá-
nak ötletgazdáit, megvalósítóit. Örömmel 
tapasztaljuk, hogy egyre több olyan tanu-
lónk van, aki nem csak egy, hanem több 
versenyen is részt vesz, és helyezést is ér el. 
Közülük az egyik a 10.B osztályos Gulyás 
Lajos, aki ezért különdíjban részesült. Na-
gyon örülünk, hogy az általános iskolákból 
ilyen sok tanuló érdeklődött programjaink 
iránt. A Váci hét (hetek) megrendezéséhez 
iskolánk fenntartója, a Nyíregyházi Tan-
kerületi Központ, a Tiszavasvári Városért 
Alapítvány és a Tiszta Formák Alapítvány 
nyújtott támogatást. A versenyekről készült 
fotók a tiszavasvári Váci Mihály Gimnázi-
um honlapján megtekinthetők. Gratulálunk 
a szép eredményekhez a versenyzőknek, a 
felkészítő tanároknak, a szülőknek. Szere-
tettel várunk mindenkit jövőre is!

VMG

Turbófokozatban a Magiszter Alapítványi Óvoda
Újabb nyertes pályázat tehetséggondozásra 

NTP-OTKP-18-0059 „Nyelv- Palota” néven

Ismét „Állásbörze és Nyílt nap” volt Tiszavasváriban

Határtalanul program a Szakgimnáziumban

Váci hét a gimnáziumban
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Békebeli karácsony 
a Langamétában

Márton napja, s kiállítás megnyitó. 
Ha a múzeumba látogatva szétnézünk 
a Langaméta kiállító teremben, régi 
korok karácsonya idéződik fel nem csak 
a teremben, hanem bennünk is. Igaz, a 
kiállítás megnyitásának idején még csak 
Márton nap van, s Szent Mártonnal együtt 
a libákra is emlékezünk ezen a napon, 
de már csak pár nap, s András – nappal 
kezdetét veszi majd a téli ünnepkör, 
s vele együtt a disznóvágások ideje, 
valamint az Adventi gyertyagyújtások 
ideje is. Attól kezdve a disznótorok 
finom hurka – kolbász illatú zöngéivel, 
és a vasárnaponként egyre több gyertya 
meggyújtásával várjuk majd ennek az 
ünnepkörnek a csúcspontját, a karácsonyt.  
Podmaniczky Frigyes emlékirataiban úgy 
olvashatjuk, hogy egyik nőrokonának, 
Brunszvik Teréznek nevéhez fűződik 
az első itthoni karácsonyfa állítása. 
Feljegyzések szerint a grófnő, aki a 
magyarországi óvodák megalapítója volt, 
1825-ben, Martonvásáron (más források 
szerint 1824-ben Aszódon) állította 
fel az első magyar karácsonyfát.Vajon 
ekkortól terjedt volna el ez a szokás 
Magyarországon? Elképzelhető, de biztosat 
persze nem tudunk. Az viszont biztos, 
hogy nyugatról terjedt el a karácsonyfa 
állításának szokása, hiszen a reformkorban 
Luther Márton nevéhez fűződik a világ 
első karácsonyfájának állítása, s ettől 
kezdve német területeken egyre több 
házban jelentek meg ezek az örökzöld fák, 
melyekre gyertyákat állítottak, egyrészt 
díszítve azokat, másrészt jelezve, hogy 
ünneplik a fényt, s Jézus eljövetelét. A 19. 
század közepén, amikor először jelennek 
meg magyar irodalmi műben a karácsonyfa 
állítási és a karácsony köré szerveződő 
ajándékozási szokások ( Jókai Mór: A 
koldusgyermek ,1854),  Németországban 
már javában gyártják a díszítésére szánt 
üveggömböket, csillagokat és csúcsokat. 
Az üveggömb az ősi rítusból a paradicsomi 
almát, a csillag a betlehemi csillagot, 

a hegyes csúcsdísz pedig a templomot 
jelképezte. Magyarországon a gyertyák 
mellett, ekkor még csak diót, almát, 
s házilag készített cukorkákat tettek 
a fák ágaira. A 20. században azután 
robbanásszerűen terjedt el a világban a 
Karácsony ilyenképp való ünneplése. 
Mára már vallási formától független, 
“kozmopolita” ünneppé vált, amelynek 
központjában főként az ajándékozás, 
családi együttlét és a szeretet került. 
A mai kiállításon a régi korok karácsonyát 
szerettük volna megidézni, kezdve a 
hatvanas évek műanyag karácsonyfájától 
a szovjet díszeken át a különféle 
játéktárgyakig. Hogy mikor alakult ki 
a karácsonyi ajándékozás szokása nem 
tudom, erről hozzávetőleges sejtéseink 
vannak, de amikor én gyerek voltam, már 
javában hozta a fa alá a különféle játékokat 
a Jézuska. A karácsony az egyik legszebb 
csoda a gyermekek életében, hisz a kis 
Jézus éjnek idején hozza a feldíszített fát, - 
hogy hogyan tudja bevinni zárt ablakokon 
keresztül a házba a díszes fákat nem tudom, 
- de egyszer csak ott teremnek a kis kerek 
asztalok csipketerítőin, vagy a padlóra, a 
szőnyegre állítva. A régi időkben voltak, 
házak, ahol a szoba közepére került a fa, 
de volt olyan is, ahol a sarokban állították 
fel azokat. Az ajándékok valószínűleg a 
gyermekjátékok elterjedésével egy időben 
jelentek meg a fák alatt. Míg a régi paraszti 
világban a szülők, nagyszülők által 
faragott, varrt játékok voltak, (ha voltak) a 
jellemzőek, addig a városok polgári – úri 
családjainál megjelentek a játékgyárak 
különféle színes termékei. A most 
megnyíló Langaméta kiállítás az egykori 
„Békebeli karácsonyok” hangulatát hozza 
vissza, hiszen a meglévő játékanyagból 
olyan eszközöket igyekeztünk válogatni, 
amelyek egykoron a karácsonyfák alatt 
lehettek. A régi korok karácsonyát nem 
csak a kiállítás, de a kihelyezett régi 
fotók is színesítik, igazolva mindazt, 
amit a Langaméta Óvodai Szakmai 
Munkaközösség a kiállítással mutatni 
akart.

Opre Csabáné, Langaméta Óvodai 
Szakmai Munkaközösség vezető 

Cukorbetegek Világnapja
A Tiszavasvári Diabetes Egyesület első 

alkalommal rendezte meg a Cukorbetegek 
Világnapját 2018-11-15-én! Az első nem-
zetközi diabetes világnapot 1991-óta tartják 
számon!  A Diabétesz Világnap elsődleges 
célja, hogy felhívja a nyilvánosság figyel-
mét a cukorbetegség tényére, veszélyére 
és a diabétesz szövődményeire! Kellő tá-
jékoztatással biztosítható a cukorbetegség 
jeleinek korai felismerése és lehetővé válik 
a diabétesz gyors és szakszerű diagnózisa, 
majd kezelése. Hazánkban közel 1 milló 
diagnosztizált cukorbeteg él, több 100 ez-
ren lehetnek akiknél még nem ismerték fel 
a betegség tüneteit. Rendezvényünk célja 
is a cukorbetegek és a nem cukorbetegek 
figyelmének felhívása volt a hazánkban is 
népbetegségnek számító Cukorbetegség-
re!!! Nagy örömünkre szolgált, hogy ne-
ves orvosunk és szakképzett szakápolónk 
elfogadták a meghívásunkat, részünkre 
hasznos előadást tartottak!Név szerint Dr. 
Gaál Zsolt Nyíregyháza IV. Belgyógyá-
szat Osztályvezető Főorvos Úr „A Diabe-
tes Családi Halmozódása” című előadását 
hallgattuk meg! Ezt követően Biriné Mika 
Borbála Podiáter tartott nekünk előadást a 
„Cukorbetegek lábszövődményeinek keze-
lése és megelőzése” címmel!Az egyesület 
elnökeként nagy öröm volt számomra, 
hogy többen is konzíliumot kértek a Főor-
vos Úrtól és Borikától is! Egyesületünk 
célja a Figyelem felhívás, Edukáció(Okta-

tás), Támogatás, Megelőzés. Egyesületünk 
a téli időszakban minden hónap második 
szerdáján 15 órától tartja egyesületi fog-
lalkozásait a Városi Könyvtárban (Követ-
kező: 2018-12-12)! Sok szeretettel várok 
mindenkit az egyesületi foglakozásokon, 
nem csak a cukorbetegeket, hanem azokat 
is akiknél esetlegesen felmerül a lehető-
ség, szeretnék megelőzni a cukorbetegség 
kialakulását! Mint ahogyan Főorvos Úr is 
elmondta nem lehet elégszer hangsúlyozni, 
hogy a cukorbetegség nem fáj, de Nagyon 
alattomos betegség!
Egyesületünk fő támogatója a Cukor-
betegek Országos Egyesülete és a 77 
Elektronika Kft!
Természetesen köszönöm a további támo-
gatóinknak:
•	 Coca-Cola Magyarország Kft-nek
•	 Találkozások Háza
•	 Tóthné Szilágyi Tünde
•	 Tedej Zrt. Bódi Judit
•	 Rozgonyi Zoltán vállalkozó
•	 Demeter Iván szakgyógyszerésznek 
•	 Egyesületünk tagjainak akik segítet-

tek a világnap megvalósításában
Bármilyen kérdés esetén kérem keresse-
nek az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
E-mail: postagabriella1980@gmail.com
Telefon: +36-70-428-01-35

Szabóné Posta Gabriella
Tiszavasvári Diabetes Egyesület Elnöke

Intézményi életünkben fontos helyet fog-
lalnak el az őszi hónapok. A pörgős nyári 
napok kirándulásait, kerti sütéseit, főzéseit 
magunk mögött hagyva egy fontos dátum, 
október elseje figyelmeztet bennünket, 
hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, 
elismerésünket otthonunk idős lakói felé. 
Hálásak lehetünk azért, hogy vállalva az 
intézményi élet minden nehézségét, a Vas-
vári Pál út 87. számot választották lakóhe-
lyükként. Tiszteletet is érdemelnek, hiszen 
életüknek ezen időszakában türelemmel, 
megértéssel, elfogadással élik mindennap-
jaikat. És persze elismeréssel is adózunk fe-
léjük, hiszen tapasztalhatjuk, hogy erejüket 

nem kímélve szívesen segítenek egymá-
son, a rendezvényeken, örömmel fogadják, 
ha azt érzik, szükség van rájuk. Jó lenne, 
ha minden nap ünnepnap lenne, de mivel 
erre nincs lehetőség, ezért minden év ok-
tóberének első hetét az idősek ünneplésé-
nek szenteljük otthonunkban. Az általunk 
szervezett programok már hagyományként 
élnek lakóink körében. Mint minden év-
ben, idén is a „Népmese Napja” indította 
hetünket. Hamuban sült pogácsa kóstolása 
közben bárki elmondhatta gyermekkora 
kedvenc meséjét, az Irodalomi Kör tag-
jai pedig színes műsorral kedveskedtek 
az érdeklődőknek. A Sport Napon fontos 

Márton napi Táncház
Óvodás és általános iskolás 

gyermektáncokkal és népi játékokkal 
kezdődött a novemberi Márton napi 
folklórest a Váci Mihály Gimnáziumban. 
A középiskola diákja közül is többen 
megismerkedtek a Moldvai táncokkal. A 
batyus bálon a Karakter Népzenei Együttes 
húzta a talpalávalót a környező városokból 
is ideérkező vendégeknek. JANUÁR hó-
napban folytatódnak táncház alkalmaink, 
melyre minden népi kultúránk iránt érdek-
lődőt szeretettel várunk!

Kör-karéj Egyesület

Színes ősz a szociális otthonban

szerep jut az intézmény kondi parkjának, 
ahol erejüket, ügyességüket mérhetik ösz-
sze vállalkozó szellemű lakóink. A „Tök 
jó nap”-on a sütőtöké a főszerep. A belőle 
készülő ételek, italok, édességek gyorsan 
fogynak és sokáig megőrizzük ízüket em-
lékezetünkben. A hét legfontosabb rendez-
vénye az Idősek Napi Bál, ahol mindenki 
jókedvűen ropja a táncot, feledve néhány 
óráig a betegséget, bajt, rosszkedvet. És 
ha már átmulattuk magunkat a november 
hónapba, Márton-napon libát eszünk, hogy 
egész évben ne éhezzünk. Az András-napi 
uzsonna elmaradhatatlan része a hónapnak. 
Persze néha megállunk és elcsendesedve 
fejet hajtunk. Október 23.-án hőseinkre, 
november 1.-én elhunyt szeretteinkre és 
lakótársainkra emlékeztünk intézményünk 
kegyeleti falánál. A december már ottho-
nunkban a „várakozásról” szól. Próbálunk 
ünnepi hátteret, ünnepi hangulatot teremte-
ni egy ilyen „nagy családon” belül is, mint 
a szociális otthon. És hogy ez sikerül-e? 
Azt majd januárban elmondjuk.

Mentálhigiénés csoport 
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A 2018/2019-es év több szempontból is 
nagy megpróbáltatásokkal állította szembe 
a Tiszavasvári Sport Egyesület labdarú-
gó szakosztályát. Történt ugyanis, hogy a 
szezon kezdete előtt még az is kérdés volt, 
hogy lesz e egyáltalán Tiszavasvárinak lab-
darúgó csapata. Ahogy az köztudott volt, 
az utóbbi évtizedekben minden zökkenő-
mentesen történt az egyesület életében. 
Azonban, ahogy az élet más területein is 
akadályokba ütközik az ember, hasonló-
képp van ez egy egyesület életében is. A 
szezon előtt gyűlést tartott a szakosztály, 
ahol a vezetők és a helyi fiatal játékosok 
közösen eldöntötték, hogy a csapat megyei 
első osztályban indul. Mindenki tisztában 
volt azzal, hogy nagyon nehéz szezonnak 
nézünk elébe, ugyanis a csapat teljesen ki-
cserélődött. A játékosok közül 12 ember, 
valamint az edző, Kiss Gábor is elhagyta a 
csapatot. Azonban sikerült összeverbuvál-
ni kb.: 20 fiatalt, akik a megbeszélés után 
boldogan vállalták a megmérettetést. A 
csapat és a vezetőség Nagy István mellett 
tette le a voksát, így az ő vezetésével indul-
tak neki a felkészülésnek a fiúk. Az anyagi 
nehézségek ellenére egy nagyon jó közös-
ség alakult ki, amely a régi időket idézi az 
egyesület életében. Nagyon büszkék va-
gyunk utánpótlásunkra, mert kb. 150 gyer-
meket foglalkoztat szakosztályunk, amely 
most és a továbbiakban is alapjául szol-
gálhat majd a felnőtt csapatnak. Tisztában 
voltunk azzal, hogy a jó eredmény elérés-
hez kemény munka szükséges. Ebben nem 
is volt hiány. Azonban az első fordulókban 

rutintalanság és az összeszokatlanság miatt 
több mérkőzést is elveszítettünk. Pozití-
vumként említhető meg az, hogy a csapat 
nem vesztette el tartását a nehéz időszak 
ellenére sem, és a szezon közepétől fejlődő 
tendencia volt látható a mutatott játék képe 
alapján. A csapat „mentségére” szolgál to-
vábbá hogy az átlag életkora 23 év. Jó pár 
játékosnak még az ifjúsági bajnokságban 
kellene játszania, e helyett a felnőtt csa-
patban bizonyítják hétről-hétre azt, hogy 
mennyire tehetségesek. A csapat 15 mérkő-
zésből 13-at elveszített és kettőt nyert meg. 
Ifjúsági csapatunk a középmezőnyben 
foglal helyet. Az U16-os csapatunk pedig 
vezeti a bajnokságot. Ha minden jól megy, 
zsinórban harmadjára ünnepelhetnek baj-
noki címet Szabó Zoltán vezérletével. U 
14-es csapatunk Sinka László vezetésével 
az elmúlt években folyamatosan dobo-
gós eredményeket ér el, és most is közel 
állnak ehhez. Bízunk abban, hogy az az 
összetartás, ami jelenleg is a klubnál van, 
megmarad, és a befektetett munka tavasz-
szal meghozza gyümölcsét. Az idényre 
kitűzött cél természetesen jelen körülmé-
nyek között csakis a biztos bent maradás 
lehet. Reméljük, hogy az elkövetkezendő 
időkben még többen a csapat mellé állnak 
és segítik munkájukat, hiszen ez a csapat 
teljes mértékben Tiszavasvári fiatalokból 
áll, és ezt nem szabad elherdálni! Meg kell 
becsülni!!! Találkozzunk tavasszal minél 
több szurkolóval meccseinken! 

Nehezen indult a felkészülés a férfi csa-
pat számára. A sportcsarnok felújítása 
miatt egész augusztusban Hajdúdorogra 
jártunk edzeni. Szeptember elején sikerült 
újra belakni a sportcsarnokot. Személyi 
változások a csapatban: Érkezett Csébi 
Dávid és Kathi István, abbahagyta az ak-
tív sportot Szögi Roland. Jelenleg az őszi 
szezon végén járunk, hat forduló után a ta-
bella negyedik helyén áll a csapat. Ifjúsági 
csapatuk számára nehezen indult a szezon, 
de a fiatalok is ráéreztek a győzelem ízére 
és 3-3 győzelemmel és vereséggel a tabel-
la közepén állnak jelenleg. Fiatal csapunk 
folyamatosan formálódik és egyre szebb és 
tudatosabb játékot mutatnak, amely biztató 
a jövőre tekintve.
Női csapatunk élén változás történt, a csa-

patot Benyusz Kende irányítja. Az ő baj-
nokságuk is zajlik, ahol jelenleg veretlenül 
vezetik a bajnokságot. Idegenben sikerült a 
Balkány csapatát legyőzniük, ezután hazai 
pályán a Nyírbátor, Fehérgyarmat és végül 
a Csenger csapatát fektették két vállra a lá-
nyok. Sajnos őket hazai pályán ősszel már 
nem láthatja a közönség.
Utánpótlás csapataink is szinte minden 
hétvégén képviselik egyesületünket, ahol 
nagyszerű eredményeket érnek el. Számos 
korosztályban szerepelnek csapataink a 
gyermekbajnokságban és a kisiskolás baj-
nokságban egyaránt. Jelenleg 7 csapatunk 
versenyez, de a legkisebbek számára még 
nem kezdődtek meg a bajnoki küzdelmek. 
Férfi NB II. tabella

Folytattuk a hagyományt…
Idén második alkalommal került meg-

rendezésre a Tiszavasvári Kábítószerügyi 
Egyeztető fórum, illetve a Kornisné 
Központ közös szervezésére a „Sporttal a 
drog ellen” elnevezésű rendezvény. A ta-
valyitól eltérően, az idén két naposra ter-
veztük, alkalmazkodva a városban működő 
intézmények működéséhez, házirendjéhez, 
a korosztályok igényeihez. A rendezvény 
célja- hasonlóan a tavalyihoz- idén is a 
sport fontosságára való figyelemfelhívás 
volt, a prevencióra, a közösség építésre, 
a szabadidő hasznos eltöltésére nagy 
hangsúlyt fektettünk. A rendezvény alatt 
ingyenesen megtekinthető volt az Élet 
Labirintusa is a Szakközépiskola aulájá-
ban. Napjainkban igen fontos, hogy minél 
nagyobb hangsúlyt fektessünk a felnövek-
vő generáció egészségnek megóvására, 
minden eszközzel segítsük és támogassuk 
testi-lelki fejlődésüket, szem előtt tartva a 
gyermek mindenek felett álló érdekét. A 
Decathlon Magyarország támogatásával 
megszervezett rendezvény sikerét mi sem 
tükrözte jobban, mint a megtelt sportcsar-
nokban lelkesen játszó és sportoló gyer-
mekek csillogó szeme, mozgékonysága és 
öröme. A két nap alatt több sporteszközt is 

ki lehetett próbálni, ping-pong, football, 
kosárlabda, tollas, darts, ugráló labda, 
roller állt a sportpályán kívül a gyerme-
kek rendelkezésére. Az első napon Szőke 
Zoltán Polgármester Úr ünnepélyes meg-
nyitóját követően Gulyás Szilvia közre-
működésével egy közös zumbával indult a 
program, majd Rontó Zsolt és Petruska Zol-
tán jóvoltából és segítségével színvonalas 
kézilabda mérkőzéseket láthattunk, 
közben a Tiszavasvári Rendőrkapitányság 
segítségével kényszerítő eszközöket 
tekinthettek meg és próbálhattak ki a felsős 
és középiskolás diákok a rendőrök felügye-
lete mellett. A második nap az óvodásoké és 
az általános iskola alsó tagozatosoké volt. A 
közös gimnasztikával kezdődő napot, a Ti-
szalöki Büntetés-végrehajtási Intézet mű-
veleti csoportjának bemutatója követte. A 
játékos sportversenyek helyezettei értékes 
nyereményeket kaptak. A sportversenyek 
ideje alatt a gyermekek szabadon játszhat-
tak, illetve kipróbálhatták a helyi rendőr-
ség által biztosított KRESZ pályát is, mely 
igen nagy érdeklődést és lelkesedést aratott 
a csöppségek között. Ezúton szeretném 
megköszönni a támogatást és az együttmű-
ködést Szőke Zoltán Polgármester Úrnak, 
Ráduly Zsolt intézményvezető úrnak, a Ti-

szavasvári Rendőrkapitányságnak, a Pol-
gárőrségnek, a Tiszalöki Büntetés- Végre-
hajtási Intézetnek, a Városi Televíziónak, 
a Sportcsarnok valamennyi dolgozójának, 
Makra Gábornak, Bak Imrének, Gulyás 
Szilviának, a Védőnői Szolgálatnak, illet-
ve a városban működő valamennyi oktatá-
si-nevelési 
intézmény 
d o l g o z ó -
jának. Kö-
szönetemet 
f e j e z n é m 
ki a gye-
r e k e k n e k 
és az őket 
t á m o g a t ó 
s z ü l e i k -
nek a rész-
v é t e l é r t . 
Végül, de 
nem utolsó 
sorban elis-
merésemet 
fejezem ki 
a Kornisné 

Központban dolgozó munkatársaimnak, 
akik időt és energiát nem kímélve dolgoztak 
a rendezvény sikeréért, a Tiszavasvári 
Kábítószerügyi Egyezető fórum tagjainak 
a szervezésért és a lebonyolításért.

Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka
Kornisné Központ intézményvezető

É v e t  z á r t a k  a  m e g y e i  I . 
o s z t á l y ú  f o c i s t á i n k

K é z i l a b d a

„SPORTTAL A DROG ELLEN”
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Anyakönyvi Hírek

Köszöntjük Tiszavasvári 

Legifjabb Lakóit
Pente Mária Elif /2018.10.31./ 

Doma Elza és    /2018.10.30./

Doma Miklós

Lakatos András Mózes  

Szabó Milla

Ligetfalvi Lora

Kiss Adrienn Johanna

Makula Zselyke Csenge

Félegyházi Lilla Ilona 

Makula Milán

Vadász Rikárdó Alexander

Akiktől október hónap-
ban búcsút vettünk:
Veres Mihály / Déryné u.
Mészáros Pál / Petőfi u.
Illés László / Vasvári P. u. 
Balogh Géza / Széles u.
Sándor István Károly / Árpád u.
Nácsa Sándor János / Vasút u.
Ádám Jánosné sz. Rontó Piroska /  
Egyház köz
Kenyeres Istvánné sz. Alföldi Julianna 
/ Kossuth u.
Zékány Lajosné sz. Angyal Gizella / 
Szoc.otthon
Gazdag Tibor / Madách u.
Pethe Istvánné sz.Berbécs Erzsébet / 
Szoc.otthon
Szebenszki Miklósné sz. Nagy 
Magdolna / Deák F. u.

Gratulálunk a házasságot 
kötött pároknak
Balogh Mónika – Vadász Tamás
Kiss Zsuzsánna - Barabás Imre 
Balogh Erika – Pente Attila  
Balogh Andrea – Tóth János
Rézmüves Julianna Letícia – Vadász 
Dávid
Bancsók Bettina - Botos Ferenc Roland

Ötven éve végzett az első ének-zene tagozatos osztály a Kabay János Általános Iskolában. 
Szeptember 15-n osztálytalálkozón emlékeztünk az általános iskolai évekre. A 28 fős 
osztályból 16 fő tudott eljönni. Volt olyan osztálytársunk, akivel ötven éve nem láttuk 
egymást. A régi iskolaudvaron az alkalmi kórus még dalra is fakadt. Köszönjük Sáfár Sándor 
osztályfőnökünknek az osztályfőnöki és irodalom órát, Nyilas Kálmán, Nyilas Kálmánné, 
Takács Mihály és Takács Mihályné tanárainknak, hogy segítettek felidézni a diákkor emlékeit.

Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk az 1963-ban végzett 8.a osztály 
„tanulóinak” az 55 éves találkozójuk alkalmából!

Mészáros Sándor halálának 4. 
évfordulójára

„Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre 
várjuk,

Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk.
Az ész megérti, de a szív soha,

Hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol 
Ő van, oda.

Az élet múlik, de akit szeretünk, arra
Életünk végéig, könnyes szemmel 

emlékezünk.”
Szerető családja

„Nyugszik a szív, mely értünk dobogott.

Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.

De te számunkra sosem leszel halott.

Örökké élni fogsz, mint a csillagok!”

Csecskedi Mihályné Czifra Mária

halálának 1. évfordulójára emlékezik 

szerető édesanyja, testvérei, sógornői, 

lányai, vejei és unokái 

Megemlékezés

Tiszavasváriban a  gyári lakótelepen 2,5 
szobás,
felújított, 3. emeleti lakás hosszútávra 
kiadó, vagy eladó. Érd: 06-30-206-9148

Tiszaújvárosban 31 m2-es üzlet eladó.
Érd: 06 20/342-8410

Nyékládházi hegyoldalban 3700m2-es 
zártkert, lakóházzal eladó!
Érd: 06 20/356-3356

„Tiszavasváriban a Petőfi úton 1,5 szobás 
felújított, hőszigetelt családi ház eladó! 
Ár: 8,5 mFt. Érdeklődni: 06-30-314-
9674.”

Eladó  egyszemélyes heverő: 10.000.-Ft 
, dohányzóasztal: 5.000,-Ft,  szekrényes 
lemezjátszó rádióval: 5.000,-Ft,   modern 
üveg étkezőasztal fém lábakkal 150x90 
cm: 25.000,-Ft  
Telefon: 30/2147-473

Eladó Bocskai u. 68-70. közötti 817m2-
es építési telek. Áram, ivóvíz, gáz 
– és csatornacsonk, fúrt kút, 12m2-es 
melléképület. Ár: megegyezés szerint. 
Érd: 42/275-170, 06 30/470-8881

Eladó: kupás cserép, kupás pala, 
kisméretű pecsétes tégla, Hajdú mosógép 
és centrifuga, haszonvasak (cső, szögvas, 
zártszelvény).
Érd: 06 30/9437-322
Üres koca eladó! Érd: 06 70/2364-155

„AZ OLIMPIAI     ESZME    SZELLEMÉBEN”

M E G H Í V Ó
 TISZTELETTEL MEGHÍVJUK  ÖNT A TISZAVASVÁRI   

OLIMPIAI   DÉLUTÁNRA
2018. december 15 – én  (szombaton) 16 órától  a Találkozások 

Házába. (Tiszavasvári, Szabadság tér 1.)
Díszvendégeink az aranyérmes gyorskorcsolya csapat tagjai:
Burján Csaba, Knoch Viktor, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang 

Ádó



„Hálaadó ima.
Ujjong a lelkem feléd Szentlélek Isten!

Nem kell ahhoz semmiféle külső eszköz, 
hogy megtaláljalak.
Nem kell elvándorolnom idegen világok 
felé, hogy elérkezzem Hozzád!
Nem kell elámulnom a teremtett vi-
lág külső csodáin, ó, a legnagyobb 
csoda édes Istenem, hogy saját lelkembe 
nézve, megcsendesülve 
Téged megtalálhatlak Önmagamban.

Most ismerhetem meg, hogy mindaz, 
ami jóság, békesség, hűség, öröm és 
szeretet az én életemben kivirágzott, vagy 
gyümölcsöt adott, Tetőled való!

Te adtad a vágyat, hogy az életem megtisz-
tuljon, Te adtad a bánatot, hogy bűneimet 
megsirassam.
Te adtad a hitet, hogy a mi megváltó Urun-
kat láthassam. Te adtad az imát, és Te ad-
tad a meghallgatott imádság édes örömét. 
 
Néha úgy jöttél hozzám, mint lángoló tűz, 
mint égő, lázas seb fájdalma.
Nem volt békességem távol a kereszttől, 
Te miattad. Nem volt örömöm Krisztus 
szenvedéseit elfelejtve,
mert Te visszahúztál és nyugtalanítottál. 
 

Máskor meg úgy jött jöttél, mint vádolás 
és ítélet. Mindent megmutattál, ami go-
noszság meghúzódott
lelkem sötét zugaiban. Elfelejtett 
bűnökért vádoltál, és gondolatban 
meghalt tettekért elítéltél. 
 
És jöttél úgy is, mint édes mámor, lát-
hatatlan tűz, mely felgyújtotta egész 
valómat. Szavakat adtál az ajkam-
ra, amelyek nem az enyémek voltak, 
amelyek vigasztaltak és erősítettek.

Szolgálatokra hívtál. amelyekre egyedül 
gyönge lettem volna.
Titkokat tettél világossá előttem, 
és megmutattad nekem felvilla-
nó fényben az üdvösség tájékait. 
 
Ó, tovább boldogan zengem és ujjongva 
sorolom mindazt, amit megtapasztaltam,
amit kaptam a Te gazdagságodból. 
 
Szentlélek Isten! Jöjj el továbbra is hoz-
zám, jöjj el továbbra is hozzájuk, a Te 
népedet jegyezd el a magad szá-
mára, a Te választottaidat. 
 
Végezd el megszentelő munkádat én 
bennem is, végezd el megszentelő 
munkádat Ő bennük is... 
készíts el bennünket az örökkévalóságra, a 
Krisztusért kérlek...! 
Ámen»

Okmányiroda ügyfélfogadás:
2018.12.15-én (szombat) 08.00-15.00-ig 
ügyeletet tart.

Tiszavasvári Járási Hivatal 
ügyfélfogadás:

2018.december 15-én (szombat) 08.00-
12.00-ig 
2018.12.27. csütörtök 08.00-16.00
2018.12.28. péntek 08.00-12.00

Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadás:

2018.12.15-én (szombat) az ügyintézés 
szünetel.

Polgármester fogadónap:
2019.01.07. hétfő 08.00-12.00

Jegyzői fogadónap:
2018.12.12. szerda 08.00-12.00
2019.01.09. szerda 08.12.00

Orvosi Ügyelet:
2018.12.15. szombat 18.00-tól 
2018.12.16. vasárnap 07.30-ig
2018.12.16. vasárnap 07.30-tól
2018.12.17. hétfő       07.30-ig 
2018.12.22. szombat 07.30-tól 
2018.12.23. vasárnap 07.30-ig
2018.12.23. vasárnap 07.30-tól
2018.12.24. hétfő       07.30-ig 
2018.12.24. hétfő 07.30-tól folyamatos 
ügyelet 2018.12.27. csütörtök 07.30-ig.
2018.12.29. szombat 07.30-tól folyamatos 
ügyelet 2019.01.02. szerda 07.30-ig.

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

A labor/vérvételi hely 2018. december 
17. napjától 2019. január 02. napjáig 
szünetel.

A lakosságot a rendelőjük ajtaján 
tájékoztatni fogják a szakorvosok, 
amennyiben helyettesítő orvos látja el a 
betegeket.

A Tiszavasvári Posta Ünnepi 
Nyitva tartása

december 15. (szombat) 8.00-15.00
december 16. (ezüstvasárnap) ZÁRVA
december 23. (aranyvasárnap) ZÁRVA
december 24. (hétfő) 8.00-11.00
december 25-26. ZÁRVA
december 27. (csütörtök) 8.00-16.00
december 28. (péntek) 8.00-15.00
december 29. (szombat) 8.00-11.00
december 30. (vasárnap) ZÁRVA
december 31. (hétfő) 8.00-11.00
január 1 (kedd) ZÁRVA
január 2. (szerda) 8.00-18.00
január 3. (csütörtök) 8.00-16.00
január 4. (péntek) 8.00-15.00 

ADJ VÉRT – ÉLETET MENTHETSZ!
A Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezete 
Városi Véradást szervez 2018. december 27-én csütörtökön 
8.00 -15.30 óra között a Találkozások Házában. A hosszú ünnep 
miatt nagyon nagy szükség van a véradóinkra, ezért kérünk 
mindenkit, segítsen. Szeretettel várjuk véradásra ezen a napon!

Karácsonyi szertartások rendje 
a görögkatolikus templomban

December 23. Ószövetségi szentatyák va-
sárnapja
10.00 Szent Liturgia
December 24. hétfő - Karácsony előestje
 7.00 Királyi imaórák
16.00 Nagy alkonyati istentisztelet Nagy 
Szent Bazil Liturgiájával
24.00 Nagy Esti Zsolozsma
December 25. kedd - Jézus Krisztus szü-
letése
 9.00 Reggeli istentisztelet
10.00 Szent Liturgia
16.00 Nagy alkonyati istentisztelet
December 26. szerda - Az Istenszülő em-
lékezete
10.00 Szent Liturgia
December 27. csütörtök - Szent István fő-
diakónus és első vértanú
10.00 Szent Liturgia
December 30. Karácsony utáni vasárnap
10.00 Szent Liturgia
December 31. hétfő - Óév végi hálaadás
17.00 Szent Liturgia
Január 1. kedd - Az Úr körülmetélése, 
Nagy Szent Bazil főpap
10.00 Szent Liturgia

Római Katolikus Templom 
ünnepi miserendje

2018. december 24. 24.00 – éjféli mise
2018. december 25-26: 11.00

Állatorvosi ügyelet
december 15-16: Dr. Erdélyi Béla 30/324-
2750
december 22-23-24: Dr. Bónis László 
30/978-0410
december 25-26: Dr. Bodnár József 
30/324-3023
december 29-30: Dr. Magyar Károly 
70/570-0904
december 31 – január 1: Dr. Erdélyi Béla
január 05-06: Dr. Bónis László
január 12-13: Dr. Bodnár József

Tiszavasvári Polgárőr Egyesület
4440 Tiszavasvári Báthory utca 6 szám   
bejárat az Attila tér felől

Bármikor hívható!
Tel: +36-20-919-1793

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és 
Könyvtár ünnepi zárva tartása az alábbiak 

szerint alakul:
Városi Könyvtár: Zárva december 22.-től, január 7.-ig. Nyitás: január 7. 9,00 óra
Vasvári Pál Múzeum: Zárva december 17.-től- január 7.-ig.
Találkozások Háza: zárva december 21.-től- január 7.-ig. Nyitás január 7. 8,00

A téli szünetideje alatti programok:
Vasvári Pál Múzeum:
Adventi Kézműves foglalkozás: december 23. 14.00-16.00.
 
Találkozások Háza:
Rock Karácsony: december 21. 19,00- 23,00.
Adventi Vásár és Adventi Műsor: december 23. 14,00-18,00
Véradás: december 27. 8,00-16,00

Mezőőri telefonszám:

Tel: +36-30-585-3140

Református ünnepi alkalmak
Adventi szombatokon  16:30
gyülekezeti gyertyagyújtás 
2018. december 24. hétfő  16:00 
szentesti istentisztelet a hittanos gyerekek 
műsorával
2018. december 25. kedd 10:30 
úrvacsorás istentisztelet az énekkar szolgá-
latával
2018. december 26. szerda 10:30 
ünnepi istentisztelet
2018. december 31. hétfő 16:00 
óévi istentisztelet
2019. január 1. kedd 10:30
újévi istentisztelet

Tiszavasvári Kabay János 
Általános Iskola:

2018.12.15. szombat tanítás nélküli 
munkanap
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Kedves Olvasók!
Az újságnál bekövetkezett változások, 

és a városvezetés részéről történő po-
zitív hozzáállás meghozta gyümölcsét, 
ugyanis tudósítóink azóta elhalmoznak 
bennünket cikkekkel, fényképekkel, 
programajánlatokkal. Ez nem is lenne 
baj, csak így a hagyományos betűtípus-
sal kinőttük a 12 oldalt. Jött a kérdés: 
mi is kezdjük el a cikkek kihagyását, 
vagy ilyen esetekben növeljük az oldal-
számot, vagy játsszunk a betűmérettel 
úgy, hogy még olvasható legyen. Szőke 
Zoltán felelős kiadóval pillanatok alatt 
rövidre zártuk a kérdés, mely sportnyel-
ven így szólna: Mindent bele! Sajnos 

nem tudjuk növelni a betűméretet az 
elképzeléseinkhez képest, de változtat-
tunk a vastagságán. A novemberi szám 
után talán ez volt az egyetlen negatív 
vélemény, de akkor is ugyan ezzel a 
problémával küszködtünk. Ha csak egy 
mérettel is nagyobbak lettek volna a be-

tűk, közel másfél oldalt kellett volna ki-
hagynunk. A mind színesebb és bővebb 
tájékoztatás érdekében kérjük megérté-
süket, hiszen mindez Önökért történik. 
Köszönöm!

Fülöp Attila
főszerkesztő
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M i n d e n  K e d v e s  O l v a s ó n k n a k  Á l d o t t ,  B é k é s  K a r á c s o n y t ,  é s  B o l d o g  Ú j é v e t  K í v á n :

T i s z a v a s v á r i  V á r o s  Ö n k o r m á n y z a t a ,  K é p v i s e l ő t e s t ü l e t e  é s  a  S z e r k e s z t ő b i z o t t s á g 

FENYŐFA VÁSÁR TISZADOBON
HELYSZÍNEK:

TISZADOB, RÁKÓCZI UTCA 2. –EZÜST FENYŐ

TISZADOB, HUNYADI UTCA 6. – LUCFENYŐ

IDŐPONTOK:

2018.DECEMBER 15. SZOMBAT

10.00 órától 15.00 óráig

2018.DECEMBER 22. SZOMBAT

10.00 órától 15.00 óráig

ZÁRT KERTBEN NEVELT FENYŐFÁKAT  
KIVÁLASZTÁS UTÁN VÁGUNK KI A VÁSÁRLÓ 

KÍVÁNSÁGA SZERINT, ÉS HÁLÓZÁSSAL SEGÍTJÜK 
A FENYŐFÁK ELSZÁLLÍTÁSÁT.

ÁRAK: A NAPI ÁRHOZ KÉPEST KEDVEZMÉNYT 
ADUNK

Kapcsolat: Vitányi György ( 06-20/316-9648 )

Karácsonyi Recept -Erdélyi töltöttpaprika


