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Az idei évben újra megrendezésre került 
a megyei önkormányzati-, önkéntes- és 
létesítményi tűzoltóverseny. Természetesen 
tűzoltóink most sem hagyták ki az év 
legnagyobb szabású rendezvényét. Ebben 
az évben 2018. június 8-án, Rakamazon 
rendezték meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Tűzoltószövetség, valamint Rakamaz 
Város Önkormányzata szervezésében a 
versenyt.

folyt. a 4. oldalon 

370 millió forintot nyertünk 
városfejlesztésre

Június 20-án Dr.Vinnai Győző egyéni országgyűlési képviselő, és 
Szőke Zoltán polgármester közös sajtótájékoztatón jelentették 
be, hogy újabb sikeres pályázat eredményeképpen közel 370 
millió forintot nyert Tiszavasvári a „Zöld Város” projekt 
megvalósítására.

folyt. a 2. oldalon

2019. június 26-án döntést hozott 
Tiszavasvári Város Képviselőtestülete: 
2019. július 1-től a beadott és elfogadott 
pályázatom alapján én lettem a Városi 
Kincstár új vezetője. Tanulmányaimat 
tekintve gazdasági agrármérnök 
vagyok, a debreceni Agrártudományi 
Egyetemen szereztem diplomát 
2007-ben. Ezt követően a Magyar 
Könyvvizsgáló Kamaránál folytattam 
tanulmányaimat, ahol mérlegképes 
könyvelői képesítést szereztem. Nem 
ismeretlen számomra ez a munka és 
ez a környezet, hiszen 2007. augusztus 
1-től a Városi Kincstárban dolgozom. 
Kezdetben analitikus könyvelőként és 
tárgyi eszköz gazdálkodóként, majd 
könyvelőként tevékenykedtem. A mostani 
vezetői beosztásom is a folyamatos 
tanulás, fejlődés eredménye. Ismerem 
az intézményeket, az itteni feladatokat, 
az embereket és a kollektívát, akikkel 
szívesen dolgozok együtt. Mivel a 
családom is támogatta az elképzeléseimet, 
így nyugodtan tudom végezni a munkámat 
– még ha olykor tőlük veszem is el az időt. 

Az elődeim által kialakított irányvonal 
számomra is a meghatározó, ezen az úton 
szeretnék én is továbbhaladni. Persze idő 
kell a teljes átállásra, de a 2020-as évre 
remélem minden hatáskörömbe tartozó 
feladatot teljes körűen átlátok, hiszen 
az új költségvetést, az új évet már én 
készíthetem elő. Bízom abban, hogy ebben 
a munkakörben is sikerül eredményesen 
helytállnom.

Június 24-én a szorgalmas, kitartó 
munkájukért a kitűnő tanulók átvették 
a 4 alkalomra szóló strandbérletet. 
Gratulálunk minden gyermeknek az 
elért eredményéhez. Bízunk abban, 
hogy jövőre is ilyen sok tanulót 
jutalmazhat meg az önkormányzat és 
a Strandfürdő Kft.
Azok a kitűnő tanulók, akik nem 
tudtak részt venni az átadáson, ők 
2019.06.25-től a Polgármesteri Hivatal 
I. emelet 101. irodájában vehetik át a 
strandbérletet.
Kellemes, vidám nyári szünetet 
kívánunk!

Semmelweis Ignác nem csak a magyar, 
hanem a nemzetközi orvos társadalomnak 
is kiemelkedő alakja. Idén első alkalommal 
került megrendezésre a Semmelweis 
Nap városunk egészségügyi dolgozói 
tiszteletére. Hagyományként szeretnénk ezt 
folytatni a jövőben, mivel itt kifejezhetjük, 
hogy mennyire hálásak vagyunk áldozatos 
munkájukért. A meghívottak között 

voltak háziorvosaink és asszisztenseik, 
védőnőink, a járóbeteg szakrendelő 
dolgozói, a Kornisné Központ munkatársai. 
Ezúton is köszönjük nekik egész éves 
kitartó és önfeláldozó munkájukat, és 
tiszteletünket fejezzük ki Semmelweis 
Ignác emléke és minden egészségügyi 
dolgozó munkája iránt. Hivatásukhoz sok 
sikert, jó egészséget kívánunk!

Örömmel tájékoztatjuk a Kedves 
Lakosságot, Pácienseinket, hogy a Tisza-
vasvári Járóbeteg Szakrendelőben egy új 
szakma, kardiológia létrehozatala van 
folyamatban. Megvizsgálva ezen szakma 
fontosságát elmondható, hogy a telepü-
lés háziorvosi praxisai által szolgáltatott 
megbetegedések (magas vérnyomás, szív 
koszorúér betegségek), mind a fiatalkori 
halálozásokban nagy szerepet játszó koc-
kázati betegségek előfordulási gyakorisága 
magas. 
A halálozási adatok szerint Tiszavasvári-
ban a fiatalkori szív - érrendszeri halálozá-
sok magasabbak, mint a megyében átlago-
san, s az utóbbi években csak minimálisan 
csökkent.
Arra törekszünk, hogy a jövőben a Nyír-
egyházára történő beutazás és a több hóna-
pos várakozási idő ne nehezítse meg ezen 
betegeink ellátását. Ott az előjegyzés az 
esetek zömében több hónapos, a beutaltak 
jelentős része nem is kerül be nyíregyhá-

zára a kardiológiai szakrendelésre. Ezen 
információk tudatában, illetőleg szem előtt 
tartva a kedves lakosság igényeit, kezdemé-
nyeztük a kardiológia szakma beindítását. 
Reményeink szerint legkésőbb 2019 őszén 
két fő kardiológus szakorvos, valamint 1 fő 
kardiológus szakasszisztens segítségével, 
heti 8 óraszámmal megkezdődhet a ren-
delés új, korszerű ellátást biztosító orvosi 
eszközökkel. A kardiológia, valamint a 
már meglévő szakrendelések, - melyek 
közül kivételt képez a fogászati röntgen és 
a röntgen- és ultrahang diagnosztikai ellá-
tások- a volt Idősek Átmeneti Otthonának 
helyet biztosító (gyári orvosi rendelő), be-
tegeket teljes körűen kiszolgáló épületbe 
kerülnek áthelyezésre. Fogadják szívélyes 
szeretettel előzetes tájékoztatónkat. Bízva 
megelégedésükben és a gyógyulásban...

Balogh-Lácz Klaudia 
Rojkó-Med Kft. képviseletében

V á r o s i  S e m m e l w e i s  N a p

A Városi Kincstár új vezetője
Huri-Szabó Szilvia

Tűzoltóink újabb sikere: 2 ezüst 1 bronz

Kitűnő tanulók jutalmazása

Szívügyünk...
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Június 20-án 
Dr.Vinnai Győző 
egyéni országgyűlési 
képviselő, és 
Szőke Zoltán 
polgármester közös 
sajtótájékoztatón 
jelentették be, hogy 
nagyon sok munka 
és utánajárás 
e r e d m é n y e k é n t 
közel 370 millió 
forint pályázati 
pénzhez jutott a 

város! Mivel ez egy jelentős fejlesztési lehetőség, ezért 
javaslom, járjuk alaposan körbe, mivel is lesz több 
városunk, mire fordítható ez az összeg?
– Valóban elég jelentős, az utóbbi évek legnagyobb 
fejlesztési forrása érkezik Tiszavasváriba. Talán kezdjük 
azzal a beszélgetést, hogy mi is történt közel egy évvel 
ezelőtt. A tavalyi, 2018-as időközi polgármester-választás 
következményeként úgy 1 évvel ezelőtt elindult a választási 
kampány. Akkor azt ígértem a Tiszavasváriaknak, hogy 
szeptember 16-án, a választás napján, meg fog állni egy 
vonat városunkban, ami a fejlesztésnek a vonata lesz. 
Erre, - ha úgy döntenek a városlakók- felszállhatnak, és a 
fejlődésre szavazva velem utaznának tovább. Szeptember 
16-án a tiszavasváriak rám szavaztak, és elindult a város 
a fejlődés vonatán. A választás követően, és manapság 
is sokan türelmetlenül tették, illetve teszik fel a kérdést: 
Mikor jönnek a fejlesztések? Mikor változik a város élete 
valamilyen formában? Mint mindenhez, ehhez is idő kell! 
Ehhez a munkához, ehhez az eredményhez is több hónapra 
volt szükség. De ahogy mondtam: Érik a gyümölcs! Ez 
a nagy fejlesztés, ez a 370 millió forintos pályázat a 
„Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban” c. 
projekt. Azonban itt nem állunk meg, hiszen ismerve a 
folyamatban lévő ügyeket, készülünk még több sikeres és 
nyertes pályázat bejelentésére. Visszatérve erre a mostani 
pályázatra: ez egy fejlesztési forrás iránti igény, ami 
2017 szeptemberében lett benyújtva Tiszavasvári város 
önkormányzata által, de akkor NEM NYERT támogatást. 
2018 szeptemberében, amint munkába álltam, a nem nyert 
pályázatokat mind elővettem, sorrendet állítottunk fel, és 
2018 novemberében, amikor itt járt a Miniszterelnökség 
delegációja, ezeket az igényeket, kéréseket továbbítottam 
feléjük. Ennek és a Magyar Kormány támogató 
tevékenységének köszönhetően NYERTÜNK! A „Zöld 
Város” projekt a városközpont kialakítását, felújítását 
teszi lehetővé, mely több elemet tartalmaz.
– Már megint városközpont. 2006 körül ugyan erre 
nyert pénzt a város, ha visszaemlékszünk: Találkozások 
Háza kialakítása, régi Kabay iskola felújítása, stb., és 
most megint városközpont?
– Köszönöm a kérdést, teljesen célba talált! A lakosság 
részéről is sokan feltették már nekem, hogy miért nem Büd, 
miért nem Józsefháza, vagy a város más területe? Sajnos 
a pályázat kiírói meghatározzák, hogy milyen feladatokra, 
milyen területekre lehet, kell felhasználni ezeket a 
forrásokat. Bölcs döntés volt 2017-ben a testülettől, hogy 
még ilyen feltételek mellett is, de pályázott. Sajnos az 
akkori városvezetés nem tett meg mindent, nem mozgatott 
meg minden követ és nem ápolt jó kapcsolatokat szinte 
senkivel, ezért ennek is köszönhetően nem nyert a beadott 
pályázat. Most, a jó kapcsolatoknak köszönhetően és nem 
mellesleg azért is, mert a kormánypárt által támogatott 
polgármesterként dolgozom, sikerült visszahozni és 
MEGNYERNI ezt a fejlesztési összeget.  Egyébként, ha 
belegondolunk nem biztos, hogy rosszabbul jár a város 
egyéb területe, mert ha a központot pályázati pénzből 
tudjuk felújítani, akkor az erre szánt pénzt viszont át 
tudjuk csoportosítani. Csak egy példa: a Találkozások 
Háza leszakadt mennyezetének felújítására 700.0000.-Ft-
ot különítettünk el a költségvetésből, de így azt nem ebből 
a forrásból fogjuk elvenni, hanem beépítjük ebbe a nyertes 
pályázatba, és mindjárt megmarad ez a pénz, amit át 
tudunk csoportosítani fejlesztésre más településrészbe. És 
ez csak egy szelet, egy töredéke a lehetőségeknek. Vagy 
a Találkozások Háza esetében az egyik elem a homlokzat 
javítása, hőszigetelése, pincehelység felújítása, valamint 
a befúvórendszer rendbetétele – ami azt hiszem eléggé 

időszerű. Ha figyelembe vesszük, hogy mennyit fizetünk a 
gázért, az energiaszolgáltatásért, akkor ha ez a szigetelés 
megtörténik, sokkal energiahatékonyabb lesz ez az épület, 
és a kisebb számláknál már megmutatkozik a megtakarítás. 
Ezeket a megtakarításokat szintén át tudjuk csoportosítani 
más településrészekre! De haladnék tovább a projekttel, 
hogy mi is valósulhat meg ebből a pályázati pénzből: 
megújul a városi piac. Elbontásra és felújításra kerül a régi 
üzletsor. A kerítések mentén fedett elárusítóhelyek kerülnek 
kialakításra, és a lehetőségekhez mérten meg fogjuk nézni, 
hogy mi az, ami fejleszthető még. Például szeretnénk 
a területet leaszfaltozni, és megoldani a csapadékvíz 
elvezetést – ha még belefér. Ezen kívül megújul a volt 
vágóhíd épülete. Ott egy kis sportközpont és az ahhoz 
kapcsolódó gazdasági és vendégfunkciójú épület kerülne 
kialakításra. Tiszavasváriban régóta nagy igény van a 
sportolók részéről egy műfüves focipályára, ami ebben a 
pályázatban benne van és kialakításra is kerül majd. Így 
nem kell a helyieknek más városokba menni, és ott bérelni 
pályát, hanem itt helyben is tudnak majd műfüves pályán 
focizni. Épülne még, pontosabban a tervekben benne van 
egy kosárpálya és egy kondipark, amit lehet át kellene 
gondolnunk, mert időközben mind a kettőből épült már új 
városunkban. Ha lehetőség lenne rá, ezeket a pénzeket is 
át kellene csoportosítani más területekre. Már említettem 
a közmunkások telephelyéül szolgáló régi épületet, ami 
részben elbontásra, részben pedig felújításra fog kerülni, 
és a jövőben már nem közmunkás telephelyként fog 
funkcionálni, hanem egy közösségi - raktár, irodaépület és 
egy vendég, - és igazgatósági funkciók ellátására alkalmas 
helységként működne, továbbá lenne egy vendéglátó ipari 
alapegység, ha a műfüves foci után le akarnak egy kicsit 
ülni, beszélgetni, ez a hely erre alkalmas lesz. Ezzel is 
nyer a város, hiszen most nem a „vágóhíd” és környéke a 
legesztétikusabb épület. Ami sarkalatos pont, és testületi 
ülésen is felmerült az üdülő övezet és a városi piac 
látogatottsága. Ebben a pályázatban lehetőség van egy 90 
férőhelyes parkoló kialakítására, így a piacra érkezők és a 
strandfürdő látogatói kulturáltan kialakított helyen tudnak 
majd parkolni. Valamint ehhez kapcsolódna a Vágóhíd 
utcának a leaszfaltozása, így ez az útfelület is felújításra 
kerülne.
– Ha már ekkora parkolóról beszélünk, akkor már 
csak egy mobil színpad hiányzik, és adott a lehetőség 
szabadtéri bulik rendezésére - távol a lakóházaktól!
– Mobil színpadunk egyébként lesz. Pályázati forrásból 
komplett színpadtechnikát tudunk beszerezni. Ha ilyen 
ötletek vannak, azt hiszem, hogy a város nem fog ettől 
elzárkózni! Ezzel is erősítjük Tiszavasvári szerepét, 
kulturális életét. Azon is változtatni szeretnék, hogy 
az ideérkezők jobban megismerjék városunk értékeit, 
lehetőségeit. Szükség van egy jó városmenedzselésre, 
városmarketingre, mert érzésem és véleményem szerint 
ezzel nem sokat foglalkoztak az elmúlt években. Úgy 
érzem, hogy a lényegi részeket érintve elmondtam mindent 
a pályázattal kapcsolatban. Ez egy komoly fejlesztés 
lesz, amit értékelni kell. Minden menthető forint fontos a 
Tiszavasváriaknak. A lemaradt városrészeknek szeretném 
elmondani, hogy vannak még bent ragadt pályázataink, 
és nagyon sokat dolgozunk Vinnai képviselő úrral azon, 
hogy ezek is pozitív elbírálásban részesüljenek, és a várost 
elindíthassuk a fejlődés útján – még jobban!
– Zebra! Még mindig beszédtéma a városban!
– Bár elég részletesen beszámoltam róla a televízióban, 
de július 2-án a fogadónapomon minden érdeklődőt a 
teljes tervdokumentációval, árajánlatokkal és minden 
ehhez kapcsolódó irattal szeretettel fogadtam. Minden 
kérdésre választ adtam, és a teljes dokumentációt 
megmutattam. Szeretném, ha ezek alapján terjednének a 
hírek Tiszavasváriban, és ne különféle mendemondákra 
alapozva, valótlanságokról 
beszéljenek néhányan. 
Sajnos sok a lejárató, 
hamis információt 
tartalmazó hír és 
hozzászólás a facebookon. 
Egy példa: sérelmezték, 
hogy fa kivágására 
miért nyíregyházi 
vállalkozót bíztam 
meg, amikor itt vannak 

a helyiek. Nemrégiben megkerestem egy helyi, - de 
korábban elmarasztalóan hozzászóló vállalkozót munka 
ügyben, amikor kiderült, hogy neki nincs is olyan 
technikája, felszereltsége, tudása, amivel el tudná 
vállalni a fakivágásokat. Ennyit a hiteles, facebook-os 
kommentelőkről és kritizálókról.
– Köszönöm, menjünk tovább! Szúnyoggyérítés!
- Határidőre megtörtént, és a teljes város kül- és belterületét 
alaposan megszórták. Precíz munkát végeztek, néhány 
napig nem is voltak szúnyogok. Viszont az időjárási 
tényezőknek köszönhetően a lárvák 4-5 napon belül 
ismét kikeltek. Igaz, nem olyan mértékben és nem olyan 
drasztikusan, de újra megjelentek. Előre gondolkozva 
szeretnénk igényt benyújtani egy újabb gyérítésre, 
ugyanis a kormány bejelentette, hogy létre hozott 
egy pénzügyi alapot, és a beérkezett jelzések alapján 
folyamatosan fogják támogatni a településeket, szervezni 
a szúnyoggyérítéseket. Azt viszont el kell fogadnunk, 
hogy a szakemberek határozzák meg a sorrendet és a 
frekventáltabb települések hamarabb hozzájutnak ehhez a 
lehetőséghez.
– Sokszor volt már napirenden testületi üléseken a 
kóbor ebek kérdése. Újabb fejlemények vannak, ami 
várhatóan minden érintettnek elfogadható lesz!
– Nagy örömömre a képviselőtestület támogatta azt az 
elképzelésemet, hogy keressük meg a kormányzatot, 
pontosabban Varga Mihály pénzügyminiszter urat egy 
javaslattal. Szeretném, hogy Tiszavasváriban egy menhely, 
egy gyepmesteri telep kialakítása valósulhasson meg. 
Két verziót vázoltunk fel. Az első elképzelés az lenne, 
hogy ezt a problémát járási szinten kezeljük. Gondoljunk 
bele: tavaly hat, az idén már négy alkalommal kerültek 
ebek befogásra Tiszavasváriban. Sajnos a szaporulat 
megállíthatatlan, ezért gondoltam azt, hogy kormányzati 
segítséggel menhelyet hozzunk létre. 2019 februárjában 
beszéltem a járás polgármestereivel, és a segítségüket, 
támogatásukat kértem, ami megértő fülekre talált. Ők is 
jó ötletnek tartották az elképzelést. Ha esetleg időközben 
mégis meggondolták volna magukat a járási települések, 
akkor városi szinten, de maradna az elhatározás és a 
megvalósítás a kóbor kutyák okozta problémák kezelésére. 
Az aggódók miatt mondanám: ez nem arról szól, hogy a 
befogott állatokat el szeretnénk pusztítani. Cél a gazdásítás, 
különféle állatvédő alapítványokkal való kapcsolatfelvétel 
és a telep működtetése. A városunkban és a környéken élő 
állatvédőkkel szeretnénk a gyepmesteri telepet kialakítani, 
működtetni és az állatokról gondoskodni.
– Van-e olyan téma, ami most nem merült fel, de 
beszélni kellene róla? 
-   Örömteli hír, hogy rendkívüli testületi ülésen az „Esély 
és otthon – mindkettő lehetséges” című pályázatunk 
következményeként támogatásokról döntöttünk. 18-35 év 
közötti fiatalokat tudunk segíteni 6 hónapon keresztül havi 
40-45 000.-Ft, vagy lakásvásárlásra fordítandó egyszeri 
támogatással. Már jó néhány boldog fiatallal megkötöttük 
a szerződést. Ez a pályázat folytatódik. Szeretném felhívni 
az érintettek figyelmét, hogy bátran pályázhatnak, mert 
sajnos most nem érkezett be annyi igény, mint amennyit 
támogatni tudtunk volna. Figyeljék a honlapunkat, a 
Vasvári Hírmondót, a Városi TV-t, és adjanak esélyt 
maguknak! – Köszönöm a beszélgetést!

Fülöp Attila

Önök kérdeznek – Szőke Zoltán polgármester úr válaszol
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Kezdeményezés kóbor ebekkel 
kapcsolatos problémák 

megoldására
Az önkormányzat kezdeményezéssel él 
a Pénzügyminisztérium felé, melyben 
kormányzati támogatás biztosítását kéri 
a városunkban/járásban felmerülő kóbor 
eb probléma kezelésére egy gyepmesteri 
telep létrehozása érdekében. A kóbor eb 
probléma szintén több éves megoldandó 
kérdés városunkban. Legutóbb, 2018 
decemberében újra megkeresésre került 
árajánlat kérés céljából 14 gyepmester, 
illetve gyepmesteri telep Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megye, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megye, Hajdú-Bihar Megye, 
Heves Megye területére kiterjedően. 
Sajnálatos módon az árajánlat-kérésünkre 
mindkét alkalommal, vagy nem érkezett 
visszajelzés, vagy nemleges visszajelzés 
érkezett. A telepek befogadási képessége 
változó, az esetek többségében egy 
településsel állnak szerződésben, 
mely feladatellátás le is fedi a telepek 
kapacitását. Az előírt kötelező 
ebbefogás csak átmeneti megoldás erre 
a problémára, az önkormányzat viszont 
hosszútávon szeretné megoldani ezt a 
kialakult helyzetet. Számos megbeszélést 
tartottunk ivartalanítási program 
kialakításával kapcsolatban is. Azonban 
– állatorvosi véleményt kikérve - ez sem 
járható út, mivel a kóbor kutyáknak 
nem ismert a gazdája, vagy ha még 
azonosítható a tulajdonos, abban az 
esetben sem ismeri el sajátjaként. A másik 
probléma, hogy az elvégzett műtét után 
a kutyák még alaposabb megfigyelésre 
és gondoskodásra szorulnak (pl.: meleg 
helyet kell biztosítani, a műtét napján nem 
szabad etetni, gallért kell viselniük…), 
amely sajnálatos módon ezeknél a 
kóbor ebeknél a legtöbb esetben nem 
megoldható. Figyelemmel kell lenni arra a 
tényre is, hogy egy esetleges ivartalanítás 
után a kutya továbbra is támadóképes, 
és veszélyes lehet. Mindezek miatt az 
egyik leghatékonyabb megoldás hosszú 
távon egy Tiszavasváriban létesítendő 
gyepmesteri telep üzemeltetése lenne. A 
másik lehetőség a probléma megoldására 
szintén egy gyepmesteri telep létesítése 
lenne, amely nemcsak Tiszavasvári 
város feladatellátását fedné le, hanem 
a járáshoz tartozó településekét. 
Tervezzük az alapítványokkal való 
együttműködést, az örökbefogadások 
szervezése érdekében is. Megvizsgáltuk 
a telep létrehozásának és működtetésének 
költségeit. A megvalósítás lehetséges 
helyszíne az állami főépítésszel is 
egyeztetésre került. 2019 februárjában egy 
járási szintű megbeszélés alkalmával a 
megjelent települések - Szorgalmatos, 
Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob – 
polgármesterei is megerősítették 
csatlakozási szándékukat egy olyan 
kezdeményezéshez, amely akár járási 
szinten megoldást jelenthetne a 
probléma kezelésére. Ezen csatlakozási 
szándék megerősítése végett a határozat 
megküldésre kerülne a járási települések 
polgármesterei részére. A települési 
csatlakozási szándék visszaérkezését 
követőn kerül továbbításra a 
minisztérium részére a kezdeményezés.

Találkozások tere kialakítása 
Tiszavasváriban - közbeszerzési 

eljárások lefolytatása
Az önkormányzat a Vasvári Helyi 

Akciócsoport tagjaként a „Találkozások 
tere kialakítása” című helyi felhíváson 
a február végi döntés értelmében 
85.000.000 Ft-ot nyert el a TOP-
7.1.1-16 pályázat kulcsprojektjének 
megvalósítására. A testület felhatalmazása 
alapján megkezdődött a projekt 
megvalósítása. A fejlesztés helyszínéül 
szolgáló belvárosi ingatlanok az 
önkormányzat tulajdonába kerültek és 
elkészültek az építési munkák kiviteli 
tervei. 
A projekt során két közbeszerzési eljárás 
lefolytatása szükséges az új közösségi 
tér építési munkáinak kivitelezésére, 
valamint mobilszínpad beszerzésére a 
szükséges fény- és hangtechnikával. 
A közbeszerzés eredményes lezárását 
követően indulhatnak meg a nyár 
folyamán a tényleges munkálatok. 

Egyesített Közművelődési 
Intézmény és Könyvtár, Városi 
Könyvtár intézményegységének 

nyári nyitva tartásáról
A könyvtár zárva tartásának időpontja 
2019. július 8.- augusztus 2.
Könyvtárvezető asszony az előző évekhez 
hasonlóan biztosítja, hogy a 4 hetes nyári 
bezárás időtartama előtt egyszerre több 
mint 6 könyvet kölcsönözhessenek 
ki az olvasók meghosszabbított 
kölcsönzési idővel. Július első 
hetében és augusztus hónapban a 
megszokott nyitvatartási rendben, 
könyvtári gyermekfoglalkozásokkal, 
klubfoglalkozásokkal, workshopokkal 
várják a könyvtárlátogatókat.

Forgalomszabályozó eszközök
Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete elrendelte a közlekedés 
biztonságosabbá tétele érdekében az 
alábbi forgalomszabályozó eszközök 
kihelyezését:
- 1 db domború tükröt a Lónyai u. - 
Táncsics Mihály u. - Arany János u. 
kereszteződésébe
- 1 db „Zsákutca” táblát a Pázsit utca 
Nyárfa u. felőli végéhez
- A Nyárfa utcán 2015-ben kihelyezett 
„Megállni tilos” közlekedési táblákhoz 
szükséges kiegészítő táblák kihelyezése, 
ami az útpadkán való megállást is tiltja, 
továbbá az ifjúsági táborhoz vezető út 
feloldja ezt a korlátozást, így szükséges 
egy új tábla kihelyezése is kiegészítő 
táblával együtt. A nyári szezonban 
ugyanis az tapasztalható, hogy a strandot 
látogatók közül nem mindenki használja a 
parkolókat, hanem az út szélén lehúzódva 
parkol egész nap, amivel akadályozza 
a biztonságos közlekedést és parkolást. 
Előfordul az is, hogy ugyanez a helyzet 
a strand kiemelkedő látogatottsága 
miatt alakul ki hétvégenként, illetve 
rendezvények megtartásakor. 
Mivel a turisztika, valamint az 
idegenforgalom fejlesztése, valamint 
a városlakók érdekei azt kívánják 
elsődleges szempont, hogy fenti 
korlátozással egyidejűleg biztosított 
legyen a parkolás lehetősége. A Nyárfa 
utca szélén és a padkán való megállási 
tilalom bevezetésével egyidejűleg ezért 
biztosítani fogja az önkormányzat a 
Vágóhíd u. - Nyárfa u. által körbevett 
6661 hrsz-ú ingatlanon a piacra és 
strandra látogatók részére fenntartott 
terület kijelölésével a parkolás 
lehetőségét, ezzel segítve a biztonságosabb 
közlekedést. Ezen a területen egyébként 

is parkoló kialakítása a célunk, melyet 
a „Zöldvárosközpont kialakítása 
Tiszavasváriban” című pályázat keretén 
belül fogunk majd megvalósítani a 
közeljövőben.

Egyéb tudnivalók az 
önkormányzat munkájáról

Egészségügy fejlesztése I. (Megszűnnek 
a beázások a járóbeteg szakrendelőkben)
Hosszú évek óta kérdés a járóbeteg 
szakrendelés sorsa. A testület tavaly 
decemberben támogatta azt az elképzelést, 
hogy komfortosabb körülmények között, új 
szakrendeléseknek is helyet adva a Kabay 
János u. 21-23. szám alá (volt idősek 
átmeneti otthona) költözzön a járóbeteg 
szakorvosi és nem szakorvosi ellátást 
biztosító Rojkó-Med Kft.  A röntgen 
továbbra is a Vasári Pál úton marad, 
azzal hogy a Kft vállalta új, térítési díjas 
szolgáltatások bevezetését. (ilyen például 
az infúziós szoba, ami akár az időseknek, 
terhességüket nehezen viselő anyukáknak, 
illetve akár a hasmenéses- hányásos 
időszakban bárkinek nagy segítség 
lehet) Az önkormányzat megkezdte a 
tetőszerkezet felújítását mind a Vasvári 
Pál úti, mind a Kabay János úti rendelők 
vonatkozásában. Végre megszűnnek a 
beázás okozta problémák is, és megállítjuk 
az épületek állapotromlását.

Egészségügy fejlesztése II. 
(Kardiológia)

A Rojkó-Med Kft –vel együttműködve 
az önkormányzat ösztönzi és támogatja 
városunkban a kardiológiai szakrendelés 
bevezetését.
A testület már döntött is a meglévő 
szakorvosi óraszámok átcsoportosításáról, 
mely átcsoportosítás kérdésében a Rojkó-
Med Kft véleményét kérte a kihasználtsági, 
igénybe vételi adatok alapján. Szerettük 
volna, ha új óraszámokat nyerünk, az 
ez irányban benyújtott pályázatunk 
azonban nem nyert támogatást, a 
vizsgált számadatok alapján. A pályázat 
elbírálásának alapja az egyes szakorvosi 
ellátások kihasználtságán alapul, illetve 
az országos adatok figyelembe vételén. 
Azaz mérlegelési jogkör nincs, számszaki 
adatok alapján született döntés, így az 
átcsoportosítás irányába tudunk elindulni. 
Az önkormányzat a közreműködő 
szakhatóságokat is megkereste, annak 
érdekében, hogy az átcsoportosítások 
az ellátások zavartalan biztosítását ne 
befolyásolják. A kardiológia 8 órával 
indulhat meg, mely ellátás tárgyi és 
személyi feltételeit a Rojkó-Med Kft 
köteles biztosítani, mint közbeszerzési 
nyertes.  A helyi vállalkozók azonban 
mögé álltak a kezdeményezésnek, anyagi 
segítségüket ajánlották fel a tárgyi 
minimumfeltételek biztosításához. Hálás 
köszönet a hozzáállásért, a támogatásért! 
Az adományról, a támogató személyekről 
külön cikkben számolunk be.

Mozgáskorlátozott Mosdó 
a Vasvári Pál úti Járóbeteg 

szakrendelőben
Évek óta halogatott kötelezettségének tesz 
most eleget az önkormányzat. Jogszabályi 
követelményeknek való megfelelés miatt 
végre kialakításra kerül a mozgáskorlátozott 
mosdóhelyiség a járóbeteg szakrendelőben. 
Az önkormányzat a tetőszerkezet 
felújítása mellett, - ami sokadszorra 
okozott beázásokat az épületben- elkezdte 

a mozgáskorlátozott mosdóhelyiség 
kialakítását is.

Önkormányzati cégek beolvadása 
a Tiva-Szolg Kft-be

A képviselő-testület 2018 decemberében 
kifejezte azon szándékát, hogy az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező Tiszavasvári Egészségügyi 
Nonprofit Szolgáltató Kft-t és a 
Tiszavasvári Város Közétkeztetési 
Nonprofit Kft-t beolvadás útján egyesíti 
a Tiszavasvári Településszolgáltatási 
és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-
vel. A döntést költséghatékonysági 
szempontok is indokolták. 
A két beolvadó cég élén álló ügyvezetői 
tisztségek megüresedése nagy nehézséget 
okozott a döntéshozóknak. Több 
alkalommal került sor pályáztatásra 
például a közétkeztetési kft ügyvezetői 
posztja tekintetében miután Gáll Antalné 
Marika bejelentette nyugdíjba vonulási 
szándékát.  Az egészségügyi kft a 
járóbeteg szakellátás és nem szakorvosi 
ellátás kiszervezésével „kiüresedett”, 
és elmondható, hogy az elmúlt években 
sorra változott az ügyvezető személye.
Fél éves szoros tempóban végzett 
megfeszített munka után a Cégbíróság 
2019. június 13. napjával bejegyezte a 
kérelemnek megfelelően az egyesülést, 
ami azt jelenti, hogy a Tiszavasvári 
Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft. 
és a Tiszavasvári Város Közétkeztetési 
Nonprofit Kft. – 2019. június 13. napján 
megszűntek, és általános jogutódjuk a 
Tiszavasvári Településszolgáltatási és 
Vagyonkezelő Nonprofit Kft. lett. 

Ezúton is köszönjük a cégek vezetőinek, 
a beolvadás folyamatában részt vevő 
dolgozóinak, a hivatal munkatársainak, 
a közreműködő szakembereknek, 
f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g o k n a k , 
könyvvizsgálóknak a pontos precíz 
munkát, szakmai-, szakértő hozzáállást 
hogy ez a célkitűzés ilyen rövid időn belül 
zökkenőmentesen lezajlódhatott.

Végre elkezdődnek az 
energetikai fejlesztések!

A több mint egy éve folyamatban lévő 
energetikai pályázatunk kivitelezése 
nemsokára kezdetét veszi.  A bevont 6 
db 100%-os önkormányzati tulajdonban 
lévő épület közül a Térségi Szolgáltató 
Házra végre felkerülnek a napelemek, 
illetve a Hankó László Zeneiskola és a 
Városi Kincstár épülete a napelem mellett 
hőszivattyúval is bővül. A tervek szerint a 
nyár végére pedig a Kabay János Általános 
Iskola és a Kornisné Liptay Elza Szociális 
és Gyermekjóléti Központ napelemei is 
a helyükre kerülnek, illetve a Fülemüle 
Óvoda hőszivattyúit is beszerelik.



2 0 1 9  j ú l i u s
Közérdekű Hírek

2019. június 26.

Sajtóközlemény
Lezárult az EFOP-3.2.9-16-2016-00062 azonosító 

számú óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 
fejlesztése című projekt

A Kornisné Központ Család- és Gyermekjóléti Központja 2017. október 1. napjával 
kezdte meg az EFOP-3.2.9-16-2016 00062 azonosító számú „A Tiszavasvári járás 
közigazgatási területén található köznevelési intézményekben óvodai- és iskolai szociális 
segítő tevékenység fejlesztése”  című projekt lebonyolítását, amely 2019. március 31. 
napjával sikeresen lezárult. 
A projekt az Európai Szociális Alap keretében valósul meg, 19.30 millió forint támogatás 
segítségével.
A pályázatnak köszönhetően 2 óvodai- és iskolai szociális segítő szakember segítette a 
pályázatba bevont közoktatási intézmények munkáját. 

A pályázatban Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadada és Tiszadob óvodái és iskolái vettek 
részt.

A pályázat időtartalma alatt a gyerekek egyéni, csoportos és közösségi foglalkozásokon 
vettek részt. A program időtartama alatt a járás területén 2667 gyermeket vontak be a 
különböző rendezvényekbe. A programok között szerepeltek prevenciós előadások, 
kulturális rendezvények, szabadidős programok, sportnapok, kézműves foglalkozások, 
kirándulások, hagyományőrző rendezvények. A pályázat egyik nagy programeleme a 7 
héten át tartó nyári tábor volt. 
A szociális segítők esetmegbeszélésen, szakmai napokon, jelzőrendszeres 
tanácskozásokon, szupervízión vettek részt. A pedagógusok részére PEDWÉK tréning, 
konfliktuskezelő tréning és szupervízió került megrendezésre. 
A fejlesztés eredményeképpen az intézményekben íróasztal, irodai szék, szekrény, 
nyomtató, fejlesztő játékok kerültek beszerzésre, amelyek mind a szociális segítők, mind 
a pedagógusok munkáját segítették és a jövőben is segíteni tudja.
A iskolai szociális munka 2018. szeptember 1. napjától kötelezően ellátandó feladat a 
Család- és Gyermekjóléti Központok részére.  
A pályázat lehetőséget biztosított arra, hogy a jövőben Tiszavasvári Járás területén 
egy magabiztos és hatékony munka bontakozzon ki, és ez által a gyermekek fejlődési 
lehetősége biztosított legyen.

Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka
intézményvezető

Semmelweis nap
A Kornisné Központ 2014 óta minden évben a dolgozók munkáját kitüntetések átadásával 
is elismeri. Nagyon sokan megérdemlik a nehéz, áldozatos és embert próbáló munkáju-
kért az elismerő, dicsérő és köszönő szavakat. Ezen felül alkalmanként 2 dolgozó kapja 
meg az intézményi kitüntetést. Idén Nagy Lászlóné és Nagyné Tasnádi Katalint érte a 
megtiszteltetés és az elismerés. Köszönjük a munkátokat, és lelkesedéseteket! További-
akhoz jó egészséget, erőt, kitartást kívánunk nektek! Mindenki munkáját köszönjünk az 
ellátottak nevében is!

a szakmai vezetők nevében is
Nácsáné Dr Kalán Eszter

Az idei évben újra megrendezésre került a megyei önkormányzati-, önkéntes- és 
létesítményi tűzoltóverseny. Természetesen tűzoltóink most sem hagyták ki az év 
legnagyobb szabású rendezvényét. Ebben az évben 2018. június 8-án, Rakamazon 
rendezték meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetség, valamint Rakamaz Város 
Önkormányzata szervezésében a versenyt. A megmérettetés előtt több mint 2 héttel már 
elkezdtük a felkészülést. A gyakorlások helyszíne az Alkaloida Vegyészeti Gyárban volt, 
ahol a résztvevők elsajátíthatták a fogásokat a minél jobb eredmény elérése érdekében. 
A sikeres szerepléshez megfelelő állóképesség, gyorsaság és tűzoltó szakmai ismeretek 
szükségesek. Tiszavasváriból három csapattal érkeztünk a versenyre, hogy ismét 
bizonyíthassuk a rátermettségünket. A megnyitón a résztvevőket köszöntötte Varga 
Béla tű. ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatója, Dombrády László a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetség 
elnöke, valamint Rakamaz polgármestere, Bodnár László. Polgármester úr kiemelte, hogy 
külön megtiszteltetés volt városuknak megrendezni ezt a hagyományos viadalt, hiszen a 
Rakamazi  Önkéntes Tűzoltó Egyesület fennállásának 120. évfordulóját ünnepli ebben 
az évben. 

Kategóriánként körülbelül 5-6, összesen 48 csapat, több mint négyszáz versenyzője a 
kismotorfecskendő szerelés mellett a váltófutásban mérte össze tudását több kategóriában 
a versenyen. Az eredményhirdetésen a megyei igazgatóság vezetője illetve a tűzoltó 
szövetség elnöke díjazta a legjobbakat. Mind a három csapatunk kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott, mivel két első és egy harmadik helyezést értünk el.
Gyermek leány: 2. hely
Erdődi Enikő, Erdődi Eszter, Nagy Alexa, Siteri Krisztina, Szabó Míra, Száva Dorina, 
Tamás Klaudia
Felnőtt női: 3. hely
Bohács Sándorné, Breszkócs Tünde, Demeter Alexandra, Gáll Lászlóné, Kocsis Luca, 
Mezei Gabriella, Siteri Laura
Önkormányzati férfi: 2. hely
Gáll László, ifj.Gáll László, László Zoltán, Molnár Ferenc, Nagy Béla, Németh Zoltán, 
Rékasi Zoltán, Szabó József
Felkészítők: Gáll Enikő, Gáll László, Németh Zoltán
Szeretném megköszönni a felkészítők és a versenyzők áldozatos munkáját, aminek 
köszönhetően ezt a szép eredményt elértük és ismét öregbítettük városunk hírnevét.
Gratulálok mindenkinek!
                                                                                                                            Németh Zoltán
                                                                                                                          tűzoltóparancsnok

Tűzoltóink újabb sikere: 2 ezüst 1 bronz

Kenyér
Kamarámban egy zsák búza 

Elviszem én a malomba 
Megőrlik ott egy-kettőre 

Szép fehér liszt lesz belőle

Fehér lisztem hazaviszem, 
Fateknőbe beleteszem, 

Egy kis kovászt előveszek, 
Dagasztok finom kenyeret.

Beleteszem szakajtóba 
Hadd keljen majd jó magasra 

A kemencém befűtöm, 
Amiben kenyerem sütöm

Ha megkelt a kenyerem 
Kemencébe bevetem 

Egy nagy sütő lapáton 
S amig megsül, megvárom

Pirosra sül a kenyér 
A belseje hófehér 
Az illata csábító 

A héja meg ropogó

Hogyha Te is megkívántad 
Akkor nálam uzsonnázhatsz 
Friss kenyér és piros alma 

Lesz ma nálam az uzsonna.

Dr. Bónis László

Idén június 8-án végre újra együtt volt 
a nagy család. Régebben – míg élt a 
családfő, Misi papó – évente háromszor 
is együtt voltunk a majorban, a szülői 
házban. Az élet úgy hozta, hogy minden 
család élte az életét. A gyerekek tanultak, 
elkerültek itthonról. Az idősebbek közül 
többen betegséggel birkóztak, s örökre 
eltávoztak közülünk. Szétszéledt a család: 
Budapesten, Debrecenben, Nyíregyházán 
találták meg számításukat. A régi szép 
emlékek egyre inkább arra ösztönöztek 
bennünket – főleg a középkorúakat -, hogy 
újra töltsünk el legalább egy napot együtt. 
Minden összejött, sikerült egy csodálatos 
napot eltölteni az ifjúsági táborban. Sajnos 

Éva mama nem lehetett köztünk, mivel 98. 
életévét tölti Nyíregyházán nyugalomban, 
békességben. Szeretettel emlegettük egész 
nap! Közülünk a legidősebb 74 éves, 
a legfiatalabb 3 éves. Több generáció 
találkozója volt ez. Ez a család mindig 
összetartó volt, még ha voltak is kisebb 
kihagyások. A szeretet ereje összekapcsol, 
összetart bennünket, s reméljük, ezt az 
érzést sikerült átörökíteni az utókornak is, 
mint ahogy mi is örököltük szüleinktől. A 
sikeres találkozót követi szeptemberben 
egy újabb, melyet mindannyian nagyon 
várunk.

A család nevében:                                                                              
Czifra Sándorné

Czifra – családi nap

Tisztelt Hozzátartozók!
Az idősek otthonában és fogyatékos személyek otthonában a zavartalan ápolási 
folyamatok és a lakók nyugalma érdekében kérek mindenkit a látogatási rend 

betartására, mely naponta:

 9.15-11.30, 13.15-17.00, 19.00-20.00
Nácsáné Dr Kalán Eszter

int. vezető
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Közérdekű információk

Az elmúlt három évben több változás 
zajlott a kéményseprőiparban, mint az 
ezt megelőző ötvenben. Immár harmadik 
éve vannak életben a most hatályos 
szabályozók, a magányszemélyek 
számára a kéményseprés ingyenes, és a 
katasztrófavédelem kéményseprőipari 
szervezete végzi a lakossági égéstermék-
elvezetők rendszeres felülvizsgálatát 
az ország tizenhét megyéjében. 
A katasztrófavédelemnél dolgozó 
kéményseprők jelentős erőfeszítéseket 
tesznek a szén-monoxid-visszaáramlás 
miatt bekövetkező balesetek számának 
csökkentése és a kéménytüzek 
megelőzése érdekében. Tájékoztatással, 
kitelepülésekkel, kommunikációs 
kampánnyal olyan új, szabálykövető 
attitűdök kialakításán dolgoznak, amelyek 
az egyéni felelősségvállalás erősítésével 
hozzájárulnak a hazai kéményseprési 
kultúra fejlődéséhez. A múltban 
úgy tartották, hogy kéményseprővel 
találkozni szerencsét jelent. Ma sincs 
ez másképp. A tűzmegelőzés és a szén-
monoxid-mérgezéssel járó balesetek 
megelőzése területén bizonyított a 
kéményseprők rendszeres ellenőrző 
munkájának fontossága. Igaz, manapság 
hiába is keresnénk az évszázadokon át 
köztiszteletben álló kormos szakikat: 
helyükre modern eszközökkel, 
műszerekkel felszerelt szakemberek 
léptek, akik a tűzmegelőzésen túl 
energetikai-, légellátási-, tüzeléstechnikai-, 
környezetvédelmi tanácsokkal is ellátják 

az ügyfelet. Míg hajdanán házról házra 
jártak, és egy nem túl hosszú drótra 
erősített kefével tisztították a kéményeket, 
ma már csak akkor találkozunk velük, ha 
időpontot egyeztetve mi magunk házhoz 
hívjuk őket. A kéményseprés az egylakásos 
ingatlanokban élők számára második éve 
önkéntes. Nekik maguknak kell elindítani 
azt az időpont-egyeztetési folyamatot, 
amelynek végén a kéményseprő felkeresi 
otthonukat, és elvégzi az ingyenes 
ellenőrzést. A szilárd tüzelőanyaggal 
működő fűtőberendezések esetén 
évente, a gázüzeműeknél kétévente. Ez a 
változás leginkább a külön háztartásban 
élő idősebb családtagok számára jelent 
nehézséget. Róluk is gondoskodni kell, 
ha szükséges, helyettük is hívjuk ki a 
kéményseprőket! Egy égéstermék-elvezető 
teljes nyomvonalának szemrevételezése és 
műszeres ellenőrzése mindössze 30 percet 
vesz igénybe. Persze csak akkor, ha minden 
rendben van. Ha az égéstermék-elvezetőt 
tisztítani kell, az valamivel hosszabb időbe 
telik, de otthonunk és családunk biztonsága 
megéri a ráfordított időt. A fűtési szezonon 
kívüli időszakban a kéményseprők 
kevésbé leterheltek, így április végétől 
augusztus végéig az ügyintézés gyorsabb, 
a várakozási idő rövidebb, és a munka is 
jobban tervezhető.

A legfontosabb általános tudnivalók a 
következők:

− Aki kéménytulajdonos, az rendszeresen 
hívjon kéményseprőt, lehetőleg a fűtési 

szezonon kívül.
− Vigyázzunk az egyedül élő idősekre 
azzal, hogy segítjük őket az időpont-
egyeztetésben.
− Ha egy kéményseprő becsönget 
hozzánk, hallgassuk meg. Ám az általa 
kínált szolgáltatást elfogadni, amennyiben 
írásban vagy rögzített ügyfélszolgálati 
telefonvonalon nem mi hívtuk őket, az 
egylakásos ingatlanban lakóknak nem 
kötelező.
− Akik társasházban laknak, figyeljék a 
kihelyezett értesítéseket, mert a tervezett 
sormunkában érkező kéményseprő 
ellenőrzését a lakóközösség érdekében 
tűrni kell.
− Ellenőrizzük a hozzánk érkező 
szakembereket! Ismerjük meg 
formaruhájukat, nézzük meg 
igazolványukat, mielőtt otthonunkba 
beengedjük őket.
− A kéményseprés magánszemélyek 
számára ingyenes. A kéményseprők 
nem kezelhetnek, és nem fogadhatnak 
el készpénzt ott sem, ahol írásos 
megrendelésre térítési díjas munkát 
végeznek.
− Munkájuk elvégzéséről és eredményéről 
minden esetben tanúsítványt állítanak ki, 
amelyből egy példány az ügyfelet illeti.
− Ellenőrizzük, hogy a tanúsítványon 
szerepel-e hibakód. Amennyiben igen, erről 
szóban is tájékoztatást kell kapnunk, és a 
problémát minél hamarabb, de legkésőbb 
a következő ellenőrzésig szakemberrel kell 

kijavíttatni.
−       Aki gazdálkodó szervezet székhelyének, 
telephelyének tulajdonosa – akár családi 
házról, akár társasházi ingatlanról van szó –, 
kötelezett a kéményseprés elvégeztetésére 
és a munkadíj kifizetésére. Ezekben az 
ingatlanokban a katasztrófavédelem 
kéményseprői kizárólag a társasházakban 
dolgozhatnak, az ún. egylakásos 
ingatlan tulajdonosának az egymással 
piaci versenyben álló kéményseprő-
ipari szolgáltatók egyikétől, írásban kell 
megrendelnie az égéstermék-elvezető 
ellenőrzését, szilárd fűtőberendezések 
esetén évente, gázüzemű berendezéseknél 
kétévente.
A megyei kéményseprőcsoportok 
szakemberei rendszeresen részt vesznek 
különböző városi rendezvényeken is. 
Kitelepített „kéményseprősátorban” 
kötetlenül tájékoztatnak, beszélgetnek 
a kéményseprést érintő legfontosabb 
tudnivalóiról: a szolgáltatás igényléséről 
és az időpont-egyeztetés menetéről, 
a biztonságos kéményhasználatról. A 
katasztrófavédelem kéményseprőmesterei 
szórólapok, tablók, tájékoztató kisfilmek 
és más szemléltető eszközök segítségével 
mutatják be, mit lehet és ajánlott tenni 
kéményhasználatból eredő balesetek 
elkerülése és megelőzése érdekében.

Dudás Szilvia tű. főhadnagy 
mb. szóvivő 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az EFOP-3.1.3-16-2016-00001 
„Társadalmi felzárkózási és integrációs 
köznevelési intézkedések támogatása 
„Esélyteremtő óvoda” kiemelt projekt 
keretében workshop szervezésére került 
sor 2019. május 30-án. A Magiszter 
Alapítványi Óvoda, mint az Oktatási 
Hivatal együttműködő partnere, és 
Módszertani Központja ezen a szakmai 
napon lehetőségeket, jó gyakorlatokat 
közvetített a projektbe bevont és térségi 
érdeklődő pedagógusoknak. A workshop 
sikere hírünket vitte a megyében és 
megyén túl. Megkeresett bennünket 
a Nyírbátori Meseház óvoda vezetője 
és a projekt egyik konzulense, azzal a 
céllal, hogy szeretnék ezeket az értékeket 
közvetíteni saját városuk óvodáiban. 
2019. június 27-én került sor előzetes 
egyeztetéseket követően a jó gyakorlatok 
átadására. Három tagóvodából 16 lelkes 
pedagógus érkezett. Megismerkedtek az 
óvoda két épületével, a tehetségműhelyek 
munkájával, amit a műhelyek vezetői 
PPT bemutatóval, video vetítéssel 
prezentáltak. Kötetlen beszélgetés során 
a tehetségműhelyek beindításával, 
működtetésével, eredményekről, 

nehézségekről cseréltek tapasztalatot. 
Megtekintették a saját fejlesztésű és 
készítésű eszközök gazdag tárházát, 
amelyet a Magiszter Óvodában dolgozók 
készítettek és használnak a mindennapi 
nevelőmunkában. A dajka nénik eközben 
üstben egy igazi helyi ételt főztek. A zúzos 
lét a vendégek közül senki nem ismerte, 
de igazán jó étvággyal fogyasztották. 
Minden elismerés és köszönet megilleti 
az itt dolgozókat a példás összefogásért, 
amit ezért a napért tettek. Volt, aki gyúrta, 
sütötte az eperlevelet, a pogácsát, készítette 
az apró meglepetéseket, rendezgette a 
kiállítást, pakolt és takarított, terített, tálalt, 
mosogatott, bevásárolt, kuktának állt, és 
főzött. Nagyon jó hangulatban zajlott ez a 
szakmai nap. A vendégek játékeszközökkel 
kedveskedtek az óvodai csoportoknak. 
Gratuláltak azért az áldozatos munkáért, 
amit a korántsem ideális személyi és 
tárgyi feltételek mellett a ránk bízott kicsi 
gyermekekért teszünk, akik számára az 
óvodánk jelenti az ESÉLYTEREMTÉST. 
Ugyanígy magukkal viszik városunk híres 
levesének, a zúzos lének - ezzel együtt 
Tiszavasvárinak – hírét is.

Magiszterovi

Kéményseprővel találkozni ma is szerencsét jelent!

Forró leves, jó hangulat, jó gyakorlat A kerékpárlopások megelőzése érdekében
fogadják meg a rendőrség bűnmegelőzési ajánlásait:

1. Drágább kerékpárról készítsen fényképet, vásárláskor az alvázszámát, 
egyedi azonosítóját jegyezze fel!
2. Minden esetben zárja le kerékpárját, még akkor is, ha csak rövid ideig 
hagyja magára!
3. A zár legyen mindig arányban a kerékpár értékével!
4. Közterületen a biciklit lehetőleg forgalmas helyen, fix ponthoz lakatolja 
hozzá úgy, hogy arról ne lehessen leemelni!
5. Abban az esetben, ha hosszabb időre zárja le kerékpárját, csak a 
szükséges kiegészítőket hagyja rajta.
6. Regisztrálja biciklijét a rendőrség által elindított „BikeSafe” 
vagyonvédelmi programba, melyről bővebb tájékoztatást a www.
bikesafe.hu honlapon keresztül olvashat.
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Iskoláink életéből

2019. május 27- én a Tiszavasvári 
Általános Iskola 20 diákja és 4 pedagógusa 
a bajorországi 

Prien - am Chiemsee városába látogatott. 
A városban működő Franziska Hager 
Mittelschule intézményével szoros 

testvériskolai kapcsolatot ápol iskolánk. 
Ebben az évben 23. alkalommal 
találkozhattak intézményeink tanulói 
és pedagógusai. A magyar gyerekeket 
a bajor vendéglátó családok nagy 
szeretettel fogadták, az iskola pedig 
izgalmas, szórakoztató, élményekben 
gazdag programokat szervezett számukra. 
Látogatást tettek a müncheni Allianz Aréna 
labdarúgóstadionjába, ragadozó madarak 
röptetésén vettek részt, élményfürdőben 
szórakozhattak gyerekeink, valamint az 
utolsó napon mindenki kipróbálhatta 
vezetési képességét egy gokart pályán. A 
csütörtöki nap a családi nap volt, amikor 
minden vendéglátó család kirándulni vitte 
a vendég magyar gyereket. Pénteken egy 
közös grillpartyval zártuk a hetet, ahol a 
vendéglátó családokon kívül ott volt az 
iskola valamennyi pedagógusa, és jelen 
voltak a város vezetői is. Az utazás nagyon 
jól sikerült, gyerekeink élményekkel 
gazdagodva érkeztek haza. A programnak 
nincs vége, 2020-ban a Franziska Hager 
Mittelschule diákjai és pedagógusai 
tesznek látogatást Tiszavasváriba. Nagy 
szeretettel váruk őket!

Bajorországi cserediák kapcsolat

A Tiszavasvári Általános Iskola 
7-8. évfolyamos tanulói közül 10 fő 
vett részt abban a tehetséggondozó 
programban, ahol a gyerekek magas 
szintű informatikai ismeretekre tettek 
szert. Ennek eredményeképpen ECDL 
Base bizonyítványt vehettek át. Fehér 
Anna Kincső 7. osztályos tanuló 4 
modulból (Számítógépes alapismeretek, 
Online alapismeretek, Szövegszerkesztés, 
Táblázatkezelés), míg 9 fő 8. osztályos 
tanuló, név szerint: Sütő Nikoletta, Szabó 
Szonja Anna, Szőke Zoltán Viktor, Kiss-
Becsy Balázs Bálint, Szabó Nikoletta, Szabó 
Zsófia Andrea, Szombati Patrik, Bóz Attila 
és Róka Dávid 5 modulból (Számítógépes 
alapismeretek, Online alapismeretek, 
Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, 

Prezentáció) tettek sikeres vizsgákat. 
Az ECDL (European Computer Driving 
Licence - Európai Számítógép-használói 
Jogosítvány), az informatikai írástudás 
nemzetközileg egységes bizonyítványa. 
A foglalkozásokon megszerzett tudással 
a gyerekek könnyebben boldogulnak 
majd továbbtanulásuk alatt és a munka 
világában is jobban tudnak érvényesülni. 
Egyre több felsőoktatási intézmény 
számítja be a tantárgyi követelményekbe 
az ECDL-t, így a hallgatók teljes vagy 
részleges felmentést, jeles kollokviumi 
vagy zárthelyi jegyet kaphatnak ECDL-
bizonyítványukért. Gratulálunk a 
diákoknak és felkészítő tanáruknak: Tamás 
Viktor tanár úrnak a kiváló eredményekhez 
és a kitartó munkához!

2019. május 10-én Szerencsen került 
megrendezésre az Útravaló Élménynap, 
melyen a Tiszavasvári Általános Iskola 
Vasvári Pál út 97/a telephelyének 27 
útravaló ösztöndíjas tanulója és 5 mentora 
vett részt. Érdekes feladatok vártak 
bennünket. Volt óriás puzzle, háromkerekű 
kerékpárral szlalomozás, célba dobás 
párnával, plüssállattal, szlalom futás 
„homokruhában”, „hernyótalpazás” 
szőnyegben, élő csocsó bajnokság. Közben 

hangszert is lehetett simogatni a Romano 
Glaszo kuckóban, végezetül közös zene és 
táncház zárta a színvonalas rendezvényt. 
A feladatok teljesítése nagyon jó 
hangulatban történt, mindenki kellemesen 
érezte magát. A közös együttműködés 
eredményes is volt. Tanulóink nagyon jól 
teljesítették a kijelölt feladatokat, és nagy 
örömükre a 2. helyezést sikerült elérniük. 
Kellemesen elfáradva, élményekkel 
gazdagodva térhettünk haza.

A Tiszavasvári Általános Iskola 
nyolcadikosainak elszánt csapata 2019 
tavaszán nyelvvizsgára jelentkezett, s 
most nagy örömmel mutatják középfokú 
angol nyelvvizsga bizonyítványukat. A 
8.C kéttanítási nyelvű osztályból Simon 
Zoltán, Vitányi Barnabás Görög Eszter, 
Fazekas Panna, Lévai Levente, Zsoldos 
Máté és Virág Nándor komplex középfokú 
angol nyelvvizsgát tettek. A 8.A osztály 
emelt angol nyelvi tanítási csoportból 

Veress Jázmin pedig középfokú szóbeli 
angol nyelvvizsgával büszkélkedhet. 
Diákjaink nyolc év kemény munka után 
biztos alapokon nyugvó nyelvtudással 
indulnak a középiskolába. Ezúton is 
gratulálunk nekik és felkészítőiknek: 
Törökné Balogh Zsófia és Tánczos Enikő 
tanárnőknek a kiváló eredményekhez! 
Nagyon büszkék vagyunk Rájuk, kitartást 
és hasonlóan szép sikereket kívánunk 
nekik további tanulmányaik során is!

NYELVVIZSGÁSOK a 
Tiszavasvári Általános Iskolában

Kaska Kíra Sára a Tiszavasvári 
Általános Iskola és a Vásárhelyi 
László Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulója kimagasló eredményt 
ért el, országos 3. helyezett 
lett a „Kiegészítők királynője 
a táska” című háromfordulós 
tárgyalkotó, divattervező 
versenyen. 2019. június  első 
napján  a Szín- Vonal Alapfokú 
Művészeti Iskola székhelyén 
Badacsonytomajban rendezték 
meg a verseny döntőjét, ahol Sára 
kreativitásával és ügyességével 
érte el az előkelő helyezést. A 
döntőt megelőzően a tanulóknak 
egyedi, különleges táskát kellett 
tervezniük és elkészíteniük. A 
tervezés és elkészítés folyamatát, 
az inspirációkat és az anyagmintát 
a versenyzőknek egy portfólióban 
kellett bemutatniuk. Annak, aki 
sikeresen túljutott az első fordulón 
a következő feladatként a táskához 
kellett egy ruhát megálmodnia.  
A Sára által készített színes 
hátizsák, valamint a hozzá tervezett 
tiniknek szánt alkalmi ruha és 
az elkészülés fázisait bemutató 
újabb portfólió is elnyerte a 
zsűri tetszését, így a tiszavasvári 
diáklány részt vehetett a döntőn 
Badacsonytomajban. A versenyre 
több mint kétszázan neveztek, a 
végső megmérettetésen ötvenen 
mérték össze tehetségüket. Egy 

újonnan induló divatlap borítóját kellett elkészíteni, amelyben felhasználták az előző 
fordulók során elkészített alkotásokat is. Ezzel még mindig nem volt vége az erőpróbának, 
mivel a gyerekeknek a zsűri előtt szóban kellett bemutatniuk és megvédeniük 
pályamunkájukat. Sári a verseny valamennyi feladatát sikeresen teljesítve, kiemelkedő 
helyezésével szerzett dicsőséget saját maga, felkészítő tanára és iskolái számára.  
Gratulálunk!

Felkészítő tanára: Molnárné Balla Gyöngyi

A „Kiegészítők királynője a táska” Országos 
divattervező és tárgyalkotó verseny

Útravaló Élménynap 2019.

ECDL vizsgázók
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2019. június 14-én az ünnepélyes 
tanévzáróval és ballagással ért véget a 
2018/19-es tanév. Kedves Ballagók! Az 
alábbi útravaló gondolatokkal szeretnénk 
nektek sikeres és teljes ÉLETET kívánni:

„Az élet egyetlen esély – vedd komolyan, 
Az élet szépség – csodáld meg, 
Az élet boldogság – ízleld meg, 
Az élet álom – tedd valósággá, 
az élet kihívás – fogadd el, 
az élet kötelesség – teljesítsd, 
az élet játék – játszd, 
az élet érték – vigyázz rá, 
az élet vagyon – használd fel, 
az élet szeretet – add át magad, 
az élet titok – fejtsd meg, 
az élet szomorúság – győzd le, 
az élet dal – énekeld, 
az élet küzdelem – harcold meg, 
az élet kaland – vállald, 
az élet jutalom – érdemeld ki, 
az élet élet – éljed!”

Üres és csendes lesz az iskola nélkületek, 
de soha ne feledjétek, hogy a Tiszavasvári 
Általános Iskola tanulói voltatok. Bárhová 
is sodorjon benneteket az élet, egy részetek 
mindig ide fog tartozni. Az idén is sikeres 
tanítási évet tudhatunk magunk mögött 
diákjaink és szüleik, valamint iskolánk 
pedagógusai és dolgozói aktív munkájának 
köszönhetően. Megmérettettük magunkat 
több helyi, térségi, megyei és országos 
tanulmányi, művészeti és sport versenyen 
is, kiemelkedően szép eredményekkel. 
Büszkélkedhetünk több középfokú angol 
nyelvvizsga bizonyítvánnyal, ECDL Base 
bizonyítvánnyal és kitűnő bizonyítvánnyal 
rendelkező tanulóval is. Eredményeink 
és a tanév eseményeinek összefoglalói 
a www.tiszavasvari-iskola.hu oldalon 
megtekinthetők. Mindenkinek jó pihenést 
és aktív feltöltődést kíván a nyári szünidőre 
a Tiszavasvári Általános Iskola!

Az idei februári és május-júniusi 
időszakban feszített tempóban- szinte 
minden munkanap- zajlottak a szakmai és 
technikus minősítő vizsgák a Nyíregyházi 
SZC Tiszavasvári Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiumában. 
Összesen 18 csoportban, nappali és 
felnőttoktatásban egyaránt adhattak számot 
a tudásukról a tanulók. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy szinte kivétel nélkül minden 
vizsgát illetően keresték iskolánkat 
a térség munkaadói, lehetőségeket 
biztosítva a végzett szakembereknek. 
A felnőttoktatásban a legtöbben már 
munkahellyel rendelkeznek, a megszerzett 
bizonyítvány előrelépést, vagy a jelenlegi 
munka megtartását szolgálja. Nagyon jó 
gyakorlatnak bizonyult, a felnőttoktatásban, 
hogy a résztvevők azon a helyen 
szerezhette meg a szakmai gyakorlatot 
ahol egyébként is dolgozik. Újdonság volt 
a képzések között, a Gyógyszerkészítmény 
gyártó, az Autóbuszvezető, az Ápoló, az 
Ipari gépész valamint a Központifűtés- 
és csőhálózat rendszerszerelő képzés. 
Keresettek a Szociális ágazat szakmái is. 

A következő tanévben is az lesz a célunk, 
hogy, olyan szakképzéseket folytassunk, 
melyek keresettek a térség munkaadói 
között. Minden év őszén megrendezzük 
az „Állásbörze és Nyílt napot”, melyen 
azt szeretnénk bemutatni a meghívott 
vállalatok segítségével, hogy aki hozzánk 
beiratkozik, piacképes szakmát szerezhet, 
jó állásba kerülhet a bizonyítvány 
megszerzése után. Minden 25 év alatti 
végzett tanulónkat, illetve a társ cégeket 
tájékoztatjuk az úgynevezett „Gyakornoki 
programról”, mely akár 1 évig is jelentős 
támogatást biztosít a pályakezdő fiatalt 
foglalkoztató vállalat bérkifizetéséhez. 
Reméljük a következő tanévben is folytatni 
tudjuk azt a munkát, mely enyhíteni tudja 
az egyre inkább jelentkező szakképzett 
munkaerőhiányt és biztatok mindenkit, 
hogy keresse iskolánkat újabb, esetleg 
jobban megfizetett szakképzettség 
megszerzése érdekében. A feltételeink 
adottak és a munkaadók visszajelzései 
bizonyítják, hogy kiváló szakképzés zajlik 
az intézményben.

Szabó Zoltán igazgató

Újabb szakemberekkel járult hozzá a középiskola
a munkaerőhiány csökkentéséhez

A Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium 
31 diákja és 3 kísérőtanára 2019.06.04-
én reggel útnak indult, hogy részt vegyen 
Budapesten a Nemzeti Összetartozás 
Napja alkalmából szervezett közös 
programokon, több ezer, a Kárpát 
medencéből érkező magyar nemzetiségű 
diákkal együtt. A mi testvériskolánk 
tanulói a Gyimesfelsőloki Árpádházi 
Szent Erzsébet Gimnáziumból már előző 
este megérkeztek Budapest környékére. A 
megemlékezés a Kossuth téren a Szarka 
Tamás által vezényelt Kézfogás című 
dal és a Himnusz éneklésével kezdődött. 
Míg arra vártunk, hogy az Országházban 
megnézhessük a Szent Koronát, a jelen 
levő Bihari néptáncegyüttes tagjai lelkes 
hívására nagyon sok gyerek állt be a közös 
körtáncokba. A nap másik fénypontja az 
„István, a király” rockopera meghallgatása 

volt a Papp László Sportarénában. A 
diákok közül volt, aki szinte kívülről 
ismerte a dalokat és olyan is, aki még nem 
hallott róla, de kivétel nélkül mindenkinek 
nagyon tetszett és mindenkit magával 
ragadott a darab. Számunkra is, akik 
az idősebb korosztályhoz tartozunk, 
óriási élmény volt végighallgatni és 
együtt énekelni az előadókkal szinte 
az összes dalt. Lélekemelő pillanatok 
voltak ezek. A hasonló rendezvények és 
gesztusok rendkívüli módon fontosak az 
összmagyarság szempontjából, és igazán 
megadják az összetartozás élményét. 
Köszönjük és hálásak vagyunk, hogy 
részesei lehettünk e nemes és nagyszerű 
gondolatból származó rendezvénynek, 
reméljük, hogy a jövőben is lesz alkalmunk 
részt venni hasonló programokon.

VMG

Nemzeti Összetartozás Napja 2019.

12. A 
Osztályfőnök: Vigné Rőczei Éva

1. Almási Armand Attila
2. Aranyi Ádám
3. Badics Dorina Vanessza
4. Benes Ferenc Gergő
5. Bényei Bence Zsolt
6. Brudnyák Botond Armand
7. Császár Bence
8. Dancs Richárd Zoltán
9. Demkó Árpád
10. Dobrai Viktória
11. Erdei Emília
12. Horváth Anett
13. Juhász Tamás Márk
14. Kakócz Szabolcs
15. Kicsák Bendegúz
16. Kolozsi Dávid
17. Kovács Krisztina
18. Lakatos Lúcia Anna
19. Oláh Bence
20. Parragh Olivér
21. Pethe Dávid László
22. Rácz Dóra
23. Rontó Veronika
24. Sárosi Gréta
25. Szedleczki Nándor
26. Szuhánszki Valéria
27. Tamás Gábor
28. Tamás Kitti
29. Tarsoly Benjámin
30. Tótfalusi Tamás Tóbiás
31. Tóth Bence
32. Tóth Rebeka
33. Tömös István

13.NY
Osztályfőnök: Vadné Halmi Judit

1. Arató Hanna Márta
2. Badics Martin
3. Bán Győző Dániel
4. Bara Szabolcs Levente
5. Bodnár Patrícia
6. Borivó Olivér
7. Gáll Dániel
8. Gáncsos Dániel
9. Hegedűs Róbert
10. Kiss Boglárka
11. Kovács Anna
12. Krusóczki Anikó
13. Ládi Kincső Tímea
14. Lakatos Ágnes
15. Lakatos Tibor
16. Máté Éva
17. Munkácsi Tibor Krisztián
18. Nádasdi Rebeka
19. Nagy Erika
20. Nardai Dávid
21. Nováki Bence Gyula
22. Nyolcas-Kállai Denissza
23. Piskóczi Viktor
24. Piskóczi Zsolt
25. Solymosi Petra Emma
26. Tamás Violetta
27. Tánczos Eszter
28. Tomán Adrienn
29. Tóth Melissza
30. Unheizer Richárd

A Tiszavasvári Általános Iskola 2018/2019. tanéve

A Váci Mihály Gimnázium 
ballagó tanulói
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A Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium 
63 végzős tanulója szerzett június 19-én 
és június 22-én érettségi bizonyítványt. 
Arató Hanna Márta, Borivó Olivér, 
Juhász Tamás Márk, Kicsák Bendegúz, 
Krusóczki Anikó, Nádasdi Rebeka 
és Tóth Bence kitűnő, Aranyi Ádám, 
Bara Szabocs Levente, Kiss Boglárka, 
Ládi Kincső, és Lakatos Lúcia Anna 
jeles eredménnyel végeztek. Gratulálunk 
nekik a különösen szép eredményhez, s 
természetesen a többi vizsgázónak is jó 
pihenést, további sikeres tanulmányokat 
kívánunk!

Vadné Halmi Judit és Vigné Rőczei Éva 
osztályfőnökök megható beszédben 
köszöntek el az érettségizőktől: 
„Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 
a végzős osztályok, azaz a 13.Ny és a 
12.A  osztályfőnökei lehettünk. Nagyon 
sok közös élménnyel gazdagodtunk az 
elmúlt évek alatt. Örülünk neki, hogy 
szép eredménnyel zárták le diákjaink a 
középiskolai tanulmányaikat. Reméljük, 
soha nem fogják elfelejteni, hogy vácis 
diákok voltak! Kívánjuk, hogy legyenek 
nagyon boldogok az életben!”

Ballagás és érettségi a gimnáziumban

Nagy öröm érte a Tiszavasváriban működő 
Magiszter Óvodát és Általános Iskolát. 
A pedagógusnap alkalmából, a tanév befe-
jezésekor több kolleganőnk kitüntetésben 
részesült. 
•	 Nagyné Czikó Julianna – tagintéz-

mény - vezető helyettes Bonis Bona 
– A nemzet tehetségeiért” Kiváló Te-
hetségfejlesztő díjat

•	 Kulcsár Sándorné – Óvodavezető – 
Csapó Gábor Benő szobrászművész 
által készített egyedi Magiszter 
plakettet 

•	 Hollósy Éva – óvodapedagógus, 
Magiszter oklevelet 

•	 Demeterné Berencsi Tünde- tanár, 
Magiszter oklevelet vehettek át 
munkájuk elismeréseként. 

Nagyné Czikó Julianna, tagintézmény 
– vezető helyettes 2019. június 26-án, 
Budapesten a Hagyományok Házában 
vehette át a „Bonis Bona – A nemzet 
tehetségeiért” Kiváló Tehetségfejlesztő 
díjat áldozatos és kiemelkedően 
eredményes tehetséggondozó, 
tehetségsegítő munkájáért. Nagyné Czikó 
Julianna pedagógus hivatását, melyet 36 éve 
gyakorol, a gyermekszeretet, a pedagógiai 
módszerek személyközpontú, kreatív 
alkalmazása, az értékteremtő pedagógiai 
attitűd jellemzi. Az utóbbi két évtizedben 
a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
közülük is a sajátos nevelési igényű 
tanulók tehetségének azonosításával 
és fejlesztésével foglalkozik. A 
tehetséggondozás során a transzlingvális 
kommunikáció pedagógiájához (a 
tevékenységek során nemcsak a magyar, 
hanem a romanihoz kötött megszólalási 
módokat is használják a gyerekek) 
kapcsolódva játékos, tevékenykedtető, 
kooperatív csoportmunkára, szociális 
kompetenciát erősítő gyakorlatokkal 
kiegészülő státuszkezelést végez. A 
tehetséggondozás során kihasználva a 
pályázatok adta lehetőségeket számos 
motivációs, differenciált foglalkozásra 
irányuló felzárkóztatási programot 
dolgozott ki, amelyben megteremtette 
az egyéni tevékenykedtetés lehetőségét. 
Sikeres pályázatírói tevékenységének 
köszönhetően biztosítani tudta a 
tehetséggondozó műhelyek tárgyi 
feltételeit, kirándulások, táborozások 
költségeit. A Vasvári Pál Alapítvány 
titkáraként megyei, városi Föld napi 
programsorozatot rendezett, melyben 
néhány programelem, mint pl.: 
rajzverseny a tehetségek bemutatkozását 
biztosította. A Vásárhelyi László Alapfokú 
Művészeti Iskola kapcsolattartójaként 
segíti a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók művészeti tehetséggondozását. 
Kolléganőnk pedagógiai ars poeticája: 
A magas szintű, igényes szakmai munka 
mellett a szeretet és az elfogadás az a 
csodaszer, ami a kimagasló teljesítmény 
eléréséhez szükséges, és aminek a 
segítségével a gyerek ki tudja hozni 
saját képességeiből a maximumot, ami 
őt is és a környezetét is boldoggá teszi. 
Szeretetteli, pozitív légkörben születnek a 
legcsodálatosabb eredmények.
Kulcsár Sándorné- óvodavezető 
Ha van „eleve elrendelés” egy ember 
életútjában, akkor Kulcsár Sándorné, Gabi 
esetében ez nagyon is igaz. Az ő dédapja 
alapította városunk első óvodáját. Az ő 
nagymamája volt a város első óvónője. 

Ezek után talán természetes is Kulcsár 
Sándorné, „Gabika néni” elhivatottsága 
az óvónői pálya és a gyermeknevelés 
iránt. Azon túl, hogy kimagasló szakmai 
színvonalon végezte saját gyermeknevelő 
hivatását, folyamatos úttörő munkát 
végzett a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyerekek érdekében. A Magyarországi 
Magiszter Alapítvány hálával tartozik 
neki, hogy fáradságot nem kímélve 
küldetésként élte meg a nehéz sorból 
érkező gyerekek esélyteremtésének 
ügyét. Ennek a szellemében irányította az 
Alapítvány fenntartásában lévő óvodát, 
először helyettesként, majd vezetőként.  
Felismerte a kétnyelvűségből adódó 
hátrányokat a gyerekek képességeinek 
kibontakoztatásában. Óvodavezetőként az 
ő irányításával sajátos mérés-értékelési 
rendszert, nyelvi kommunikációs 
programot és Pedagógiai Programot 
dolgozott ki a nevelőtestület, valamint 
elnyerték a „Kincses Kultúr óvoda” 
címet. Pályázatok írásával teremtette 
meg a kollégáival együtt azokat a 
feltételeket, melyek óvodává tesznek egy 
óvodát. Nagy érdeme, hogy a hátrányok 
között is felismerte a tehetségeket és 
külön tehetségprogramokat dolgozott 
ki és vitt végbe, azért, hogy, az óvodába 
járó gyerekek valódi esélyt kapjanak. 
Követte az óvodások életét, figyelte 
az iskolai teljesítményüket, ha kellett 
még az iskolában is segítette őket. Az 
óvodában folyó munkát, a szakmai 
sikereket nyílt napokkal, sikeres 
pályázatok bemutatásával, óvodai honlap 
működtetésével, helyi újságban való 
publikációval, konferenciák szervezésével, 
tévé felvétellel, előadásokkal, „jó 
gyakorlatok” megosztásával menedzselte. 
Több cikke is megjelent szakmai 
lapokban. Közös kutatásokat végez a 
Károli Gáspár Református Egyetem nyelvi 
– transzlingválást segítő csoportjával. 
Szakmai tudása tiszteletet ébreszt. 
Munkamorálja példa értékű.
Munkája elismeréseként a Magyaror-
szági Magiszter Alapítvány a Pogány 
Gábor Benő szobrászművész által elké-
szített egyedi Magiszter plakettet ado-
mányozta, mellyel azt kívánta kifejezni, 
hogy Kulcsár Sándorné „Gabika néni” 
44 éves szakmai életútja, áldozatos és cél-
tudatos munkássága ÉRTÉKTEREMTŐ. 
Hollósy Éva- óvodapedagógus 
40 év… majd egy emberöltő. 
Hollósy Éva, a gyerekek „Évike nénije” 
városunk majd mindegyik óvodájában 
nevelgette az apróságokat, de talán 
leghosszabb ideig a Magiszter Alapítványi 
Óvodában dolgozott. Elfogadás, 
tudatosság, szakmaiság, igényesség, 
fáradhatatlan energia, kreativitás… 
hogy csak néhány kifejezést említsek, 
ami őt óvónőként jellemezte. Kedvesség, 
segítőkészség, gyermekszeretet, 
elkötelezettség a kollégák iránt, és 
családjának szerető támogatása… 
néhány kifejezés, ami őt emberként 
jellemezte. A kollektívában ő volt az egyik 
„hangulatfelelős”. A társaságában sosem 
lehetett unatkozni. Szavára figyeltek, 
véleményére adtak a munkatársai és a 
szülők is, hisz szerették és tisztelték. 
Eredményekben gazdag munkássága, 
munkamorálja, igényes és magas 
színvonalon végzett gyermeknevelői 
tevékenysége példa lehet a fiatalabb 

Díjeső a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézményében

generációnak. Ezt ismerte el a fenntartó 
Magyarországi Magiszter Alapítvány a 
Magiszter díj átadásával. 
Demeterné Berencsi Tünde –tanár  
2010 óta a Magiszter Iskola dolgozója. 
Történelem-francia szakos tanárként 
kezdett dolgozni iskolánkban, majd a 
felsős munkaközösség vezetője lett. 
Tünde munkájának alapvető jellemzői 
a hivatástudat, a gyermek- és 
szakmaszeretet, a következetesség, 
igényesség, pontosság, a közösségért 
érzett felelősség és a hátrányos helyzetű 
tanulók támogatásának, segítésének 
igénye.
Tünde aktív szervezője, konferansziéja 
volt több iskolai rendezvényünknek. Az 
iskolai drámaszakkörösök munkáját nagy-
ban segítette. Szinte állandó résztvevője az 
iskolai pályázatoknak: tanoda programok, 

Erasmus pályázat, Egészségfejlesztési 
program…
Transzlingváló műhelyünk egyik 
alapító tagja: bemutató órákat tartott, a 
transzlingváló drámaelőadásra segített 
felkészíteni tanulóinkat. Osztályfőnökként 
mindent megtesz tanulóiért. kirándulásokat, 
üzemlátogatásokat szervezett. Múzeumba, 
színházba, táborokba vitte tanulóit. 
Tünde minden előtte álló feladatot óriási 
elszántsággal, szorgalommal, kitartással, 
lelkesedéssel oldott meg. Néha ebből 
az energiából, lelkesedésből juttathatna 
nekünk is! A kitüntetett kolléganőknek 
kívánunk jó egészséget, további sikeres 
munkát, a nyugdíjba vonulóknak pihenést 
a Tiszavasvári Magiszter Óvoda és 
Általános Iskola minden dolgozója, 
óvodása, tanulója és a szüleik nevében. 

2019 május 18-án tartotta a 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
évi rendes közgyűlését.
Az ország minden részéből érkeztek 
tagjaink, összesen, mintegy 9000 
mandátummal képviseltették magukat a 
jelenlévők. Idén is sok-sok támogatónak, 
segítőnek köszönhettük meg az 
Egyesületünkért, a családokért végzett 
áldozatos munkáját. Az ünnepség keretében 
mintegy 88 elismerést adott át a NOE.  
Nagy-nagy örömünkre a Tiszavasvári 
Nagycsaládosok Egyesületéből 4 
önkéntesünk is elismerő oklevéllel 

gazdagodhatott. Hálásak vagyunk Angáné 
Száva Andreának, Anga Istvánnak, Hujber-
Olajos Juditnak és Simonné Molnár 
Évának az önkéntesen végzett, odaadó és 
áldozatos munkájáért! Köszönjük nekik 
minden egyesületi tagunk nevében! Még 
egy örömhírről kell beszámolnunk: a 
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete 
titkárát, Tóthné Nácsa Irént a Közgyűlés 
a NOE által 1991-ben létrehozott 
Családjainkért Alapítvány elnökévé 
választotta. Munkájához sok sikert és 
kitartást kívánunk!

Lévai Andrea, a Tiszavasvári 
Nagycsaládosok Egyesülete elnöke

Országosan is nagycsaládosan
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Kultúra-Szórakozás-Kikapcsolódás

Mint minden évben, a Vasvári Pál Múzeum 
idén is csatlakozott a Múzeumok Éjszakája 
elnevezésű országos programsorozathoz.  
A 2019-es évben a Múzeumok 
Éjszakájának központi gondolata az 
utazáshoz kapcsolódott, ezért is időzítettük 
Csodálatos Afrika című kiállításunkat 
június 22-re. De nemcsak a kiállítás 
kapcsán utazhattunk el egy számunkra 
ismeretlen, de nagyon érdekes kontinensre, 
hanem a fellépők segítségével is, akik 
gondoskodtak arról, hogy változatos 
és érdekes utazáson vehessünk részt 
a felcsendülő dallamok által. Ugyanis 
a Polar Bear Dance a jazz varázslatos 
világába repített el bennünket, aztán Rácz 
Gergő könnyedebb, de tartalmas mai 
popzenéje révén utazhattunk az érzelmek 
andalító húrjain, majd a Szívtiproll 
együttes segítségével időutazáson 
vehettünk részt, ugyanis a 80-as és a 90-
es évek legnagyobb slágereivel egy kicsit 
mindannyian visszafiatalodtunk.
De az utazás élménye akkor sem maradt 
el, amikor beültünk Páll István előadására, 

aki a keménycserép tányérokról tartott 
előadást, amik által mi is visszautazhattunk 
abba a korba, amikor nagyszüleink, 
dédszüleink még ezekkel díszítették házaik 
szobáit. 
Évek óta hagyomány, hogy az intézmény 
múzeumpedagógiai munkáját leginkább 
segítő, legaktívabb pedagógusok 
elismerésben részesülnek. Idén sem volt ez 
másképp: Az év múzeumpedagógusa díját 
Nagy Éva, a Tiszavasvári Általános Iskola 
pedagógusa és Opre Krisztina, a Fülemüle 
Zöld Óvoda óvodapedagógusa vehette 
át. A díjakat Bohács József igazgatótól 
vehették át múzeumbarát pedagógusok.
Természetesen a Múzeumok Éjszakájának 
állandó programjai sem maradhattak el, 
ugyanis a Múzeum Kálvin utcai épületében 
a gyerekek régi népi játékokban tehették 
próbára tudásukat és ügyességüket. A 
Múzeumok Éjszakájának másik visszatérő 
eleme a tűzugrás, amit idén is sokan vártak, 
és sokan vették a bátorságot, és a tűz 
átugrásával remélhetik, hogy megtisztultak 
a rossztól és a betegségektől.

Múzeumok Éjszakája a Vasvári Pál 
Múzeumban

Júniusban is több gyerekfoglalkozás 
várta a kicsiket, a családokat a Városi 
Könyvtárban. Az tanév közeledtével 
több óvodai csoport vett részt könyvtári 
mesedélelőttökön. A Baba-Mama Klub 
foglalkozásán június 19-én Ferenczné 
Takács Viktória védőnő a „Nyár a babával” 
című foglalkozás keretében jó tanácsokkal 
látta el az érdeklődő szülőket a nyárra 
vonatkozóan. A nyári szünet előtti utolsó 
klubfoglalkozás előadója Pethe Máté volt, 
aki a családi adókedvezmények minél 
jobb kihasználásáról, a családtámogatási 

rendszerről tájékoztatta az érdeklődőket. 

Június 26-án zsúfolásig megtelt a könyvtár 
Gyermek részlege a Mesés nyár első 
foglalkozásán. Papírszínházi előadás 
keretében a Csizmás kandúr című mesével 
ismerkedtek meg a gyerekek, majd ezt 
követően kézműves foglalkozáson vettek 
részt. A programsorozat augusztusban újra 
folytatódik, legközelebb augusztus 7-én 
találkozunk.

Kulcsár Lászlóné

Különleges kiállítás nyílt 2019. június 
11-én Hullámzó képzelet címmel a 
Városi Könyvtárban.. Két alkotó Hodálik 
Brigitta és Oláh Dávidné Csilla munkáiban 
gyönyörködhettünk, akik mindketten 
textilszobrászok.  Kétféle stílus, két külön 
személyiség- ez jellemezte a kiállítási 
anyagot. 

Hodálik Brigitta óvodapedagógus, 
gyógypedagógus, jelenleg Mezőtúron él, 
a textilszobrászattal 3. éve foglalkozik, 
a technikára interneten keresztül 
véletlenül talált rá. Mindig igyekezett 
valamilyen önkifejezési formát keresni, 
de a legteljesebbet a textilszobrászatban 
találta meg. Több elismerésben részesült, 
önálló, csoportos és csoportos nemzetközi 
paverpol kiállításokon vett részt munkáival 
Szarvason, Békésszentandráson, 
Békéscsabán. A csoportos nemzetközi 
paverpol kiállításon Budapesten, 
Salgótarjánban, Baktalórántházán, 
Tiszavasváriban, Székesfehérváron, 
s jelenleg Miskolcon a József Attila 
Könyvtárban. 

Oláh Dávidné Csilla helyi TIKOTEX 
textilszobrász oktató, alkotó. A 
textilszobrász technikával másfél éve 
2018 év elején ismerkedett meg, utána 
folyamatosan képezte magát egyéni 
oktatásokon. 2018. augusztusában 
textilszobrász oktatói oklevelet szerezett 
Tar Ildikó képzőművésznél.    

Először paverpol alapanyaggal 
kezdte az alkotást, majd oktatója által 
megismerkedett a magyar textilragasztóval 
A képek, szobrok mellett sokfajta dísz 
és ajándéktárgyat készít, hiszen ezzel a 
technikával bármit lehet alkotni amit a 
fantázia megenged. 

2018. áprilisában részt vett a Hatvani 
Galériában csoportos kiállításon, majd 
augusztusban egy megtisztelő felkérést 
kapott a Nyíregyháza-Rozsrétszőlőn 
megrendezésre került „ROZSRÉTI 
VIGASSÁGOK”  főzőverseny díjainak 
elkészítésére.

2019. év márciustól a VER-DECO 
Művészeti Alkotó Kör - vakok és gyengén 
látó embertársaink tiszteletére rendezett 
- budapesti állandó kiállítás sorozatának 
alkotói tagja. Az országos „vándor”kiállítás 
sorozat alkotói körének is szintén tagja, 
mely kiállítás körútját - Debrecen, 
Hajdúdorog, Nyíregyháza, Ózd, Győr, 
Sopron, Mosonmagyaróvár majd Ausztria 
és Németország, végül Olaszország/Róma 
Vatikán tere- jelenleg is folytatja.  

Munkáival több pályázaton ért el jelentős 
sikert. A kiállítás különlegessége az volt, 
hogy a két alkotó eddig személyesen csak 
egy alkalommal találkozott. A kiállítást ifj. 
Kovács Géza a Tiszadadai Tájház vezetője 
nyitotta meg. A kiállításmegnyitón 

közreműködött Krusóczki 
Adelin. Az Ő előadásában 
hangzott el Aranyosi Ervin, 
kimondottan erre az alkalomra 
írt verse. Mindkét kiállítónak 
gratulálunk.

A Kreatív Olvasóink Klubjának 
tagjai is szorgalmasan 
készítették a könyvtár Gyermek 
részlegének ablakdíszeit. A 
június végén megrendezett 
műhelynapon gyönyörű 
faliórákat és díszdobozokat 
készítettek Bistei Viktória 
kreatív tanácsadó vezetésével. 

A Városi Könyvtár július 8-tól 
augusztus 2-ig zárva tart, de 
augusztus 5-től a megszokott 
nyitvatartási rendben 
várjuk kedves Olvasóinkat, 
Látogatóinkat!

Kulcsár Lászlóné

HULLÁMZÓ KÉPZELET

GYEREKZSIVAJTÓL VOLT HANGOS 
A KÖNYVTÁR
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Anyakönyvi Hírek

Köszöntjük Tiszavasvári 
Legifjabb Lakóit
Balogh Noémi Hanna
Kanalas Ramóna Ágnes
Nácsa Ádám

Akiktől búcsút vettünk:
Horváth Lajos /2019.05.31./    Állomás u.
Köblös Istvánné sz. Hublyák Irén   Vas Gereben u. 
Fedor Miklósné sz. Réti Jolán   Madách u.
Benicsák István     Gépállomás u.   
Győrfi István      Szoc.otthon
Horváth László     Pálffy u.                
Macsuga Ferenc Lászlóné sz. Szögi Margit  Vásártér u. 
Bognár Mihályné sz. Balogh Irma    Szoc.otthon       
Rozgonyi Zoltán Györgyné sz. Kecskeméti Ilona volt Nagy Sándor u. 
Oláh Lászlóné sz. Gulyás Irma Mária   Vasvári Pál u.  
Bognár Árpád     Dankó tanya   

Akik házasságot kötöttek
Rézműves Mária – Lakatos György 
Orosz Mónika – Tóth Tamás 
Szőke Dzsenifer – Horváth Dávid 
Hubai Edit – Lázár Zsolt 
Zelenay Márta – Lippai András 
Kovács Krisztina – Kiss Dániel Károly
Ládi Anett Ágnes – Molnár László 

Közlemények-Információk

Polgármesteri Hivatal általános 
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:  8:00 - 12:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda:  8:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:   8:00 - 12:00
Tel.: 06 42/520-500
Polgármesteri fogadónap:
2019.08.05. hétfő 8:00 - 12.00
Jegyzői fogadónap:
2019.07.24. szerda 8:00 - 12.00
2019.08.07. szerda 8:00 - 12.00
2019.08.21. szerda 8:00 - 12.00
Mezőőri telefonszám:
(éjjel-nappal hívható)
06 30/585-3140
Posta Nyitva tartás:
Hétfő:  08:00 - 16:00
Kedd:  08:00 - 16:00
Szerda:  08:00 - 16:00
Csütörtök: 08:00 - 16:00
Péntek:  08:00 - 15:00
Szombat:  08:00 - 11:00
Vasárnap  Zárva
Kéményseprőipari Kft. központja:
cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.
e-mail: kemenyseproipari@gmail.com
telefon: 06-42/411-515;  06-42/411-516
Tiszavasvári Polgárőr Egyesület:
4440 Tiszavasvári Báthory utca 6. 
Bejárat az Attila tér felől.
Bármikor hívható! 
Tel: 06 20/919-1793
Orvosi Ügyelet:
Szükség esetén hívják a 112-es segélyhívó 
számot, ahonnan a diszpécser továbbítja 
a hívást az orvosi ügyeletre, illetve a 
mentőszolgálathoz!
Tűzoltóság:
06 42/520-304
Rendőrség:
06 42/372-311  
Ez csak 8.00-16.00-ig hívható. 
16.00 utána hívják a 112-es segélyhívó 
számot
Tiszavasvári Kormányablak 
ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:  7:00 - 17:00
Kedd:  8:00 - 16:00
Szerda:  8:00 - 17:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek:  8:00 - 15:00
Állatorvosi ügyelet:
Július 13-14:
Dr. Bodnár József  0630/324-3023
Július 20-21:
Dr. Magyar Károly 0670/570-0904
Július 27-28:
Dr. Csurilla Gréta   0630/339-5758 
Augusztus 3-4:
Dr Erdélyi Béla       0630/3242750
Augusztus 10-11:
Dr. Bónis László 0630/978-0410
Gyógyszertári Ügyelet:
Július 12-18:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Július 19-25:

Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Július 26-Augusztus 1:
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Augusztus 2-8:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Augusztus 9-15:
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal
Tiszavasvári Járási Hivatala
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:  8:00 - 12:00
  13:00 - 15:30
Kedd:  8:00 - 12:00
Szerda:  8:00 - 12:00
  13:00 - 15:30
Csütörtök: 8:00 - 12:00
Péntek:  8:00 - 12:00
4440 Tiszavasvári, Báthori u. 2-4.  
Telefon: (42)520-510, Fax: (42)520-511
E-mail: tiszavasvari@szabolcs.gov.hu  
Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Tiszavasvári Járóbeteg Szakrendelő
Rendelési idő:
Belgyógyászat:
Kedd:  10:00 - 14:00
Szerda:  16:30 - 20:30
Csütörtök:  8:00 - 14:00
Péntek:   8:00 - 12:00
Sebészet:
Kedd:   14:30 - 9:30
Csütörtök:  15:00 - 18:00
Szülészet-Nőgyógyászat:
Kedd:   13:00 - 20:00
Csütörtök:  13:00 - 20:00
Fül-Orr-Gégészet:
Hétfő:   16:00 - 21:00
Csütörtök:  15:00 - 20:00
Szemészet:
Péntek:   8:00 - 16:00
Bőrgyógyászat:
Kedd:   12:30 - 17:30
Urológia:
Hétfő:  8:00 - 14:00
Reumatológia:
Hétfő:   16:00 - 21:00
Szerda:   12:00 - 17:00
Röntgendiagnosztika, Teljes körű 
ultrahang diagnosztika:
szerda:   16:00 - 20:00
csütörtök:  16:00-20:00 
Fogászati röntgen:
Hétfő:   13:00 - 16:00
Kedd:   8:00 - 12:00
Szerda:   8:00 - 11:00 
Csütörtök:  8:00 - 12:00
Péntek:   10:00 - 13:00
Vérvételi helyiség:
Vérvétel:   7:00 - 9:00
Leletkiadás:  11:30 - 13:00  
Labor:   7:00 - 13:00
06 30/819-1994 

Kedves Olvasók!
Együtt érzünk mindazokkal, akik 
elhunyt szeretteikre a lap hasábjain belül 
szeretnének megemlékezni, viszont 
sajnos az információk bősége, és a hely 
szűkössége miatt fényképet, néhány soros 
megemlékezést igen, viszont többsoros 
verseket, dalszövegeket megjelentetni 
nem áll módunkban. Pontosabban van rá 
lehetőség az alábbiak szerint: Lakossági 
hirdetés 25 szóig, megemlékezések 30 
szóig ingyenes, az ettől hosszabbak a 

keretes fizetős hirdetési kategóriába 
tartoznak. Hirdetéseiket minden hónap 
utolsó napjáig bedobhatják a Polgármesteri 
Hivatal portáján lévő gyűjtődobozba, vagy 
elküldhetik mailben a vhirmondo@gmail.
com címre. FIGYELEM! Apróhirdetéseiket 
minden hónapban meg kell újítaniuk. Ezek 
tartalmáért felelősséget nem vállalunk! A 
megemlékezésekhez leadott fényképek a 
megjelenés után a leadás helyén átvehetők! 
Megértésüket köszönjük!   - VH -

AMIT AZ APRÓHIRDETÉSRŐL, MEGEMLÉKEZÉSEKRŐL 
TUDNI KELL

Eladó Bocskai u. 68-70. közötti 
817m2-es építési telek. Áram, 
ivóvíz, gáz – és csatornacsonk, 
12m2-es melléképület. Ár: 
megegyezés szerint. 
Érd: 42/275-170, 06 30/470-8881
Tiszavasvári Vasvári  Pál 152 sz. 
alatti 1 hektáros ingatlan, 90m2 (18m 
x 5m) gazdasági  épülettel, amelyben 
állattartás  nem engedélyezett, de 
lakó épületnek átalakítható. Ipari  
árammal, szennyvízzel, vízzel. 
Irányár 3 200 000.-Ft. Érdeklődni:  
06 30/983-2461
Azonnal beköltözhetően eladó 
Tiszavasváriban egy 120 m2-es, 
tetőteres családi ház 800 m2-es 
parkosított telekkel. 2008-ban 
lett felújítva (hőszigetelés, fa 
nyílászárók). Kamerával, riasztóval 
és klímával fel van szerelve.
Érdeklődni: +36 30/249-4862
Földmérés, megosztás, épület 
feltüntetés, telekmegosztás, 
telekhatár kitűzés, egyéb földmérési 
munkák! Tel.: 30/ 368-9797
Eladó: Hi-Fi, TV, állvány 150x85x35. 
Ára 16.000.-Ft, Panasonic hi-fi 
torony /CD, 2 kazettás/ 16.000.-Ft. 
Érd: 20/413-5090
Elektromos bicikli eladó. Peugeot 
lookor kismotor új akku, új gumi 
eladó Tiszavasváriban!
Tel.: 06 30/907-3751
Eladó, kiadó a Kinizsi út végén 
külterületi lovas tanya  0.5 ha 
lucernával.
Tel.: 30/213-1712
Eladó! Olajradiátor, kandalló, 
hősugárzó, 3 db vaságy, székek, 
edények, horgászbotok, konyhai 
eszközök, kerti szerszámok, stb. 
Érd: 06 20/219-5348
Eladó egy hagyományos jó 
állapotban lévő Hajdú mosógép és 
centrifuga.
Érd: 06 42/275-878

Tiszavasváriban eladó 2 szobás 
műanyag nyílászárós, központi 
fűtéses, 68 nm családi ház.
Érd: 06 30/380-9865, 06 30/262-
3123 
Földszintes, kertes házat keresek 
megvételre a központ közelében kis 
telekkel!
Tel.: 20/4014-590
Tiszavasvári üdülőterületén 
Margaréta utca 48. és Pillangó 
utca 70. szám alatti telek eladó. 
Érdeklődni: +36 20/5413292
,, negyvenes társasház 3. emeletén 
lakás eladó ‚’ Érd.: 06 26/741-765
Egyéni vállalkozóként épület-
és szerkezetlakatos munkát 
vállalok, egyéni igények szerint 
(lemezkerítés, előtető, kiskapu, 
egyedi fémszerkezetek, stb.) Tel.: 
70/322-3546
Eladó Tiszavasvári központjában, 
ugyanakkor csendes helyen kertes 
családi ház Adria utca 23 szám alatt. 
Érdeklődni: 06 70/948- 9416
Tiszavasvári üdülőterületén 
Margaréta utca 48. és Pillangó 
utca 70. szám alatti telek eladó. 
Érdeklődni: +36 20/541-3292
4 db kecske eladó!
Érd: 06 20/513-1809

Elveszett Pumi-féle fekete fiú 
kutyám. Bodri névre hallgat. 
Aki látta, vagy befogadta, erre a 
telefonszámra jelentse: 06 42/724 
-717, 06 70/5288-838
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Közélet

2019. május 10. – én került megrendezésre a 
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 
óvodapedagógusaiból alakult Langaméta 
Óvodai Szakmai Munkaközösség által 
szervezett 16. Langaméta szakmai nap, 
mely ismét tartalmas programot ígért 
a résztvevőknek. Kiállítás megnyitó, 
melyet idén Szőke Zoltán, Tiszavasvári 
polgármestere nyitott meg a Vasvári Pál 
Múzeum Langaméta termében, majd 
kézműves foglalkozás Herczeg Máriával, 
és ezt követte az elmaradhatatlan 
Langamétás ételek kóstolója. Tizenhatodik 
szakmai nap volt, de igazából 18 évesek 
vagyunk már, felnőtt korba léptünk. 2000 
őszén, amikor dr Lipták Józsefné Irénke 
felkért arra, hogy szervezzek magam 
köré egy csapatot, akikkel összegyűjtjük 
Tiszavasvári és környéke népi játékait, 
nem gondoltuk, nem gondoltam, hogy még 
2019 – ben is Langamétázni fogunk/fogok. 
2003 – ban, amikor a Langaméta könyv 
megjelent, egy szakmai napot szerveztünk 
azzal a céllal, hogy méltóképp mutassuk 
be az érdeklődők számára a könyvünket. 
Nagy szó volt ez akkor, hiszen lektoraink 
is nagy emberek voltak. S ezek a nagy 
emberek erősen méltatták a mi munkánkat, 
s a gyűjteményünket. Akkor, azon az első 
Langaméta – napon két lektor velünk is 
volt, s előadásukkal gazdagabbá tettek 
bennünket, s azt a régi szép napot. De azon 
a napon nem csak ők voltak velünk, hanem 
az öregek egy része is, akik a gyűjtemény 
anyagát adták nekünk. S velünk voltak a 
kantusba, illetve parasztgatyába öltözött 
kis ovisok is, akik egy játékfűzést mutattak 
be nekünk a gyűjteményünkből. Persze, 
már akkor is volt játékkiállítás és volt népi 
ételek kóstolója is, ami azóta is a Langaméta 
– nap koreográfiájának örök része. Még 
a terítékre is odafigyeltünk, mert akinek 
volt otthon szőttes terítője, régi tálja, mind 
behoztuk, s abban tálaltuk a finomabbnál 
– finomabb langamétás ételeket, melyeket 
az első években a dajka nénik tálaltak 
fel nekünk, s melyeket mind a mai napig 

a Közétkeztetési Nonprofit Kft. gyári 
óvodájának konyháján dolgozó konyhás 
nénik készítenek el. A Langaméta kapcsán, 
sok helyen jártam, jártunk Olajosné Agócs 
Margóval. Sorba hívtak bennünket előadást 
tartani, mert kíváncsiak voltak arra, hogy ez 
a kis csapat hogyan és miért verbuválódott. 
Akkor, de mondhatnám nyugodt szívvel, 
hogy ma is egyedülállót alkottunk. Heten 
voltunk a csapatban. dr. Lipták Józsefné 
Irénke, Paronai Jánosné Zsuzsa, Kulcsár 
Sándorné Gabi, Kádár Gyuláné Irénke, 
Czifra Sándorné Jolika, Olajosné Agócs 
Margit, és jómagam. Időközben ezek a 
régi tagok nyugdíjba mentek. Mára már 
csak hárman maradtunk belőlük, hármónk 
közül Jolika is nyugdíjas már évek óta, 
de mint tiszteletbeli Langamétás, ma 
is aktívan részt vesz a munkában. Ez 
idáig. Nemrégiben, amikor elkezdtem a 
Langamétás dokumentumaimat átnézni, 
amit a kezdetek óta időrendi sorrendbe 
szedve gyűjtök, igen meglepődtem. 
Tudtam, hogy a Langamétával nagy 
munka van mögöttem/mögöttünk, de hogy 
ennyi, azt én magam sem gondoltam. 
Milyen érdekes ám végigmenni így egy 
életpályán. Feledésbe merült emlékek, 
foglalkozások, sok - sok öröm, és barátság, 
na, meg kacagás. Dr. Ratkó Lujzával kötött 
barátságunk, s a Mátészalkán kiállított 
játékaink megnyitóján a közös tánc vele, 
s a Vásárosnaményi néptánccsoporttal. 
Baloghné Szűcs Zsuzsanna, Dr.Bodnár 
Zsuzsanna, Kriston Vízi József, Dr. Lázár 
Katalin… mind – mind nagy nevek, velük 
örök barátságot kötöttünk. Velük mindig 
egyenrangúnak érezhettük magunkat, 
mert annak is tekintettek bennünket. 
Egyenrangúnak. 
Mi is az, amit velem, s az én irányításommal 
ez a kis csapat létrehozott?
-  Langaméta gyermekjáték gyűjtemény 
csodaszép könyv formájában. 
- Langaméta tárgyi gyermekjáték 
gyűjtemény, ami már több mint 4.000 
darabos. 

- Langaméta kiállító terem a Tiszavasvári 
Vasvári Pál Múzeumban. 
- Langaméta szakmai napok, az idén volt a 
16. alkalommal
- Számtalan előadás az ország különböző 
városaiban, és a legszuperebb, 
legkompetensebb 
előadókkal, mint például az azóta már 
elhunyt Kallós Zoltánnal. 
- Tucatnyi családi játszóház a múzeummal 
közösen szervezve. 
- Rengeteg játékkiállítás. Már szinte 
összeszámolni sem tudjuk.
- Múzeummal közös Múzeumok éjszakája, 
ahol „Langamétás” ételeket árultunk. 
- Egy Receptkötet – Csipetnyi 
Bűdszentmihály címmel és egy receptes 
füzet – Bűdszentmihályi népi ételek - 
melyből megismerhetik az olvasók a 
helyi jellegzetes népi ételeket, többek 
között a „Zúzoslét”, melyből Baloghné 
Szűcs Zsuzsi felkarolásával a mi 
kezdeményezésünkre szerveződött egy 
mára már hagyománnyá és híressé váló 
városi rendezvény, a „Zúzoslé” főző 
verseny.
- Számtalan rádióriport, 
és egy tévés beszélgetés a 
Kölcsey tévében. 
- Helyi érték teremtése okán 
a Langaméta bekerült a helyi 
Települési Értéktárba is. 
Nagy lett a lista, mire 
mindent összeszedtem. S 
mindezt mi hoztuk létre. 
Természetesen sok - sok 
segítséggel, és támogatással. 
Mert értéket teremteni, 
értéket létrehozni egyedül 
nem lehet. Megálmodod, s 
akiknek tetszik az álmod, 
azok csatlakoznak hozzád. 
Hozzám, hozzánk sokan 
csatlakoztak. Szóval ez volt a 
Langaméta dióhéjban. A 16. 
Langaméta napon a maradék 
két alapító Langaméta tagtól 

is el kellett búcsúznom. Fájó szívvel 
tettem, de ez az élet rendje. Nehéz volt a 
lelkem, mert a két tag elejétől fogva mindig 
mellettem, velem volt. Kiállításokat 
csináltunk, - rengeteget. Múzeumok 
éjszakáján árultuk a Langamétás ételeket. 
Leltároztunk, játszónapokat szerveztünk, 
s minden Langaméta – nap szervezésénél, 
lebonyolításánál velem voltak. Ismertük 
egymás gondolatait, moccanásait. Czifráné 
Jolika mindig lelkes tag volt, szívvel – 
lélekkel dolgozott. Korát meghazudtolva 
még most is ő az, aki felszalad a létra 
tetejére is, ha kell. Olajosné Agócs Margó 
a könyv szerkesztése óta az én Langamétás 
társam, a másik felem volt. Ízlésével, 
finomságával mindig irányt adott a 
kiállítások kialakításában is. Lányok! 
Ezennel meghajlok előttetek, s köszönöm 
a munkátokat!

Opre Csabáné
Langaméta Óvodai Szakmai 

Munkaközösség vezető 

Langaméta – nap

Kedves Horgásztársak!

Egyesületünk idén is - a nehézségek 
ellenére is - megtartotta a gyermeknapi 
horgászversenyét. Egy rosszindulatú 
vállalkozó miatt nem tudtuk a Kacsáson 
megrendezni. A tiszalöki Új Élet Horgász 
Egyesület felajánlotta a Kenyérgyári 
holtágat a rendezvény lebonyolítására. 
Köszönet érte nekik! Az időjárás is 
ellenünk dolgozott. 3 nappal a verseny előtt 
a Tisza kiáradt és a víz teljesen elöntötte 
a partot. Szerencsére a verseny napjára 
visszahúzódott annyira, hogy sikerült 
megfelelő számú horgászhelyet kijelölni. 
Az előzetesen bejelentkezett 23 gyermekből 
csak 10-en jöttek el végül. Sokan az áradás 
miatt, páran a versenyszabályzat miatt 
maradtak otthon (szülőkkel horgászó 
gyermekek már nem szeretnek spiccbottal 
horgászni). Így viszont szinte családias, 
piknikes hangulat volt a holtág partján. 
Összesen 205 db halat, közel 13 kg súlyban 
sikerült kifogniuk a kis pecásoknak! A 
felsősök győztese 36 db halat fogott 2 
kg összsúllyal, az alsósok győztesénél 
meg 28 db halat számláltunk közel 2 kg 
összsúllyal. Mindkét kategóriában szoros 
volt a verseny a 2. és a 3. helyért, mindkét 

esetben azonos darabszámú fogás volt, 
minimális súlybeli eltéréssel. Zömében 
törpeharcsa jelentkezett, de volt pár szép 
keszeg is a terítéken. Minden gyermek 
nagyon ügyesen, kitartóan, fegyelmezetten 
horgászott. A verseny díjazására 
pályáztunk a MOHOSZ-nál, így ismét 
értékes nyereményeket tudtunk kiosztani 2 
kategórióban 3-3 díjazottnak. A dobogóról 
lecsúszott gyermekek sem mentek haza 
üres kézzel, mindenki kapott ajándékot. 
A verseny végén egy babgulyással 
vendégeltük meg a gyermekeket és a 
hozzátartozókat is, melyet Csanádi Csaba 
főzött a helyszínen.
Alsós kategória nyertesei: 
I.   helyezett: Mászlai Adrián  
II.  helyezett: Alacs Dávid  
III. helyezett: Lipták Levente

Felsős kategória nyertesei: 
I.   helyezett: Oláh Gréta  
II.  helyezett: Linter Csaba  
III. helyezett: Alacs Márk

Köszönet illeti a kedves Tagtársakat 
is, akik jöttek segíteni a rendezvény 
lebonyolításában: Holoda István, Mászlai 
György, Máté István, Pesti Lajos, Vámosi 
József, Vámosi Viktor, 
Kérjük, hogy figyeljék az online 

híradásokat az Egyesület honlapján és 
Facebook oldalán:
www.tv-horgasz.info és 
www.facebook.com/KacsasHorgaszto/ 

Kacsás tó helyzete: Többször 
megjelentettük itt, az újság hasábjai között 
és internetes felületeken is a helyzettel 
kapcsolatos tudnivalókat, mégis sokan azt 

mondják, nincsenek tájékoztatva. Mivel 
nem kívánjuk az összes számban ugyanazt 
megjelentetni, ezért kérem, hogy aki még 
bizonytalan a kérdésben, látogasson el a 
fentebb jelzett weboldalakra.

az Elnökség nevében
Fejes László Ádám

elnök

Alkaloida  „Lombik”  Horgász  Egyesület
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2019. június 21-én ünnepelte 90. születésnapját Gáll 
Sándorné Margit néni, akit ez alkalomból köszöntött 
Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző, és Szabó 
Zoltánné anyakönyvvezető. Margit néni a 7gyerek közül 
hatodikként látta meg a napvilágot. Józsefházán nőttek 
fel. Mivel a szülők mezőgazdasági munkások voltak, így 
a 4 elemi elvégzése utána Margit néninek is dolgoznia 
kellett. Szeretett volna varrónő lenni, de a munkába állás 
miatt nem tanulhatott tovább. 1949 decemberében kötött 
házasságot Gáll Sándorral, melyből két lányuk született.  
53 évet éltek boldog házasságban, a férje 2002-ben halt 
meg. Józsefházán éltek, majd 1960-ba költöztek be 
Tiszavasváriba. 14 éve a nagyobbik lánya gondoskodik 
róla. 

Gáll  Antalné a Közétkeztetési Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjétől búcsúztunk el a napokban 11 évnyi 
áldozatos munka után. Nem biztos, hogy mindenki tudja 
azt, hogy a Közétkeztetési Kft. nem csupán az iskolák 
és óvodák étkeztetését látta el, hanem többek között a 
Gólyahír Gyermek és Ifjúsági Tábort is pl. ügyvezető 
asszony szavaival élve, „Ékszerdobozzá” varázsolta, 
így már az idei nyárra azt is elérték, hogy 100%-os a 
foglalás a táborban. A Városi Piac is megújult a kezeik 
alatt. Biztos vagyok benne, hogy a városban több olyan 
családi rendezvény, bál, lakodalom is volt, ahol az 
általuk készített finomabbnál finomabb ételek díszítették 
az asztalokat. Marikának a magam, és az önkormányzat 
összes intézménye és dolgozói nevében kívánok békés és 
tartalmas nyugdíjas éveket!

GURTNICSERE
Műanyag és 
alukeretes 
üvegszálas 

szúnyoghálók
Redőny szerelés
Díjmentes felmérés 

és felszerelés
Rácz János

0670/397-5831
redonyt2@gmail.com

Köszönjük Marika


