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Lapzárta után érkezett
Ismét a tettek beszélnek

Rendkívüli önkormányzati támogatás jogcímen 13.640.749.- forint
vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat.
Ez az összeg több mint 7.000.000 Ft-tal meghaladja az előző évi
azonos jogcímen kapott támogatásunkat.

December 20-án az a megtiszteltetés érte Tiszavasvárit, hogy dr. Szabó Tünde sportért
felelős államtitkár asszony az ovis labdaprogram keretében elsőként városunkban adta át
a labdacsomagokat. – folytatás a 4. oldalon -

Újévi Köszöntő

Köszöntünk újév, tőled sokat várunk,
Hozz el számunkra egy boldogabb jövőt
Taníts meg minket, hogy jó úton járjunk,
Mind ehhez adj nekünk hitet és erőt.
Legyen a családi fészek
Meghittebb és melegebb,
Lelkünkben legyen szép ének,
Mely megenyhíti a telet.
Legyenek dúsabbak a vetések
Legyen a termés gazdagabb.
Ne legyünk híján a kenyérnek
Jusson mindenkinek nagyobb falat!
Legyenek zöldebbek az erdők,
Nőjenek magasabbra a fák,
Ne takarják el a felhők
A felkelő nap sugarát!

Legyenek tisztábbak a folyók
Partjukat ne lepje szemét
Teremtsünk egy tisztább világot
A jövő gyermekeiért!
Ne legyen háborgó a tenger,
Legyen csendesebb a szél
Legyen békésebb az ember
A harcból már legyen elég!
Dr.Bónis László

Évértékelő Szőke Zoltán polgármesterrel
Ha visszagondolunk,
egy szempillantás, és
el is szaladt a 2019es esztendő. Viszont,
ha belegondolunk
abba, hogy mennyi
minden történt egy
év alatt a város
életében, akkor már nem is tűnik olyan
rövidnek. Pályázatok, építkezések,
helyhatósági választás, és még lehetne
sorolni, de aki erre a legilletékesebb:
Szőke Zoltán polgármester úr.
Így mindjárt az elején: biztos vannak olyan
dolgok, amik mély nyomokat hagytak
Benned, amire szívesen, vagy nem
szívesen emlékszel vissza. Ha megosztanál
velünk párat ebben a beszélgetésben. –
Tényleg csak egy pillanatnak tűnik az
elmúlt év, de ha visszagondolok, akkor egy
rendkívül
tartalmas,
izgalmas
és
mozgalmas évet hagyunk magunk mögött.
Magamban már próbáltam összegezni havi
lebontásban a történéseket, de úgy
gondolom itt nincs jelentősége a
kronológiai sorrendnek. Egy biztos: a
városlakók az újságnak, a TV-nek, a
különféle
internetes
portáloknak
köszönhetően
mindenről
tudomást
szerezhettek. – Akkor kezdjük az elején:
alig féléves polgármesterséged után el
kellett készíteni a város költségvetését.
Sokan
aggodalommal,
néhányan
kárörvendve vették tudomásul, hogy
Tiszavasvári párszáz millió forint
hiánnyal vág neki a 2019-es évnek. Mi
játszódik le ilyenkor egy polgármester
fejében? – Nem kis feladat elkészíteni egy
város költségvetését. Ilyenkor be kell kérni
az igényeket az intézményektől, meg kell
nézni a kötelező feladatokat, és még
sorolhatnám, aztán jön a fejtörés, mert a
kiadás és a bevétel csak nagyon ritkán
egyezik. Munkatársaimmal soronként
néztük át a költségvetési tervet, és fogtuk a
fejünket, mert első olvasatban valami 441
millió
forint
költségvetési
hiány
mutatkozott. Mivel hiánnyal nem lehet
költségvetést tervezni, így valami
megoldást kellett találni. Én nem szerettem
volna az elődeim a régi beidegződését
folytatni, ami a legegyszerűbb, hogy ezt is
kihúzzuk, azt is kihúzzuk. Benne hagytunk
olyan felújításokat, fejlesztéseket, amik
elengedhetetlenek voltak, csak néhány
dolog: járó beteg szakrendelő tetőfelújítása,
nyílászáró cserék, a gyári óvodában
nyílászáró csere – nagyon fontos dolog.
Vagy a sportcsarnokban a PVC cseréje, és
még sok apróság. A mérleg valamiféle
helyrebillentésénél cél volt, hogy ne
emeljünk
adót.
A
lakosságot
semmiféleképpen nem akartuk terhelni.
Bár az Idegenforgalmi adót bevezettük, de
ez nem a helyi lakosságot érinti, másrészt
pedig az országban már szinte mindenütt
megtalálható. Az érezhető volt, hogy a
gazdasági
szereplők
megerősödtek
Tiszavasváriban is, ezáltal valamennyivel
több iparűzési adóval tudtunk tervezni. Szó
mi szó, a testületi ülésen Balázsi Csilla el is
mondta, hogy ilyen magas költségvetési

hiánnyal még nem kezdődött év, de bízik
abban, hogy sikerül megoldanunk. Menet
közben az év folyamán olyan nem várt
pénzek jöttek, mint közel 60 millió Ft
bértámogatás a Magyar Kormánytól, 11
néhány
millió
Ft-os
rendkívüli
településtámogatás, az adóbevételeink
pozitívan alakultak, a gazdálkodásunk
takarékos volt és megfontolt. Most pontos
adatot nem fogok tudni mondani, de az
utóbbi évek legjobb számadatait fogja
mutatni, de erről is majd beszámolunk.
Volt egy izgalmas történet, amit nem
akartunk nagydobra verni, de így utólag
már sztoriként lehet róla beszélni: a
fogyatékos ellátás közel 100 millió forint,
amit az állam – maradjunk annyiban – nem
mindig pontosan utal. Ez egy jelentő
összeg a költségvetésben. Sajnos év
közepére elértünk odáig, hogy a
folyószámlahitelünk emiatt kimerült, pedig
jöttek a fizetések, amit utalnunk kellett
volna. Mi tévők legyünk? Fogtuk a
telefonokat, hívtunk minden illetékest, és
elmondtuk, hogy nekünk erre a pénzre
oltári nagy szükség van. Sikerrel jártunk,
igaz a gépjárművezetőnknek egy nap alatt
kétszer kellett megjárni Budapestet az
aláírt szerződések miatt, de másnapra a
számlánkon volt a pénz. Erre egyébként
még valamivel több, mint 7 millió forintot
kaptunk az évégén. Mindehhez kellettek a
jó kapcsolatok, és a hatékonyan dolgozó
munkatársaim. Sokat köszönhetek Nekik!
– Nem titok, hogy Te nem pénzügyi
szakember vagy! Mennyire kell készülnöd
a város költségvetésének megalkotására?
Mennyire van segítségedre az a 20 éves
képviselői tapasztalatod? – Nem először
láttam költségvetést. Valóban nagy
segítségemre van a képviselői múltam,
tapasztalatom! Viszont évente változnak a
jogszabályok, így nagy támaszom a
pénzügyi
szakembergárdám,
a
jegyzőasszony és a hivatal munkatársai! –
Többször
említetted
már
a
szakembergárdádat! Mi az őszinte
véleményed Róluk? – Én úgy gondolom,
jó szakemberekkel dolgozok együtt.
Amikor polgármester lettem, elmondtam,
hogy mit várok el, milyen munkát szeretnék
Tőlük kapni. A többségüktől ezt meg is
kaptam. Vannak, akik sokkal többet
nyújtanak, mint amit én gondoltam, vártam
volna. Ha arról van szó, nem gond a túlóra!
A hivatal jól működik, és a jövőre nézve
nem kell problémákkal kalkulálni! Ezzel
az apparátussal tökéletesen el lehet végezni
azt a feladatot, amire vállalkoztam,
vállalkoztunk! – Ha már itt tartunk!
Mennyire rugalmas szerinted a hivatal
működése? – Nem mondom, hogy
nincsenek hiányosságaink, de amit tudunk,
idő előtt teljesítünk. Attól függetlenül,
hogy a szociális ügyek nagyon leterhelik a
munkatársaimat, az előírt határidőket
mindig betartjuk. Fontos megjegyezni,
hogy a nyugdíjasaink – közel kétezren –
9000.-Ft támogatást kaptak karácsony
előtt. Ezeknek a határozatoknak a
meghozatala is egy nagyon komoly,
időigényes feladat, és hozzá jönnek még a
napi teendők. – Egy város megítélésében

jelentős szerepet játszanak a fejlesztések,
építkezések, az élhetőség. Mi az, ami
büszkeséggel tölt el? – Én azt hiszem,
amire a legbüszkébb vagyok, hogy
Tiszavasváriban egy nyugodtabb hangulat,
egy nyugodtabb közbeszéd és egy sokkal
jobb közösségi élet alakult ki. Lehet
beszélni arról az 1,2 milliárd forintnyi
pályázatos pénzről, de ezt a lakosság már
nagyon sokszor hallhatta. 2020-ban már
ennek látszata is lesz. Jön a jó idő, és
megkezdődnek a munkálatok. Viszont
amire tényleg büszke vagyok, hogy egy
nyugodtabb közbeszéd kezd kialakulni.
Még mindig vannak negatív hangok,
vannak pesszimista emberek, de a lakosság
túlnyomó része bízik abban, hogy
Tiszavasvárinak van lehetősége kilábalni a
nehéz
időszakból.
A
városi
rendezvényeinket egyre többen látogatják.
Itt is sokkal jobb a hangulat. Az emberek
barátságosan elbeszélgetnek, örülnek az
újfajta
kezdeményezéseknek,
programoknak. Kiderült, hogy igenis van
igény a kultúrára, az újszerű programokra,
a politikamentes kezdeményezésekre. A
fejlesztések azok egy kötelező elvárás a
lakosság részéről. Ez sem egy könnyű
feladat. Ezért is rengeteget kell menni, de
ha egy város élhető, ha béke van, biztonság
van, akkor az egy nagyon-nagyon fontos
dolog. – Volt egy választás időközben,
amikor sikerült egy békés város életét
felbolygatni. Eleve milyen volt ezt
megélni, és hogy látod, milyen most a
közhangulat? - A választás nem volt
egykönnyű időszak senki számára sem. Én
bizakodtam, hogy nem fog eldurvulni, és
nem fognak olyan dolgok kialakulni, mint
amilyenek kialakultak. Van, aki az ellenfél
lejáratásával akart célt elérni. Mi nem
éltünk ezzel, nem vettük fel a kesztyűt,
hanem inkább dolgoztunk. Sokan azt
mondják,
hogy
eredményekkel,
fejlesztésekkel nem lehet választást nyerni,
mert az emberek erre nem vevők. Én azt
hiszem, hogy Tiszavasvári erre egy
ellenpélda volt, hiszen a városlakók
érezték, hogy mekkora változások
történtek pozitív irányban. A csendes
többség figyelte a történéseket. Nem ment
bele az aljas rágalmazásokba, a mocskolódó
kampányba, hanem élte a mindennapi
életét, figyelt, és októberben meghozta a
döntését. Nyugodt szívvel mondhatom,
hogy történelmi jelentőségű győzelmet
arattunk. Minden körzetben a mi jelöltünk
nyert, ezért nem volt töredékszavazatunk.
Ez nem biztos, hogy pártpolitikai döntés
volt. Ezt az irányvonalat találták a
legmegfelelőbbnek a város fejlődése
érdekében. Én azt szeretném, ha minden
visszatérne a régi, nyugodt medrébe. Én
erre kértem a testületbe bekerült ellenzéki
képviselőtársakat,
hogy
ne
hangulatkeltéssel foglalkozzanak, hanem a
városért tegyenek, döntsenek, építő jellegű
véleményeket, kritikákat tegyenek, és ne a
közösségi
médiákban
keltsenek
feszültséget. – Mennyire tudod elfogadni
a kritikát? – Teljes mértékben el tudom
fogadni, ha az jogos! A munkatársakkal
szemben is úgy vagyok, hogy nem az a
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szentírás, amit én mondok. Mindig kikérem
a véleményüket, javaslatukat. – Hogyan
tudod feldolgozni, ha alaptalanul
bántanak? – Nem könnyű, de az utóbbi
évek, évtizedek már edzetté tettek. Túl
tudok rajta lépni. Kivéve, ha nem is engem,
hanem a családomat bántják! – Munkaidő
után otthon mennyire tudod félretenni a
polgármesterséget? – Otthon próbálok a
családdal törődni, a családdal lenni, de a
munkát nem tudom még félretenni.
Folyamatosan jár az agyam, átgondolom a
következő napi, heti teendőket, a várossal
kapcsolatos dolgokat. Szóval: még nem
megy! Többször hangoztattam már, hogy
számomra a legnagyobb kihívás az az
alvás. Még éjszaka is pörög az agyam! –
Általában az ember gondterheltségét
férfiaknál legjobban a homlok tükrözi.
Amikor már annyi vonal van rajta, hogy
kottázni lehet rá, az mindent elárul! Hogy
érzed mindezt magadban, magadról? –
Nem érzem, hogy gondterhelt lennék. Én
szeretem, én szívesen csinálom ezt, amit
csinálok. – Hogy érzed, mennyire sikerült
megmaradnod embernek, megmaradnod
annak a Szőke Zoltánnak, aki azelőtt
volt? – Igyekeztem megfelelni saját
magamnak, igyekeztem megfelelni a
Tiszavasváriaknak, és azt gondolom,
ugyan az az ember vagyok, mint aki
voltam. Igaz, most más pozícióban vagyok,
de mindez nem változtatott a jellememen.
– Erre oda kellett figyelned, vagy alapból
ilyen a beállítottságod? – Inkább arra
kellett odafigyelnem, az időmet úgy
osszam be, hogy maradjon az emberekkel
való találkozásra. Ha fáradt is vagyok, de
ott kell lennem köztük! – Mennyire tudsz
odafigyelni, mondjuk arra, hogy a
fogadóórádon megjelentek gondjaival,
bajaival foglalkozzál? - Az elmúlt évben
talán két alkalommal nem tudtam ott lenni
a fogadóórán, de az is meg lett tartva, és az
ott felvetődött probléma ugyan úgy elkerült
hozzám, amit aztán továbbítottam az
aktuális ügyintézőhöz. Komolyan veszem
a hozzám segítségért forduló emberek
problémáját. Ezt megjegyzik az emberek,
és nagyok jók visszajelzések. Pont a
mostani közmeghallgatáson fordult elő az,
hogy a Ráduly Zsolt alpolgármester úr
ötlete alapján létrehozott problematerkep@
tiszavasvari.hu oldalra írt az egyik
jelenlévő
javaslatokat,
és
nagyon
elcsodálkozott, hogy én ezeket olvastam.
Meg is jegyezte, hogy emiatt annak a
napnak ez egy pozitív üzenete volt. – Van a
városnak karácsonyfája! Ha Te, mint
polgármester kérhetnél a Jézuskától a
város részére, mi lenne a fa alatt? –
Mindig van a beszélgetésünk végére
valami érdekes kérdésed! Hogy én mit
kérnék? Minden Tiszavasvári lakosnak
békességet, nyugalmat, biztonságot, és
hatalmas nagy szeretetet! Ha van szeretet,
akkor van összefogás, és az emberek
tudnak így egymáson önzetlenül segíteni.
Én ezeket kérném! Bízom benne, hogy a
Jézuska meghallgatja, és akkor egy jó
esztendő elé néz Tiszavasvári!
Fülöp Attila
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A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról,
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások
igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról
szóló 6/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A Tiszavasvári Bölcsőde és a Tiva-Szolg Kft. ügyvezetője
étkezési normaemelési kérelmet küldött az önkormányzat
részére, melyek miatt szükségessé vált a gyermekjóléti
rendelet 1. és 2. sz. mellékleteiben meghatározott
térítési díjak módosítása. A gyermekétkeztetés
nyersanyagköltségének jelenlegi és 2020. évi várható
kiadásaira tekintettel, a tárgyidőszaki folyamatok
indokolják a normaemelést. A gyermekétkeztetésre
vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló
jogszabálynak való megfelelőség érdekében a Képviselőtestület támogatta a kérelmeket azzal, hogy elfogadta a
térítési díjak 2020. február 1. napjától történő egységes
20 %-os emelését. A térítési díjról szóló rendelet és
az előterjesztés az njt.hu internetes felületen és a www.
tiszavasvari.hu honlapon megtekinthető.

A fogyatékos személyek otthonára vonatkozó
2019. évi támogatási szerződés módosítása
utólagos jóváhagyásáról (Több, mint 7
millió forinttal kapott több támogatást az
önkormányzat)
A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti
Központ (a továbbiakban: Kornisné Központ) a
fogyatékos személyek bentlakásos ellátása állami
feladatot ellátási szerződés keretében biztosítja.
A
képviselő-testület
szeptemberi
döntésével
többletfinanszírozási igénnyel élt a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság felé, melyre a Városi
Kincstár Tiszavasvári, mint az intézmény gazdálkodó
szerve kidolgozta a javaslatát. A többletfinanszírozási igény
a Főigazgatóság részére a döntést követően megküldésre
került. 2019. december elején megérkezett a módosított
szerződés az önkormányzathoz, melyben 7.400.038.-Ft
többlettámogatás szerepel, melynek következtében az
összes 2019. évi módosult támogatási összeg 103 356
947 Ft. A testület a szerződés módosítását a fenti emelt
összeggel jóváhagyta.

A Térfigyelő kamerarendszer megvalósításához a
tervező kiválasztásáról, valamint megállapodásiminta elfogadásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata támogatásban
részesül, a Belügyminisztérium a gazdaságfejlesztési
és felzárkóztatási programban érintett települések és
további települések közbiztonsági kamerarendszerének
támogatásáról szóló 1457/2019. (VII.30.) Korm. határozata
alapján, melynek keretén belül 30 millió forintot tud
fordítani a térfigyelő kamerarendszer bővítésére.
A térfigyelő kamerarendszer kialakításánál be kell
tartani a Belügyminisztérium Informatikai Helyettes
Államtitkára által kiadott technikai előírásokat

Lakossági felhívás!
Felhívom, minden tiszavasvári lakos
figyelmét arra, hogy a központi
címregiszterrel
kapcsolatosan
bekövetkezett házszámváltozásokra
való tekintettel, az ingatlanokon
a
következő
önkormányzati
rendeleteknek megfelelően kötelesek
elhelyezni a házszám táblájukat: A
közterületek elnevezésének, valamint
az elnevezésük megváltoztatására
irányuló kezdeményezéséről és
házszám-megállapítás szabályairól a
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testülete 5/2014. (II.21.)
önkormányzati rendelete 8. §
bekezdései alapján a házszámtábla
elhelyezésének a szabályai a
következők:
„(1) A házszámtáblát az ingatlan
utcafronti kerítésére, házfalára, az
utcáról jól látható módon kell az ingatlan

Önkormányzati hírek
és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
térfigyelő kamerákkal kapcsolatos elvárásait, továbbá
szoros együttműködésre van szükség a Rendőrséggel,
mivel a kiviteli terveket jóvá kell hagyatni velük. A
Tiszavasvári Rendőrkapitánysággal korábban egyeztetést
folytattunk, azzal kapcsolatosan, hogy a bővítés során
hová kerüljenek az újabb kamerák a rendőrszakmai
szempontok (közbiztonság, bűnmegelőzés, felderítés,
stb.) érvényesítése érdekében. A testület a szükséges
árajánlatok bekérését követően – azok ismeretében - döntött
a kamerarendszer kialakításához a tervező kijelöléséről.
Ezen kívül tekintettel arra, hogy a megvalósításhoz szükség
van a tulajdonosok hozzájárulására, együttműködési
megállapodást fogadott el, mely megállapodások a
telepítési helyszínek tulajdonosaival kerülnek majd
egyeztetésre és aláírásra.

A járóbeteg szakellátás eszközbeszerzéséről
(Kardiológia tárgyi minimumfeltételek és
további fejlesztések)
A Képviselő-testület több alkalommal tárgyalta már
a kardiológia szakrendelés beindításával kapcsolatos
előterjesztéseket. Régóta várt fejlesztés valósul meg
ezzel városunkban, hiszen az ellátási területről érkező
betegeknek (Tiszavasvári, Szorgalmatos, Tiszalök,
Tiszadada, Tiszaeszlár) jelentős könnyebbség, hogy nem
kell majd Nyíregyházára beutazniuk a vizsgálatokra.
Az új szakrendeléshez szükséges tárgyi és személyi
feltételek beszerzése folyamatban van, illetve részben
meg is történt. Megérkezett ugyanis többek között s
szívultrahang berendezés, az ergométer, és a holter
készülék is. Ezek az eszközök a Rojkó-Med Kft. által
kerültek beszerzésre, aki mint jelenlegi szolgáltató,
a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött feladatellátási szerződésben vállalt fejlesztését valósította ezzel
meg. Az egészségügyi ellátás fejlesztése természetesen
közös érdekünk, mi sem bizonyítja jobban, minthogy
városunk vállalkozói is szívükön viselik ennek sorsát.
Vállalkozók egy csoportja felajánlásaival szeretné
elősegíteni a járóbeteg szakrendelések fejlesztését.
Már tavalyi évben megkezdődtek a tárgyalások erre
vonatkozóan, melynek eredményeként körvonalazódott,
hogy melyek azok a szakterületek, ahol új eszközök
beszerzésével
még
hatékonyabbá,
magasabb
színvonalúvá tehetjük a szolgáltatást. Az önkormányzat
felkérte a jelenlegi szolgáltató, a Rojkó-Med Kft.
képviselőjét, hogy javaslataival segítse a képviselőtestület azon döntését, hogy mely eszközök beszerzésével
valósítható meg leginkább a lakossági igények még
teljesebb körű kiszolgálása, figyelembe véve a járóbeteg
szakellátásokban közreműködő szakorvosok véleményét
is. Az eszközök listája úgy került feltüntetésre, hogy
az tükrözzön egy fontossági sorrendet is egyben,
tekintettel arra, hogy az eszközök beszerzésére teljes
mértékben vállalkozói felajánlásból kerül sor. Így a
sorrend figyelembevételével, a rendelkezésre álló összeg
nagyságának függvényében kerülhet sor a beszerzésre.

használójának, kezelőjének, ennek
hiányában tulajdonosának elhelyezni.
(2) A házszámtábla beszerzéséről,
kihelyezéséről, olvasható állapotban
tartásáról, szükség szerint cseréjéről
és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti
kötelezett gondoskodik.”
A közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek megszegésének
következményeiről a Tiszavasvári
Város Önkormányzata Képviselőtestülete
18/2018.
(VII.27.)
önkormányzati rendelete 9. § (1)
bekezdése alapján tájékoztatom, hogy:
„A közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartást követ
el az ingatlan használója, kezelője,
ennek
hiányában
tulajdonosa,
aki a házszámtábla beszerzéséről,
kihelyezéséről, olvasható állapotban
tartásáról, szükség szerint cseréjéről
és pótlásáról nem gondoskodik.”
Kérem, hogy a fentiekben foglalt
kötelezettségük betartására kiemelt
figyelmet fordítsanak!

Ügyvezető úr – fentieknek megfelelően - az alábbi
javaslatot tette:
1. Urológiai cystoscopy: húgyhólyag tükrözés (nők,
férfiak), krónikus hólyaggyulladás, hólyagdaganat
vizsgálatok
2. Nőgyógyászati endokavitális vizsgálófej: méh és
petefészek vizsgálatára szolgál (króniukus és daganatos
megbetegedések kimutatása)
3. Szemészeti non-kontakt tonométer: A glaucoma,
a zöldhályog diagnosztizálásában segít fájdalom és
érintésmentes szemnyomás méréssel.
4.
Fül-orr-gége
gyógyászati
naso-pharyngolaryngoscopy: fül, orr, gége vizsgálatára, gégerák szűrésre
szolgáló flexibilis eszköz.
Fenti eszközök tehát vállalkozói támogatásból,
támogatás összegének erejéig kerülnek beszerzésre,
a beérkező legkedvezőbb árajánlat alapján. Az eszközök
tulajdonjoga az önkormányzaté lesz.

Előterjesztés a 2020. évi közfoglalkoztatási
javaslatról (Lépések a gyepmesteri telep
kialakítása érdekében)
A Tiva-Szolg Nonprofit Kft. és Tiszavasvári Város
Önkormányzata között létrejött közszolgáltatási
szerződés értelmében a Kft. évente javaslatot kér
az önkormányzattól, önkormányzati intézményektől
a következő évi közfoglalkoztatási programok
tervezéséhez. Az önkormányzat tervei között szerepel
egy gyepmesteri telep létesítése, melyhez minden
lehetséges támogatással élni kíván. Ennek érdekében
a testület javasolta a szociális, helyi és hosszú távú
programokra ráépülőként, illetve esetlegesen egyedi
közfoglalkoztatási program lehetőségének keresésével
is a gyepmesteri telep előkészületi vagy teljes kialakítása
lehetőségeinek megvizsgálását.
Javasolta továbbá:
• Tojótyúk tartás áttelepítése a Sopron úti telephelyre.
• A Sopron úti épület funkcióváltása megvizsgálását is a
tervezett célokhoz igazodva, figyelembe véve azt is, hogy
a Zöldváros program pályázat érinti az egyik jelenlegi
közmunka telephelyet is. (Vágóhíd úti telephely)
• Gyógynövénytermesztés beindítását
A mezőgazdasági programelem keretében javaslom
könnyen gondozható és hasznosítható gyógynövények
termesztésének kialakítását. Pl. menta. A javaslat magában
foglalja továbbá az egész évben érkező lakossági
jelzéseket (pld. útfelújítás, járdajavítás), képviselői
kezdeményezéseket, intézményi feladatellátást szolgáló
vagyonra vonatkozó karbantartási igényeket is.
A tejes anyag a www.tiszavasvari.hu honlapon
megtekinthető, ahol részletesen olvashatják a leadott
igényeket.
A közmunkaprogram végleges kidolgozója, mint
közfoglalkoztató a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
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TÁJÉKOZTATÁS A CSENDHÁBORÍTÁS
SZABÁLYAIRÓL
Egyre több lakossági panasz érkezik a Polgármesteri Hivatalba csendháborítás
témakörében, így ezzel kapcsolatban a Tisztelt Lakosságot az alábbiakról tájékoztatom: A
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény VI. fejezet 5:23. §-a kimondja, hogy:
„A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól,
amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel
jogaik gyakorlását veszélyeztetné.”
Az egyik legelterjedtebb tévhit ebben a témában, hogy hangos, zajos, a szomszédokat
zavaró tevékenységeket este 10 óra után nem folytathatunk. Szinte lehetetlen lenne ezeket
a tevékenységeket felsorolni, azonban egy-két jellemző példát említenék:
•
túl hangos zenehallgatás napszaktól függetlenül,
•
hétvégi bakácsolás,
•
lakásfelújítás,
•
házibulik,
•
családi események (megjegyzés: az effajta eseményeket a szóbeszédekkel,
illetve internetes cikkekkel ellentétben a jegyző felé NEM bejelentés-köteles!)
Az általánosságban elfogadott gyakorlat alapján 6.00 és 22.00 óra között lehet „zajosabb”
tevékenységeket folytatni, de azt sem korlátlanul, a szomszédjaink szükségtelen zavarása
mellett.
Az együttélési normákat megsértő lakótársat először célszerű személyesen felszólítani,
megkérni, hogy halkítsa le a zenét, vagy fejezze be a zavaró tevékenységet. Amennyiben
nem tesz eleget a felszólításunknak, rendőrségi feljelentéssel élhetünk ellene, hiszen a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény 195. §-a kimondja, hogy: „Aki lakott területen, az ott levő
épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti
és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások
nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést
követ el.”
Ugyanezen törvény 78. § (1) bekezdése alapján:
„A szabálysértési eljárás feljelentés, vagy a szabálysértési hatóság vagy a bíróság
hivatali hatáskörében szerzett tudomása, a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv
vagy személy általi észlelelés, illetve a közlekedési baleset helyszínén folytatott szemle
alapján indul meg.”
A feljelentést a rendőrségen kell megtenni!
A csendháborítás szabálysértés elkövetője 5.000-150.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal
büntetendő. Minden esetben, akár több alkalommal is kiszabható bírság ugyanazon
személy ellen. Amennyiben a pénzbírság nem kerül megfizetésre, abban az esetben
közérdekű munkára vagy büntetés-végrehajtási intézetben letöltendő elzárásra kell
átváltoztatni.
A csendháborítás szabályait nem csak belterületen, lakóövezetben, hanem az
üdülőövezetben, hétvégi házak esetén is be kell tartani!
Fentiekre figyelembevételével kérem a tisztelt lakosságot, hogy a békés egymás mellett
élés szabályait maradéktalanul szíveskedjenek betartani, a szomszédok szükségtelen
zavarását, bosszantását elkerülni.

Ovis labdaprogram
December 20-án az a megtiszteltetés
érte Tiszavasvárit, hogy dr. Szabó
Tünde
sportért
felelős
államtitkár
asszony
az
ovis
labdaprogram
keretében elsőként városunkban adta
át
a
labdacsomagokat.
Elmondta,
hogy a többek közt képességfejlesztő
eszközöket, labdákat, megkülönböztető
mezeket és összehajtható kapukat
tartalmazó sportszerek hozzájárulnak
a
gyerekek
mozgáskoordinációs
képességfejlesztéséhez, és megtartják
bennük azt a mozgáskészséget, amelyet
ebben a korban magukban hordoznak.
Továbbá, fontos, hogy a mozgás szeretetére,
és az egészséges életmódra nevelésre
felhívják a figyelmet, és ehhez a szükséges
eszközöket is megteremtsék. Ezért is öröm,
hogy elindulhatott az Ovis Labdaprogram.

Az államtitkár – megköszönve az
óvodapedagógusok áldozatos munkáját –
beszédében kiemelte, a nevelők kezében
van az egészséges társadalom és jövő
kulcsa, hiszen „amilyenek a gyerekek,
olyan lesz később a társadalmunk is.”
Vincze István, a Tatabánya korábbi klasszis
labdarúgója köszöntőjében emlékeztetett
arra, hogy ebben a korban a legfontosabb
a mozgás megszerettetése a gyerekekkel,
ebben segítenek a most átadott eszközök. A
kormány feladata, hogy az ehhez szükséges
eszközöket biztosítsa, ez a program pedig
az első lépés ahhoz, hogy közelebb hozzuk
a családokhoz és a gyerekekhez a mozgás
szeretetét. A programra költségvetési
forrásból mintegy egymilliárd forintot
biztosított a kormány.
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„Egy Doboznyi szeretet”
Az „Egy Doboznyi szeretet” akció
keretében idén is mintegy száz gyermek
kaphatott névre szólóan ajándékot. A
családok kiválasztására az önkormányzat
szociális osztályának munkatársai, a
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete
és
a
Tiszavasvári
Szakképzésért
Alapítvány is javaslatot tett. Többségében
különféle játékokat, legókat, édességet
és ruhaneműt rejtettek a dobozok. Az
ünnepségen Szőke Zoltán polgármester
úr köszönetét fejezte ki a Tiszavasvári
Polgármesteri Hivatal és a Tiszavasvári
Járási Hivatal dolgozóinak, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
által gyűjtött adományokért, a Tiszavasvári
Bölcsőde és a Tiszavasvári Óvoda lelkes
munkatársainak, a Tiva-Szolg Nonprofit

Kft. és a Mezőőrség dolgozóinak, a
Tiszavasvári Szakképzésért Alapítványnak
a kézzel készített ajándékokért, a Kornisné
Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti
Központ munkatársainak, a „Megoldás
Kulcsa” Zöldség és Gyümölcs Tisztító
és feldolgozó Szociális Szövetkezetnek,
és a sok-sok név nélkül adományozó
magánszemélynek. Ebben az évben kicsit
eltértünk az ünnepi műsortól és egy
igen vidám akrobatikus-táncos komikus
műsorral leptük meg a gyerekeket.
Naninski&Figaro nagy sikert aratott a
gyermekek és felnőttek körében egyaránt.
Bízunk benne, hogy az ajándékok örömet
szereztek és, hogy jövőre is ilyen sok
felajánlás érkezik majd.

Alkaloida „Lombik” Horgász Egyesület
Kedves Tagtársak!
A Kacsás tó jövőjének megtárgyalására konzultációs gyűlést hívunk össze 2020. január
19.-ére vasárnapra, 8 órai kezdettel a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal házasságkötő
termébe. Mindenkit hívunk és várunk, aki szeretett és szeretne a későbbiekben is itt
horgászni és részt kíván venni a jövőjének alakításában! Emlékeztetőül: az Egyesület

éves rendes Közgyűlése 2020. február 29.-én kerül megtartásra az előzetes
meghirdetés alapján. Továbbá hirdetjük, hogy a tartós fagy megjelenése utáni időszakra
csapatot szervezünk a szigeteken lévő bedőlt, veszélyes fák kivágására és kihordására.
Kérünk mindenkit, aki tud és szeretne segíteni a munkálatokban, jelentkezzen előzetesen
telefonon vagy facebook-on, hogy amint megfelelő az időjárási helyzet, gyorsan tudjunk
cselekedni.
Halban- és horgászélményekben gazdag, boldog Új Esztendőt
kívánunk minden kedves horgásztársnak!

az Elnökség nevében
Fejes László Ádám elnök
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A MAGISZTER ISKOLA EGYÜTTMŰKÖDÉSE AZ EGYENLŐ ESÉLYEKÉRT

Transzlingválás az egyenlő esélyekért: Romani beszéd az
iskolában
Erasmus KA203 Felsőoktatási partnerségek pályázat
2019 decemberében indult a Translanguaging for
Equal Opportunities: Speaking Romani at School
(Transzlingválás az egyenlő esélyekért: romani beszéd az
iskolában) című, az Európai Unió Erasmus + programja
által támogatott, intézményi együttműködési projekt
(KA2-FSO-00005-006/2019). A 24 hónapos projekt célja
egy, a transzlingválás elméletét és gyakorlatát bemutató,
európai tanárképző intézmények szemináriumain
használható angol nyelvű e-tankönyv, illetve egy ehhez
kapcsolódó, a már meglévő és a továbbiakban kialakítandó
jó gyakorlatokat bemutató videórepozitórium létrehozása.
A projektben fő szerepet tölt be a Magiszter Óvoda,
Általános Iskola, Középiskola és AMI Tiszavasvári
Tagintézménye és ezen kívül a jó gyakorlatot át akarja
venni a a Szlovákiában lévő szímői Jedlik Ányos
Alapiskola. A program koordinátora Heltai János Imre
a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészet-, és Társadalomtudományi Kar Magyar
Nyelvtudományi Tanszékének docense. 2019. december
09-én megtörtént a projektnyitó, melynek kezdéseként
két transzlingváló bemutató órát láthattak a vendégeink.
Tündik Zita 2. osztályban magyar órát, Demeterné
Berencsi Tünde 8. osztályban etika órát tartott. Ezek után

került sor az intézményenkénti bemutatkozásra, a projekt
áttekintésére, a pályázati menetrend megbeszélésére,
a feladatok véglegesítésére. Kerekesné Lévai Erika
iskolavezető szerint a transzlingválás célja az, hogy
az iskolában ennek segítségével a gyerekek jobban
megtanuljanak magyarul. Ez a módszer a magyar
mellett a romanit is a tanulás nyelvévé teszi. A sikeres
pályázatot a Magyar Nyelvtudományi Tanszéken működő
Transzlingváló Műhely és a Magiszter Iskola, évek óta
tartó együttműködése tette lehetővé.

- Nyíregyházi Egyetem – Dr. Jenei Teréz
- Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium –
Molnár Erzsébet
- Eötvös Loránd Tudományegyetem Dr. Bodó Csanád
- Károli Gáspár Egyetem Nyelvtudományi Intézet Dr. Pachné Heltai Borbála
- Károli Gáspár Református Egyetem Egyház
és Társadalom Kutatóintézet - Landauer Attila,
Hajnáczky Tamás,

Koordinátor: Károli Gáspár Református Egyetem
- Bölcsészkar: Dr. Heltai János Imre, Dr. Lichtenberger
Krisztina, Dr. Pintér Tibor, Prof. (Dr. Kontra Miklós)
- Főiskolai (tanítóképző) kar: Dr. Bárdi Árpád, Dr. Köves
Gabriella
Partnerintézmények:
- Londoni Egyetem (UCL) – Dr. Tarsoly Eszter (Prof.
Dr. Michael Stewart, Prof. Dr. Li Wei)
- Jyväskyläi Egyetem – Dr. Szabó Tamás Péter, Dr.
Teppo Jakonen, Dr. Petteri Laihonen
- Konstantin Filozófus Egyetem Nyitra – Dr. Vančo
Ildikó, Dr. Kozmács István
- Magiszter Általános Iskola Tiszavasvári
- Jedlik Ányos Alapiskola Szimő

Projektindító workshopunkon a helyiek beszédmódjainak
elemzését követően a transzlingválás fő elméleti
pontjainak elemzésére és az eddigi tapasztalatok
bemutatására került sor.
Demeterné Berencsi Tünde
projektmunkatárs
minőségbiztosítási szakértő

Támogató intézmények és kutatók

Önkéntesség KOR-TÁRSAKKAL a 25 éves tiszavasvári nagycsaládosoknál
A 2019. év utolsó hónapja is
eseménydúsan telt a NOE Tiszavasvári
Nagycsaládosok
Egyesületében.
Az
első adventi hétvégén a Civil Házban
vártuk a családokat. Megkezdődött az
ünnepekre való ráhangolódás: csillogó
karácsonyfadíszeket alkottunk, falapocska
Mikulás
csizmácskákat
dekoráltunk.
Az ügyes kezű felnőttek csodaszép
ajándék dobozokat készítettek a város
karácsonyfájára,
melyeket
december
1-én a Találkozások Háza előtti téren
közösen helyeztünk el hatalmas fenyőfán.
December 7-én EFOP-1.3.5-16-201600738 „Az önkéntesség népszerűsítése
a nagycsaládosok körében” pályázatunk
keretei között rendeztük meg Mikulásváró
zenés interaktív műsorunkat a miskolci
Diri Dongó együttes közreműködésével.
Vendégeink voltak nagycsaládos kicsik
és nagyok, határon túli kisgyermekes
családok s a Tiszavasvári Kabay János
Általános Iskola alsó tagozatos diákjai
tanítóik kíséretében. Köszönjük szépen
a Találkozások Házának a helyszín
biztosítását! Köszönjük az önkéntes
diákok munkáját! A gyermekprogram
után a Tiszavasvári Városi Könyvtárban
EFOP-5.2.2-17-2017-00106
„KORTÁRS, Társ a fiatal családok mellett
határon innen és túl” pályázatunk záró
konferenciájára vártuk a hazai és határon
túli humán szakembereket, együttműködő
partnereinket,
civil
szervezetek
képviselőit. A résztvevők érdeklődve
hallgatták előadóinkat: Lévai Andrea,
a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok
Egyesülete elnöke, a pályázat szakmai
vezetője prezentálta a projekt eseményeit,
eredményeit. Majd Barkaszi Levente,
a
Nemzetstratégiai
Kutatóintézet
beszámolója hangzott el a pályázathoz
kapcsolódó kutatási tevékenységről, s
annak összegzéséről. Doma Boglárka,
néprajzkutató,
ifjúsági
tagozatosunk
interaktív előadása következett a fiatalok,

családok hagyományairól, szokásairól
régen és most. Márton Zsuzsanna, a
Kárpát-medencei
Családszervezetek
Szövetsége mutatta be a szervezetet.
Az
előadásokkal
tűzdelt
szakmai
konferencia Várfalvi Marianna, a
Védőnőkért, Új Szülőkért és Újszülöttekért
Alapítvány elnöke „Az élet védelme
és az egészségügy felelőssége- A
gyermeknevelés közös felelősség”, illetve
Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka a
Tiszavasvári Szociális, Gyermekjóléti
és Egészségügyi Szolgáltató Központ
vezetője
„Fiatalság=bolondság?”című
előadásaival zárult.
2019. december 7-én délután a
tiszavasvári
polgármesteri
hivatal
dísztermében rendezte meg A NOE
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete
alapításának 25. évfordulós ünnepségét.
Elfogadta
meghívásunkat
Kardosné
Gyurkó Katalin, a NOE elnöke, Márton
Zsuzsanna- a KCSSZ elnöke, Ráduly
Zsolt alpolgármester, Gábor Ferenc- a
Magyarok Világszövetségének Erdélyi
Országos Tanácsa elnöke. Köszöntöttük
alapító
tagjainkat,
megajándékoztuk
az idén belépett új tagcsaládjainkat.
Nem maradhatott el az ünnepi műsor
sem. Köszönjük szépen az óvónők
bábcsoportjának vidám előadását, Csutora
Dóra és Gémes Gréta fuvolajátékát,
Lévai Nikoletta és Viktória szívhez
szóló jelenetét, Nagy Alexa és Nagy
Adrián gyönyörű dallamait, a Mikulásnak
azt, hogy ellátogatott hozzánk, s
megajándékozta a gyerekeket. Köszönjük
Doma Boglárkának a konferálást,
Mihályné Julikának a hatalmas, ízletes
születésnapi tortákat, s szívből köszönjük
minden önkéntesünknek a program
előkészületeiben, a rendezvény során és
az utómunkálatokban nyújtott segítségét!
December 21-én Reznek Béláné és István
Marianna vezetésével kreatívkodhattunk

a
Civil
Ház
nagytermében,
karácsonyfadíszeket és ünnepi képet
alkottak a gyerekek és a felnőttek dekupázs
technikával. Várjuk tagcsaládjainkat 2020ban is rendezvényeinken, programjainkon.
Szeretettel várjuk tagságunkba a kisés nagycsaládokat! Jelentkezni a Civil
Házban található irodánkban lehet
nyitvatartási
időben,
munkanapokon
8.00-17.00-ig. Sikerekben, barátságban
egészségben gazdag boldog új esztendőt
kívánunk mindenkinek!
Lévai Andrea,
egyesületi elnök

Iskoláink életéből
Erzsébet Karácsony, avagy a Hófödte Álom
2019. december 12-én a Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola Vasvári Pál utca 97/A
szám alatti telephelyéről 85 tanuló vett részt a sikeresen megpályázott Erzsébet-karácsony
Fővárosi Nagycirkusz műsorán. Címe: Hófödte Álom – Ősi cirkuszi mese! Az utazási
költségről, a programról, az étkezésről és a hazaútra való hidegcsomagról is gondoskodott
a táboroztatási programot szervező Erzsébet Alapítvány, akiktől a tanulóink pedig ajándékot is kapnak. A tanulók nagyon izgatottak voltak, nagyon várták már ezt a jutalom programot. Reggel 7 órakor indultunk az iskola előtt. A cirkuszhoz kényelmes és biztonságos
buszokkal utaztunk. A cirkusz előtt gólyalábas bohócok vártak bennünket, és szórakoztatták a gyerekeket. Bemenni a bejáraton is egy élmény volt, mert csak az egyik gólyalábas
bohóc lábai között lehetett. Az ünnepi műsor alatt mindenki kapott a miránk vigyázó Mikulás manóktól perecet, pop-cornt, és ivólét. Az ünnepi műsor 2 órás volt egy szünettel.
Remek, szórakoztató mese volt: A műsorban egy tradicionális jakut elemekkel fűszerezett
mesevilágba invitáltak, amelyben bátor hősökkel, sámánokkal és jégtündérekkel is találkoztunk: Többek között a Jakutföld Gyémánt Cirkuszának és a Szaha Köztársaság Állami
Cirkuszának a produkcióit (Északkelet-Szibériából) tekinthettük meg. Külön köszönetet
érdemelnek iskolánk pedagógusai, aki szabad idejüket nem kímélve pályázták meg az
E_TÁBOR PLUSZ felületén a tanulóinknak ezt a felejthetetlen élményt nyújtó napot.
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Ismét az országos diákolimpia dobogóján
az atlétikásaink!

2019. október 19-én, Kecskeméten került megrendezésre a 2019-2020-as tanév első diákolimpiai országos döntő az Atlétika Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság. A Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola három csapata is bejutott – a megyei döntőt
megnyerve – az országos döntőbe: a leány kislabda hajító csapat, a leány súlylökő csapat
és a fiú súlylökő csapat. Mindhárom csapat kimagasló eredményt ért el. Leány súlylökő
csapatunk országos 6. helyezést ért el.

Bárány Attila
mb. intézményvezető-helyettes

A csapat tagjai: Gáll Gréta; Kaska Kíra Sára; Lakatos Petra; Szabó Renáta; Szécsi Dorka
Etelka. Felkészítőjük: Rontó Zsolt
Leány kislabdahajító csapatunk országos 2. helyezést ért el.

Jó tanulók, jó sportolók a Kabayban
2019. december 11-én, szerdán került
megrendezésre
a
Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Diáksport és Szabadidő
Egyesület hagyományos díjátadó gálája
Nyíregyházán a megyeháza dísztermében.
E napon diák, pedagógus és intézményi
kategóriákban osztottak díjat, melyek a
különféle sportágakban elért kiemelkedő
eredményért, a sport szeretetéért és annak
megszerettetéséért jártak. A Tiszavasvári
Kabay János Általános Iskolát két egykori
kiváló sportoló tanulónk Petruska Dóra
(atlétika, kézilabda) és Zsoldos Máté
(atlétika, labdarúgás) képviselték, akik
a tanulásban is kimagasló eredményt
elérve Jó tanuló, jó sportoló kitüntető
díjban részesültek. Legeredményesebb

testnevelők, sport aktívák kategóriájában
Petruska Zoltán testnevelőnk ért el
kiemelkedő eredményt és vette át a címért
járó kitüntető serleget. Díjazásra kerültek
még az intézmények is, így a megye
legeredményesebb alapfokú iskoláinak járó
díjak egyikét a Tiszavasvári Kabay János
Általános Iskola testnevelői - Rontóné
Tári Gizella, Rontó Zsolt, Petruska Zoltán,
Gyulai Ákos - nevében Ráduly Zsolt
intézményvezető úr vehette át. Iskolánk
évek óta kiemelkedő eredményeket ér el
a sport területén, így e jeles kitüntetések
hűen tükrözik testnevelőink kimagasló
szakértelmét,
diákjaink
szorgalmas
és kitartó munkáját valamint a szülők
támogató közreműködését. Köszönjük!

A csapat tagjai: Gáll Gréta; Kaska Kíra Sára; Lakatos Petra; Molnár Fruzsina; Tóth
Fruzsina. Felkészítőjük: Rontó Zsolt
Fiú súlylökő csapatunk országos 3. helyezést ért el.

A csapat tagjai: Kabai Péter Lajos; Kórik Levente; Pethe László Dominik; Polyák
Ádám; Rozgonyi Márk. Felkészítőjük: Rontó Zsolt
Gratulálunk mindannyiuknak és jó felkészülést kívánunk a tavaszi fordulókra!

„Sporttal a drog ellen”
„Sporttal a drog ellen” címmel kispályás
futballmérkőzésen vett részt a Tiszavasvári
Kabay János Általános Iskola Vasvári
Pál utca 97/A. szám alatti Telephelyének
nyolc fős 8. osztályos csapata, amely a
Tiszavasvári Városi Sportcsarnokban
került megrendezésre. A rendezvény a
megnyitóval kezdődött, majd a résztvevők
közös zumbával melegíthettek be. Ezután
következett a csapatok megmérettetése
a környező települések iskoláival. A

pihenő idő alatt a tanulók kipróbálhattak
más sportokat is, miközben a szervezők
jóvoltából étkezhettek és teázhattak.
Iskolánk csapata - melynek tagjai:
Erdélyi Ede, Fodor Róbert, Jóni Lajos,
Lakatos András, Pente Iván, Polyák
Zoltán, Tóth Krisztofer, Vadász Róbert
- remekül teljesített, hiszen 1. helyezést
értek el. Jutalmuk értékes ajándékok
voltak. Gratulálunk a csapatnak és
felkészítőjüknek!
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ADVENT a Tiszavasvári Kabay János
Általános Iskolában
Karácsony közeledtével, ünnepi díszbe
öltözött a világ, csillogtak-villogtak a
lakóházak, a középületek. Nem volt
ez másképp a Tiszavasvári Kabay
János Általános Iskolában sem, ahol a
tantermek, folyosók meghitt hangulatú
dekorációján túl az adventi időszak ünnepi
ráhangolódásának élményét élhettük át
iskolai közösségünkben. Advent idején
december 1-től a téli szünetig minden
reggel, iskolarádión keresztül Csukás
István a Téli tücsök meséje című,
karácsonyi hangulathoz illő, szívmelengető
történetét
hallhattuk
pedagógusaink
és az Őszikék Nyugdíjasklub egy-egy
tagjának felolvasásában. Mikulás napján,
pénteken iskolánk alsó tagozatosai a
zenei tehetséggondozó csoport által
előadott „Mikulás váró” vidám hangulatú
rendezvény résztvevői lehettek. December
19-én, csütörtökön este pedig „Ünnepek,
ünnepe” címmel láthattak szülők,
nagyszülők és a meghívott vendégek
karácsonyi színpadi műsort iskolánk
diákjainak előadásában. Az adventi
készülődés december 20-án, pénteken a
karácsonyi projektnapon zárult Kabay
János emlékszobrának koszorúzásával és a
Diákönkormányzat által szervezett vidám,
táncos interaktív karácsonyi műsorral.
„Fehér szakállú, kedves Mikulás,
de szeretnék találkozni, Teveled! …”
Csendült fel az ismert Mikulás váró
dallam 2019 december 6-án, melynek
hívó szavára meg is érkezett hozzánk a
kedves, öreg Télapó! A reggel iskolába
toppanó gyerekeket, felnőtteket vidám
krampuszok,
karácsonyi
angyalok
szaloncukorral köszöntöttek. 8 órakor
pedig hagyományainkhoz híven az iskola
tehetséggondozó
csoportjai
tánccal,

Városunk életéből

furulyaszóval, verssel, énekkel nyitották
meg a várva várt napot. Idén az Őszikék
nyugdíjas klub tagjai is a gyerekekkel
ünnepeltek, akik egy verssel is meglepték
a népes hallgatóságot. Köszönjük a vidám
hangulatú előadást a szereplő gyerekeknek
és a felkészítő pedagógusoknak!
A decemberi ünnepek közeledtével a
készülődés, a karácsony várása majd
érkezése ünnep, mely alkalomból soksok szeretettel, mosollyal, izgalommal
telik meg a gyermeki szív. Az oly kedves,
hőn áhított játékok, melyek a Jézuska
ajándékkérő levelébe íródnak, akár életre
is kelhetnek ilyenkor. Kiemelkedik ez az
időszak a többi ünnep közül, hisz ekkor
valamennyiünket összeköt a szeretet, az
összetartozás és az ajándékozás. Ez az
alkalom lehetőség arra, hogy a szorgos
hétköznapok után, mindenki megpihenjen
és megérdemelten átadhassa magát az
ünnep hangulatának. A Tiszavasvári
Találkozások
Háza
nagyszínpadán
2019. december 19-én, csütörtökön a
Tiszavasvári Kabay János Általános
Iskola diákjainak varázslatos hangulatú
„Ünnepek ünnepe” című előadásában
megelevenedett a nézők előtt az életre
kelt játékok sokasága, az ajándékokban
gazdag gyermeki karácsonyvárás izgalma.
Ez az ünnepi ráhangolódás segített a
közönség soriban ülők szívét feldíszíteni,
rávilágítani, hogy ne csak tárgyiasult
„szeretetet” adjunk egymásnak, hanem az
ünnepet mélyebben éljük meg, a karácsony
teljesebbé váljék számukra. Köszönjük ezt
a kellemes estét minden fellépő diáknak
és felkészítő pedagógusaiknak, valamint
a Találkozások Háza dolgozóinak.
Valamennyi, az eseményekről készült fotó,
videó megtekinthető a tiszavasvari-iskola.
hu weboldalon.

Vasvári Sikerek – Sikeres Vasváriak
Krusóczki Bence

Mindig
örömmel
számolunk
be
olyan eseményekről, személyekről,
ami városunkhoz, Tiszavasvárihoz
köthetőek. Most sem lesz ez másképp,
hiszen nem mindenki mondhatja el
magáról azt, amit Krusóczki Bence
doktorandus, a Szegedi Tudomány
Egyetem Állam és Jogtudományi Kar
hallgatója. - 2019. november végén
volt a Magyar Tudományos Akadémián
a 34. Országos Tudományos Diákköri
vetélkedőnek a záró és díjátadó ünnepsége,
melyre meghívták azokat a versenyzőket
illetve hallgatókat, akik az utóbbi két
évben a legnagyobb egyetemi sikereket
érték el, amire én is meghívást kaptam,
ahol Pro Scientia Aranyérem kitüntetést
vehettem át. – Gondolom ehhez
valamilyen tudományos tevékenységet
kellett véghezvinned, hogy megkapd
ezt az aranyérmet. – Akkor ugorjunk
vissza az időben úgy öt évet, amikor
elkezdtem tanulmányaimat a Szegedi
Egyetemen. Alapvetően az egyetemi
tanulmányok mellett lehetőség van
különféle tudományos műhelymunkákba
bekapcsolódni, valami pluszt csinálni.
Mivel engem már akkor nagyon érdekelt
a történelem mielőtt odamentem volna,
így első évben bekapcsolódtam a Magyar
Jogtörténeti Tanszék tudományos diákköri
műhelyébe, ahol ott is ragadtam. Itt
kezdődött el az én tudományos munkám.
– Nagyon átsiklottunk a kitüntetésen!
Mi is ez? - Ez a legnagyobb elismerés
– a Pro Scientia Aranyérem kitüntetés
-, amit a mesterképzésben tudományos
munkával el lehet érni. – Azt hinné az
ember, hogy egy jogi egyetemen be kell
magolni a paragrafusokat, és más egyéb
érdekes száraz anyagot, és ezzel kész
is! De amint látjuk, nem! – Alapvetően
sikerült már az elején rátalálnom arra
a témára, ami végigkísért engem. Bár
először a versenyjog történetével kezdtem
el foglalkozni, pontosabban, hazánk
első versenyjogi törvényét kezdtem el
kutatni, ami az 1923. évi 5. törvénycikk,
mely a tisztességtelen versenyről szól. A
Szegedi Levéltárban kezdtem el kutatni a
kartelltörténetekkel kapcsolatos ítéleteket.
Az a szép a kutatómunkában, hogy egyetlen

egy ilyen jellegű ítéletet sem találtunk,
viszont találtunk tisztességtelen versennyel
kapcsolatos ítéleteket. Innen jött az ötlet a
konzulenseim segédletével, hogy ezzel
lehetne valamit kezdeni. Ekkor kezdtem el
ezzel a témával részletesebben foglalkozni.
A második év végére megírtam az első
tudományos dolgozatomat a Szegedi
Királyi Ítélőtábla gyakorlatából és a
tisztességtelen versenyből, és ezt mutattam
be a 33. OTDK-n. Erről azt kell tudni, hogy
ide az ország összes egyeteméről érkeznek
hallgatók, akiknek a munkáit egy szakmai
zsűri bírálja el. Ezen sikerült első helyet
szereznem! Ez adott egy nagy lökést, hogy
kezdjem el folytatni a kutatásokat. Ami
még segítségemre volt, hogy különféle
ösztöndíjjal támogatnak fiatal kutatókat,
és én akkor még hallgatóként pályáztam
erre. Ez az Új Nemzetiségi Kiválósági
Program keretében valósult meg az EEMI
kiírásában. Arról még nem szóltam,
hogy bár elvégeztem az egyetemet, de
PHD-s hallgatóként fél lábon még most
is bent vagyok az egyetemen! – Van
arról tudomásod, hogy Tiszavasváriban
van-e még valakinek ilyen elismerése?
– Jogászként egészen biztos, hogy nincs!
- A civil életben mit tudsz kezdeni egy
ilyen jellegű elismeréssel? - Nem hiszem,
hogy ez alapján értékelnének, de a többi
publikációval együtt már felfigyelnek
az emberre! - Büszke vagy magadra! –
Egyébként igen! – Viszont, ha megnézzük
azt is, hogy ezért mi mindent tettél? - Nem
tudnám most a legjobb akaratom ellenére
sem összeadni azt az időt, amit mindennel
együtt erre fordítottam. – Elképzelések
a jövővel kapcsolatosan? – Remélem
lesz egy könyvem a tisztességtelen
versennyel kapcsolatosan. Továbbra is
szeretnék ezzel a tudományos vonallal
foglalkozni, viszont úgy gondolom, hogy
nem egyetemi oktatóként vagy tanárként
képzelem el a jövőt! Inkább a gyakorlati
része érdekel a jognak. Most éppen az
adatvédelemmel kezdtem el foglalkozni.
- Üzenet a mai fiataloknak? – Merjenek
vállalkozni, merjenek kitűnni a tömegből,
és a tananyagon kívül foglalkozzanak egy
kicsit többet azzal, ami érdekli őket!
Fülöp Attila

Kézilabda
Gyulai
Ákos
szakosztályvezetővel
beszélgetünk a kézis
fiúk, lányok sikereiről
és az elmúlt szezon
történéseiről: - Elég
hosszú és fáradalmas
féléven vagyunk túl. A
felnőtt férfi csapatunk
augusztus
elején
kezdte meg a felkészülést a bajnokságra.
Keretünk
némiképpen
változott:
Volosinovszki Róbert abba hagyta az
aktív játékot, Csébi Dávid visszaigazolt
Nádudvarra. Igazából jelentős változás
csak ennyi volt a keretben. Sajnos
sérültjeink közül Kiss Krisztián és
Kovács László ez idáig még nem épült
fel, valamint Deli Dávid is gerincsérvvel
bajlódik, ezáltal kicsit döcögősen indult a
felkészülés. Próbáltuk bevonni az ifistákat
is a felkészülésbe, de sajnos a nyári
munka és a szórakozás elcsábította őket. A
bajnokság a csapat számára jól kezdődött.
Itthon először a Gyöngyös, majd a
Túrkeve csapatát sikerült legyőznünk,
majd ekkor következett be Kiss Krisztián
sérülése, ami csökkentette a csapatban
a bevethető játékosok létszámát. Jöttek
vereségek is, de a félév végére sikerült
úgy összekovácsolódni, hogy jelenleg
a 6. helyen zárva kezdtük el a rövid
pihenést. A feljutás magasabb osztályba,
eszünkbe sem jutott, hiszen ez nem csak
az anyagiakon múlik, hanem az NB I/Bben kötelező serdülőcsapatot is indítani,
ami jelenleg a csökkenő gyereklétszám
miatt elképzelhetetlen. Sajnos egyre
kevesebb gyerek próbál sportolni a
tablet és a számítógép világában, nem
beszélve tényleg az anyagiakról. Meg
kellene erősíteni a keretet, több lenne az

Sport

utazási költség, és még sorolhatnám. A
csapat egybetartása ettől sokkal többet
ér. Visszatérnek a sérültjeink, így a 3.-5.
hely elérése a reális célkitűzés. A lányokat
tekintve: Ők a megye I-ben szerepelnek,
nem kis sikerrel. A 3. helyen „telelnek”,
pedig ott is elég szoros a mezőny. Már
most három nyolcadikos lány szerepel a
felnőtt csapatban, és kiválóan megállják
a helyüket. Említhetném Lakatos Petrát,
aki 14 éves, és második a góllövő listán,
pedig ebben a csoportban játszanak, húsz,
harminc, sőt, negyven éves játékosok
is. Benyusz Kende irányításával egy jó
kis társaságot sikerült összehozni! Az ifi
csapattal már kicsit hadilábon állunk, mert
nyolcadik osztály után vagy elmennek
máshova tanulni, vagy abbahagyják az
aktív sportot – így sok esetben gond
az utánpótlás. Térjünk vissza kicsit
a lányokhoz: a pályán összeengedni
egy 14 éves nyolcadikost, egy minden
hájjal megkent, rutinos, erőfölényben
lévő idősebb hölgyjátékossal, így első
hangzásra nagy bátorságra vall, de a
pályán, látva a játékot, már eltűnnek
ezek a különbségek. Öröm nézni, ahogy
ezek a lányok felveszik a kesztyűt, és
küzdenek. Egy kicsit a csapatokról – nagy
általánosságban: jó nézni amilyen légkör
uralkodik az öltözőkben. Mondhatni
baráti! Ez nagyban befolyásolja a pályán
nyújtott teljesítményt, az egymásért
történő küzdeni akarást! Itt az iskolában
is megfigyelhető, hogy a kézis lányok
öten-hatan együtt bandáznak, szünetekben
együtt susmorognak, délután együtt jönnek
edzésekre, együtt mennek haza! Szóval: ez
nem csak arról szól, hogy eltöltöm az időt,
hogy ne kelljen mindennapos tesire járni,
hanem azért csinálják ezt az egészet, mert
szeretik!

Évértékelő a Tiszavasvári Sportegyesületnél
Beszélgetés Nácsa Balázs egyesületi elnökkel

Véget
értek
a
bajnokságok
őszi fordulói az
egyesületnél. Kérnék
Tőled egy rövid
értékelést! - Nehéz
évet zártunk! Először
is volt egy választás,
ahol
egyesületi
elnököt és elnökségi
tagokat választhattak a résztvevők. Ez
egy kicsit felborzolta a kedélyeket. Nagy
Bálint úr is indult még az elnöki pozícióért,
és egy nagyon szoros küzdelemben – a
tagság döntése alapján – én folytathatom
azt a munkát, amit már 19 éve végzek itt
a sportegyesületben. Ezt követően nem
nyugodtak meg a kedélyek, és néhányan
– néhány szakosztály is - ki akartak
szállni az egyesületből. Ez nagy kálváriát
okozott, hiszen rendkívüli közgyűlést
kellett összehívni. Azóta eltelt egy kis idő.
Én úgy gondolom, hogy megnyugodtak a
kedélyek, és folytathatjuk azt a munkát,
amit elkezdtünk. Jelenleg több mint 300
sportolóval hét szakosztály működik, de
különös gondot fordítunk az utánpótlás
nevelésre.
Lehetőséget
biztosítunk
a felnövekvő nemzedéknek akár a
versenysportra is. Van foci, kézilabda, sakk,
karate, tenisz, íjászat, szektorlabdarúgás,
ahol felnőtt segédlettel fejleszthetik,

vagy
továbbfejleszthetik
tudásukat.
Napjainkban különösen oda kell figyelni
az egészséges életmódra, ami nálunk,
a szakosztályokon belül adott. A sport
nem csak fizikálisan, hanem mentálisan
is segíti a fiatal szervezet fejlődését. Itt
megtanulhatják az egymásért való küzdést,
megtanulhatják, hogy a vereséget is el
kell tudni viselni, és meg tanulhatnak
sportszerűvé válni. Tehát: nehéz év volt
az idei, de azt gondolom, hogy most már
rendeztük a sorokat, és azon dolgozunk,
hogy nyugodt körülmények között tudjuk
működtetni mind a hét szakosztályunkat,
és az utánpótlás nevelést. Nagyon nagy
forrásigénye van napjainkban a sportnak,
hiszen számos
kiadások vannak,
melyek folyamatosan növekednek, pl.:
terembérleti díj, edzői díj, szállítási
költség
versenyekre,
játékvezetetői
költség, és még sorolhatnám. Próbálunk
minden esetben szponzorokat bevonni. A
kézilabda és a labdarúgás esetében TAO
támogatásokra pályázunk, (amit 2019-ben
is megnyertünk), és most jön az az év,
amikor nyereségadóval fel kell tölteni, és
csak akkor tudjuk ezt a pénzt elkölteni,
ha megtörtént a feltöltés. Az egyesület
életéről röviden ennyit tudnék mondani, a
szakosztályok pedig külön-külön végzik a
dolgaikat.

Karate
Ismét
eltelt
egy
év,
és
ilyenkor
visszatekintünk
a mögöttünk álló
hetekre, hónapokra,
majd önmagunkban
is
végzünk
egy
számítást,
mit
sikerült véghezvinni
mindabból, amelyeket még az év
elején elterveztünk. A Tiszavasvári
Sportegyesület
Karate
Szakosztálya
ismét mozgalmas és eseményekkel teli
esztendőt mondhat a magáénak. 2019-ben
9 versenyen mérettethettük meg magunkat,
melyek az ország különböző részein
lettek megrendezve. Büszkék vagyunk
arra a két tagunkra, akiknek sikerült a
Magyar Válogatottba bekerülni; Szira
Nórára és Veres Adriennre. Nóri –mint
ahogy már többször leírtuk-, bronzérmet
szerzett csapat kumiteben a korosztályos
Európa Bajnokságon Csehországban. Az
otthoni éremgyűjtemény egyik legszebben
csillogó medálja lett ez. Büszkék vagyunk
mindenkire, aki hozzánk tartozik, s akik
velünk edzenek. Az idő múlásával igazi,
összetartó csapattá kovácsolódtunk, volt,
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hogy együtt sírtunk, nevettünk és örültünk.
Idén sem volt sikerekben hiány, hiszen
a csapat minden tagja ért el valamelyik
verseny állomás helyszínén eredményt.
Jelenleg 13 versenyzőnk van, a legkisebb
6, a legidősebb 15 éves. Minden egyes
versenyző komoly fejlődésen és változáson
ment át, mely a szorgalmas edzéseknek és
a befektetett munkájuknak az eredménye.
Ehhez viszont elengedhetetlen egy jó és
lelkiismeretes edző, valamint az a háttér,
amely a gyerekek mögött áll. A szülőknek,
nagyszülőknek elmondhatatlan hálával és
köszönettel tartozunk, hiszen ők is részesei
a sikereinknek. Bizony nagy anyagi terhet
is ró a családokra, hiszen a nevezési díjakat,
a versenyekkel kapcsolatos költségeket isszponzor és támogatás híján- mindenki a
családi kasszából finanszírozza. Nekünk
nem fizeti ki más ezeket a díjakat, nekünk
nem támogatják a versenyzésekhez
szükséges minőségi ruházatot senki sem.
Mindezek ellenére ezek a szülők hisznek
a befektetett munka gyümölcsében és néha
erejükön felül támogatják gyermekeiket.
Az idei év mérlege: 26 db arany, 17 db
ezüst, 31 db bronz érem, és 7 db negyedik
helyezés.

2019. ÉVI EREDMÉNYEK Tiszavasvári
Sportegyesület Karate Szakosztály
02.16. IX. Hódos Imre Kupa- Hajdúnánás: Tóth Boglárka: 1.hely kihon 2.hely kihon
kumite Husvéth Adrienn: 1.hely kihon kumite 3.hely kihon Pétervári Kata: 2.hely kihon
ippon kumite Szira Nóra: 1.hely csapat kata (Szira Nóri, Veres Adrienn, Szira Eszter)
3.hely kihon ippon kumite 3.hely kata Sztanyó Olivér: 1.hely kihon ippon kumite Szira
Eszter: 1.hely csapat kata (Szira Nóri, Veres Adrienn, Szira Eszter) 2.hely kihon ippon
kumite Balázs Norbert: 3.hely kata 3.hely ippon shobu kumite Szatmári Péter: 1.hely
kihon ippon kumite 3.hely kata 3.hely csapat kata (Szatmári Péter,Terebes Szabolcs,
Mester Imre) Mester Imre: 3.hely csapat kata (Szatmári Péter,Terebes Szabolcs,
Mester Imre) Terebes Szabolcs 3.hely csapat kata (Szatmári Péter,Terebes Szabolcs,
Mester Imre) Veres Adrienn: 1.hely kata 2.hely kata (felnevezés) 1.hely csapat kata
(Szira Nóri, Veres Adrienn, Szira Eszter) 1.hely kihon ippon kumite
03.09. XI. Kunmadaras Kupa- Kunhegyes: Pétervári Kata: 2.hely kihon ippon kumite
2.hely kata Sztanyó Olivér: 1.hely kata 3.hely kihon ippon kumite Szira Nóra:
3.hely kata Szatmári Péter: 3.hely kata Balázs Norbert: 3.hely ippon shobu kumite
Terebes Szabolcs: 3.hely ippon shobu kumite Veres Adrienn: 3.hely kata
03.23. Sárvár: Mester Bálint: 3.hely kihon ippon kumite Sztanyó Olivér: 1.hely kata
Szira Nóra: 3.hely kata Terebes Szabolcs: 3.hely ippon shobu kumite Veres Adrienn:
2.hely kata
04.27. Diákolimpia- Ercsi: Pétervári Kata:3.hely kihon ippon kumite 3.hely kata Szira
Nóra: 2.hely kata
05.18. Törökbálint : Sztanyó Olivér: 1.hely kata Szira Nóra: 4.hely kata Szatmári
Péter: 4.hely kata Terebes Szabolcs:
4.hely ippon shobu kumite Gergely
Hanna: 2.hely kata Veres Adrienn: 3.hely kata
06.08. Heves: Tóth Boglárka:2.hely kihon Husvéth Adrienn:3.hely kihon 3.hely kihon
kumite Pétervári Kata: 2.hely kihon ippon kumite 2.hely kata Mester Bálint: 2.hely kihon
ippon kumite 4.hely kata Sztanyó Olivér: 1.hely kata
3.hely kata ( felnevezés)
Szira Nóra: 1. hely csapat kata (Szira N., Szira E., Veres A.) 2.hely kata 2.hely kata
(felnevezés) Szira Eszter: 1.hely csapat kata (Szira N.,Szira E.,Veres A.) 4.hely kata
Szatmári Péter: 1.hely kata 1.hely csapat kata (Szatmári P.,Terebes Sz.,Mester I.)
Terebes Szabolcs: 1.hely kata 1.hely csapat kata (Szatmári P.,Terebes Sz.,Mester
I.) 3.hely ippon shobu kumite Mester Imre: 1.hely csapat kata (Szatmári P.,Terebes
Sz.,Mester I.) 3.hely kata Gergely Hanna: 3.hely kata Veres Adrienn: 1.hely kata
1.hely csapat kata (Szira N.,Szira E.,Veres A.) 3.hely kata (felnevezés)
10.05.Palóc Kupa- Salgótarján: Pétervári Kata:
1.hely kihon ippon kumite
1.hely kata Irázi Anna: 3.hely kihon ippon kumite 4.hely kata Szira Nóra: 2.hely kata
Gergely Hanna: 1.hely kata 2.hely kihon ippon kumite
10.26. Magyar Bajnokság- Monor: Pétervári Kata: 3.hely kihon ippon kumite
3.hely kata Szira Nóra: 1.hely kata Veres Adrienn: 2.hely kata
11.09. Saino Kupa- Gödöllő: Tóth Boglárka: 1.hely kihon 1.hely kata Husvéth
Adrienn: 3.hely kata Pétervári Kata: 1.hely kihon ippon kumite 2.hely kata Irázi Anna:
1.hely kihon ippon kumite 4.hely kata Szira Nóra: 2.hely kata Szira Eszter: 2.hely
kata Gergely Hanna: 2.hely kata Szatmári Péter: 2.hely kata Mester Imre: 4.hely kata
Balázs Norbert: 1.hely ippon shobu kumite Terebes Szabolcs: 3.hely kata Veres
Adrienn: 1.hely kata

Kultúra - szórakozás
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„Minden advent alkalom…”
Az elmúlt hetek sokunknak
készülődésben teltek el.

lázas

A mindennapos gondok elhalványulnak,
ha kigyúlnak az ünnepi fények. Talán
sikerült az adventi vasárnapok által
programjainkkal elvezetni a karácsonyhoz
a családokat, felnőtteket és kicsiket
egyaránt. Igyekeztünk megteremteni azt a
hangulatot, ami hiányzik a hétköznapokon
belőlünk, kicsit együtt lenni, kicsit
összegyűlni, kicsit ráhangolódni.
A Találkozások Házának tere adott otthont
az adventi időszak programjainak. Minden
vasárnap adventi vásározók várták az
érdeklődőket, a Vasvári Pál Múzeum
munkatársai kézműves foglalkozásokkal
készültek, melyek minden alkalommal
nagy népszerűségnek örvendtek.
Advent utolsó két vasárnapján a Pampuch
tanya jóvoltából két kis báránykák várták a
simogató kezeket.
Advent második vasárnapján a délutánt
Gulyás Szilvi és zumbás lányai indították,
ezzel egyidejűleg
a jégszobrász is
hozzákezdett művéhez, mely két óra
múlva nyerte el formáját, egy angyalt
ábrázolva. Sajnos, az időjárás csak
néhány napot adott a megtekintéséhez.
Ráduly Zsolt alpolgármester köszöntője
után a Fülemüle Óvoda Fecske csoportja
adott
kedves ünnepi műsort. Földes
Gábor római katolikus plébános adventi
gondolatait a gyertyagyújtás követte.
Igazi zenei csemege volt az Advent Soul
címmel Bánhidi Krisztián, Cserepánya
Miroszlav és Veres Tibor nagysikerű
adventi koncertje. A következő vasárnap
is hasonló élményeket adott, hiszen a

köszöntőt követően, - mely Aratóné
Perjési Mariann, a járási hivatal megbízott
vezetője
tolmácsolásában
hangzott
el - a Varázsceruza Óvoda Margaréta
csoportjának műsora következett. Szvoren
Attila református lelkész beszédében
rávilágított az advent fontosságra.
A Csillag születik és X – Faktor korábbi
versenyzője mára elismert és keresett
előadó lett. Szirota Jennifer neve
ismerősen cseng mindenhol az országban,
megyénkbeli előadóként külön öröm
volt számára a felkérésünk és Csernák
Tiborral, aki zongorán kísérte, adventi
dalokkal, énekekkel ünneplőbe öltöztették
a lelkünket.
Karácsony küszöbén karácsonyi angyalok,
a Kabay János Általános Iskola furulya
tehetséggondozó csoportjának kis műsora
nyitotta a programot Erdei - Dankó Eszter
vezetésével. Szőke Zoltán polgármester
úr köszöntőjét követően Szvoren Attila
református lelkész gondolta tovább a
karácsony lényegét. Nagy látványosságnak
és kuriózumnak örvendett a Garagulya
Kompánia utcaszínház jellegű Magyar
Karácsony c. műsora, mely gólyalábasokkal
is tarkította produkciójukat. A szeretet
gyertyájának meggyújtását követően
a Garagulya csapata tűzzsonglőrként
tért vissza, méltó zárást adva az ünnep
hangulatának, az adventi időszak végének.
Kívánjuk minden Tiszavasvári lakosnak,
hogy az új esztendő hozza meg számukra
mindazt az örömet és boldogságot,
amit
önmaguknak,
családtagjaiknak,
rokonaiknak és barátaiknak igaz szívvel,
szeretettel kívánnak.

Városi Mikulás Nap

A Mikulás december 6 – án érkezett
a Találkozások Háza terére. Ám amíg
odaért, addig sem unatkozott, aki
ellátogatott a helyszínre. Reggeltől
a Csi – Hu – Hu kisvonat Mikulás
járata hozta - vitte a város óvodásait
majd délután kisiskolásait a térre.
Kora délután a kisvonat a lakosok
szolgálatába állt, és a térről indulva
a városban tett egy sétát egészen 18
óráig.
Miután a Város Fenyőfáját, adventi
koszorúját
és
Mikulásházát
körbejárták a lelkes, csillogó arcú
gyerekek, a kamarateremben újabb
látnivaló várta őket.
A Hajdúnánási Galamb
- és
Kisállattenyésztők
Egyesületének
galamb - és díszbaromfi kiállítása
december 6 – 8 - ig várta a látogatókat
a Találkozások Háza kamaratermében,

ahová nagy számban érkeztek az
érdeklődők megcsodálva ezeket a
tollas szépségeket.
Mindeközben Mikulás – forgatag
és Rudolf, a szelíd rénszarvas várta
a családokat a téren, akik örömmel
készítették vele a közös fotókat.
A Mandala Dalszínház Mikulás –
varázs c. musical összeállításával
szórakoztatta a közönséget és ekkor
nagy várakozások közepette végre
megérkezett a Mikulás a manóival. A
színpadon köszöntötte a gyerekeket
a Nagyszakállú és dalokkal próbálta
bátorítani a meglepődött kicsinyeket.
Még varázsosabbá tette volna a napot,
ha egy kis havazás is beköszönt a
gyerekek nagy örömére, de bízunk
benne, hogy jövő évben ez sem marad
el.

ÜNNEPVÁRÓ PROGRAMOK A
VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
Decemberben is gazdag programkínálat
várta a Városi Könyvtár látogatóit.
A legkisebbek a Dió Duó együttes
Mikulásváró interaktív könyvtári
foglalkozásán vehettek részt december
3-án. A foglalkozás végére a Mikulás
is megérkezett a gyerekek legnagyobb
örömére. December 7-én és 14-én
Karácsonyváró - Adventi kézműves

foglalkozás várta a gyerekeket és a
felnőtteket egyaránt. Reznek Béláné
Éva és István Marianna útmutatásai
alapján szebbnél szebb karácsonyi
ajándékok készültek. A Kreatív
Olvasóink klubjának tagjai is gyönyörű
karácsonyi asztali díszeket készítettek
a foglalkozás keretében. Találkozunk
2020-ban is a könyvtárban!

Közlemények-Információk
AMIT AZ APRÓHIRDETÉSRŐL,
MEGEMLÉKEZÉSEKRŐL TUDNI
KELL

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 -

APRÓHIRDETÉS
Eladó Tiszavasvári, Hősök utca 46/a. sz.
alatti, két generációs (külön bejáratú)
kertes ház, modern épületgépészeti felszereltséggel, melléképületekkel. Telek:
1053m2 Ház lakótere: 210m2 Melléképület hasznos alapterülete: 81m2 + különálló garázs: 15m2
Érdeklődni: +36 30/219-7093
„ Eladó Tiszavasvári, Fehértói úton beépített 1479 m2 ingatlan, családi házzal,
több lakható melléképülettel együtt. Tel:
+36 30/968-8795, 06 42/373684”
Eladó Bocskai u. 68-70. közötti 817m2es építési telek. Áram, ivóvíz, gáz – és
csatornacsonk, 12m2-es melléképület.
Ár: megegyezés szerint.Érd: 42/275170, 06 30/470-8881
Tiszavasvàriban a Pizza Feretti betanított szakács ès pizza futár állást kínàl.
Jelentkezni személyesen a Ferettiben.
Telefonon történő egyeztetéshez hívja a
06 70/631-2096 számot.
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, szen�nyvízzel, vízzel. Irányár 3 200 000.-Ft.
Érdeklődni: 06 30/983-2461
Földmérés, megosztás, épület feltüntetés, telekmegosztás, telekhatár kitűzés,
egyéb földmérési munkák! Tel.: 30/
368-9797
Eladó, kiadó a Kinizsi út végén külterületi lovas tanya 0.5 ha lucernával.
Tel.: 30/213-1712
Tiszavasvári, Kinizsi u. 27. sz. alatt
700m2, ill. Damjanich u. 1 sz. alatti 500
m2 építési telek eladó. Tel.: 30/213-1712
Tiszavasváriban a 40-esben teljes felújítottan lakás eladó! Tel.: 70/297-8870
8,5 kg mogyoró eladó. Tel.: 06 30/4949939
Tiszavasvári, Táncsics út 10.sz. alatti
családi ház nagy telekkel eladó! Érd.: 06
70/622-7078
Tiszavasvári-Szorgalmatos szőlőskertben 3 ha szántó és gyümölcsös eladó.
Érd.: 06 70/941- 5339, 06 70/ 620- 1595

Kelp Ilona utca 8. fsz 2. alatti 47 nm
alapterületű, részben felújított lakás ELADÓ. Érdeklődni 16 óra után az alábbi
telefonszámon lehet. 06 30/6907-391.
Egyéni vállalkozóként épület-és szerkezetlakatos munkát vállalok, egyéni
igények szerint: trapéz lemezkerítések, fémszerkezetű épületek, kiskapuk,
nagykapuk, előtetők, fémszerkezetek
szerelése, javítása, hegesztéssel, csavarkötéssel. Tel.: 70/322-3546
Tiszavasvári, Kelp Ilona u. 3/c fsz
1. szám alatti 1+ 2 fél szobás, 60 nm
alapterületű, részben felújított lakás
ELADÓ. Érdeklődni 16 óra után az alábbi
telefonszámon lehet. 06 30/6907-391

Tiszavasvári, Nagybecskerek u. 12.
sz. alatti 3 szobás felújítás alatt lévő
ház eladó. Érd.:06 70/319-0770,
kelemen.k.antal@gmail.com
,,negyvenes társasház 3.emeletén lakás
eladó„ érd. 06 26 741 765
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:
Minden hónap első hétfőjén
2020.02.03. hétfő		
8:00 - 12:00
Elektronikus levélcím:
titkarsag@tiszavasvari.hu
Jegyzői fogadónap:
Minden páros naptári hét szerdáján
08.00 órától 12.00 óráig
2020.01.22. szerda		
8:00 - 12:00
2020.02.05. szerda		
8:00 - 12:00
Elektronikus levélcím:
jegyzo@tiszavasvari.hu
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:
Január 11-12:
Dr. Csurilla Gréta 0630/339-5758
Január 18-19:
Dr Erdélyi Béla
0630/324-2750
Január 25-26:
Dr. Bónis László 0630/978-0410
Február 01-02:
Dr. Bodnár József 0630/324-3023
Február 08-09:
Dr. Magyar Károly 0670/570-0904
Gyógyszertári Ügyelet:
Január 10-Január 16:
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Január 17-Január 23:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Január 24-Január 30:
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012
Január 31-Február 06:
Kabay Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Február 07 - Február 13:
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.
06 42/520-057
Február 14-Február 20:
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
Üzemeltető, egészségügyi szolgáltató:
Rojkó-Med Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Rendelésekre történő jelentkezések
formája:
személyesen, telefonon (42/520-080)

2020 január
illetőleg
ERODIUM rendszeren keresztül.
Telefonon előjegyzés kérhető:
Hétfő-Csütörtök:8.00-12.00,13.00-16.00
Péntek: 08.00 – 12.00
Rendelési idő:
Belgyógyászat:
(előjegyzés és beutaló szükséges)
Szerda:
páratlan héten
16.30 - 20.30
páros héten
12.00 - 16.00
minden héten
08.00 - 12.00
Csütörtök:
8.00 - 14.00
Péntek:
8.00 - 12.00
Sebészet:
Kedd: 		
14.30 - 19.30
Csütörtök:
15.00 - 18.00
Szülészet-Nőgyógyászat:
(előjegyzés szükséges)
Kedd:
terhesgondozás 13.00 - 15.00
nőgyógyászat 15.00 – 20.00
Csütörtök: terhesgondozás 13.00 - 15.00
nőgyógyászat 15.00 – 20.00
Fül-Orr-Gégészet:
(előjegyzés és beutaló köteles)
Hétfő: 		
16.00 - 21.00
Csütörtök:
15.00 - 20.00
Szemészet:
(előjegyzéses szakrendelés)
Péntek:		
8.00 – 16.00
(látótérvizsgálat) 8.00 - 10.00
Bőrgyógyászat:
Kedd: 		
12.30 - 17.30
Urológia:
(előjegyzéses szakrendelés)
Hétfő:
8.00 - 14.00
Reumatológia:
(előjegyzéses szakrendelés)
Hétfő: 		
16.00 - 21.00
Szerda:
12.00 - 17.00
Röntgendiagnosztika, Teljes körű
ultrahang diagnosztika:
(előjegyzéses és beutaló köteles)
Szerda: 		
16:00-20:00
Csütörtök:
16:00-20:00
Fogászati röntgen:
Hétfő: 		
13:00-16:00
Kedd: 		
08:00-12:00
Szerda: 		
08:00-11:00
Csütörtök:
08:00-12:00
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

Anyakönyvi Hírek

Akiktől búcsút vettünk:

Köszöntjük Tiszavasvári
Legifjabb Lakóit
Lakatos Ábrahám Illés,
Lakatos Ábrahám Gyula,
Makula Zejnep,
Tejfel Hanga Alessza,
Makula János,
Szabolcsi Dominik Attila,
Rézműves Gyula Miklós,
Lakatos Zejnep Mária,
Kószó Zsófia,
Lakatos Stella Stefánia,
Jónás Zejnep Linett,
Kiss Hanna,
Makula Szemir,
Hegedűs Hanna,
Budai Noel,
Rézműves Loretta Lilien,
Kiss Alex Dávid,
Dampf Janka

Nagy Miklós / Bercsényi u.
Lakatos Alexandra Szabolcska
Mihály u.
Jónásné Kóti Anna / Iskola u.
Katona Lászlóné sz. Bak Julianna
Állomás u.
Barabás Imréné sz. Köblös Irma
Lehel köz
Kovács László / Kinizsi u.
Mészáros Lajos / Petőfi u.
Kopkáné Szondi Andrea
Pethe Ferenc u.
Kiss Gábor /Petőfi u.

Akik házasságot kötöttek
Bárdos Anita – Lévai Zoltán
Dorkó Judit – Nagy István
Kacsó Klaudia – Balogh Gábor
Bohács Andrea – Orosz Zoltán
Vaskó Anita – Husz János

Olvasóink tollából

2020 január

Képviselői
fogadóórák

Horváth Piroska

Egy pohár újévi köszöntő

Tamás Viktor: +36 30 3265394
Fogadóóra: minden hónap első keddje
16-17 óráig Vasvári Pál terem
Szurkos Szilvia: +36 30 3058143
Fogadóóra: minden hónap második
keddje, 16.30-18.00 Vasvári Pál teremben
Balázsi Csilla: 42/520-120 e-mali:
csilla@csip.hu Cím Tiszavasvári Gombás
András u. 23/c Fogadóóra: minden hónap
második szerdája 15-17 óra
Szabó Zoltán: +36 70 1980057; szabo.
zoltan0829@gmail.com
Fogadóóra: minden hónap első hétfője
17.00-18.30 között. Vasvári Pál terem.
Bakné Répási Ágnes: bakne.r.agnes@
gmail.hu
Fogadóóra: minden hónap második
keddje 16.00 - 17.30-ig a Vasvári Pál
teremben
Ráduly Zsolt: +36 30 2198461
Fogadóóra: minden hónap első szerdája
16.00-17.30-ig Vasvári Pál teremben
Volosinóczki Béla: +36 30 2132327
Fogadóóra: minden hónap első keddje
16-17-ig Vasvári Pál teremben
Balogh Sándor: +36 70 5466851
Fogadóóra: minden hónap második
szerdája 17.00-18.00-ig Vasvári Pál
teremben

Új esztendő, szép új világnyíljon ezer tarka virág,
hozzon az év boldogságot,
emberséget, biztonságot,
családoknak gyarapodást,
meghittséget, ragaszkodást,
örömöt és vidámságot,
igaz, tiszta barátságot
jó szülőknek gyermekeket,
sportolóknak serlegeket,
otthonokban melegséget,
nagyvilágba egyezséget,
békét,
reményt,
népességet,
szerelmesnek
gyengédséget,
szomjazónak
kristályvizet,
hitetlennek
igaz hitet,
segítséget
nyújtó kezet,
éhezőnek
friss
kenyeret!
Adjon Isten
sok szép álmot,

BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNOK!!!

2020. évi
nyugdíjkifizetések
- január 09. / - február 11.
- március 11. / - április 08.
- május 11. / - június 11.
- július 09. / - augusztus 11.
- szeptember 10. / - október 09.
- november 11. / - december 01.

Egy ismerősöm szerint az igazi barátok
arról ismerhetők fel, hogy ha hosszú
évek után találkoznak is, ugyanott tudják
folytatni a beszélgetést, ahol annak előtte
abbahagyták. Valahogy így vagyok
Szekeres Tamás zenéjével. Az 1998-as
Loner album óta eltelt idő korántsem a
remeteség időszaka volt életében. Tanított,
alkotott és személye elválaszthatatlan lett
az Omega együttessel, mely egyértelműen
neki köszönheti, hogy a múltját aprópénzre
váltó kiöregedett sztárzenekar helyett
egy új színvonalas produkciókat a mai
napig létrehozni képes közösség maradt
fél évszázados múlttal a háta mögött.
Új albuma, a »White Shapes Of Blue”,
mely az áthallások ellenére nem a Peocol
Harum egykori slágerére hajaz, hanem a
kék tónusú borító fehér szegélyére. A zenei
anyag derékhada feldolgozásokból áll, ami
semmit nem von le értékéből, hiszen ebben
a stílusban szerencsésen szétválasztható
az alkotás az alkotótól biztosítva ezzel
időtlenségét, önálló életét. Első hallásra,
ami feltűnt, a letisztult hangzás, ami az
igazán
nagy
előadóknál
jellemző
egy
bizonyos
kor
után és az, hogy
szerepelnek
az
albumon
„slágergyanús”
darabok átiratai
is. Ez kiválóan
ellenpontozza
azt, hogy az
anyag
jelentős
hányada
nem
annyira a műfaj
klasszikusainak
szerzeménye,
sokkal
inkább

Kocsma történetek

(Varga Tímea Hajnalka esete, Tót Lajival, meg a vásárlással)
Első epizód
Hajnalka, te ezt nem tudhatod! Mondta Lajos.
Nyugodjatok meg, ez a Lajos, nem az a Lajos.
Mármint, hogy nem a Tót. Kövér Lajos volt az,
akit emlegettem. Mondjuk ez a Lajos is megindult
kissé, de most nem olyan kövérségről beszélünk.
Névről beszélek, mint van a nagybajuszú Lackó.
Aki ugye, Kövér. Akiről beszélgetek, az meg
Nagy ugyan, de nem bajuszú, hanem Zoltán, és
Ő játszotta Kövér Lajost, a szomszédot, a Familia
Kft-ben. Merthogy ezt játszani kellett, hiszen
igazából nem voltak szomszédok. Hogy Tik is
ércsetek. Ez egy film sorozat volt. Visszatérve,
Nagy Zoltánhoz. Diákkoromban a veszprémi Petőfi
Színház társulatában játszott. Volt szerencsénk, az
iskolánk kultúrtermében is, szavalatait hallgatni.
Ott nem lépett fel a színpadra, elég nagy volt.
Ércsétek úgy, hogy magas. Lackó meg, ugye
az országház pulpitusára lép fel, és ott tartja
előadásait. Ő is elég nagy. De Ő, bajuszú. Hogy
így sikerült, sikeresen tisztáznunk, mindannyiunk
legnagyobb megelégedésére a dolgokat, örömmel
dőlök hátra, élvezvén a közmegelégedést, amelyet
eddigi okfejtésem okozott köreitekben. Nem
áramköreitekben, hanem hogy, Tiktek közt.
Na, eddig meg is vónánk. Meregyébkéntmeg,
a mi tündéri Hajnalkánk, és a mi Lajosunk
relációjában, Lali nem mondana ilyet. Semmi
olyasmi nincs amit, Hajnalka ne tudhatna. Jó, hát
persze, hogy lenne (ha firtatni lenne valakinek
mersze). Egyezzünk meg benne, hogy lenne. Na
de ha, Timi belügyeiben nem kutakodunk, akkor
Lalink kalandozásaiba se folyunk mélyebben bele.

Szekeres Tamás

Maradjunk annyiban, hogy azt jobb, ha nem tudja
se Hajnalka, se Timike. Szóval Lajkó amúgy is egy
rendes ember, és nem is merne ilyet mondani. Fedje
jótékony homály, ezeket a homályos dolgokat, ami
Timcsinknél könnyen megy. Istenáldotta tehetsége
van arra, hogy dolgok a memóriájából, ködbe,
homályba vesszenek. Lajinak, néha mégis, az a
meglátása, hogy azért többször elkalandozhatna
élete párjának a gondolatisága, az Ő személyéről.
De halljátok, még sem lehet minden gondolat
mellé egy forgalomirányítót állítani. Lajkót például
roppant tudja irritálni, - pontosan nem is tudja mit
jelent az irritálás, ami ugye még külön idegesíti,
mert egyszerű ember Ő, és nem nyelvész. Ez még
nem minden. Hacsak, ennyi lenne. Van ettől még
idegesítőbb dolog - amikor Timeskénk szemében, az
érdeklődés tüzei kezdenek parázslani. Lajos szerint,
ez olyan fokú megtévesztés, hogy már-már az
értelem csírájaként is felfogható. Nem emlékeztek
Ti arra, amikor a rádiókon még a varázsszem volt.
Ez valami olyasmi. De saját bevallása szerint - és
higgyük el Neki - nem is bánná. Annyi baja van
végtére is, ezzel a megigézett, felfokozott szellemi
állapottal, hogy az mindig sokba kerül. Mindég
olyan helyen jön ez rá Hajnincára, ahol táska, cipő,
ruha, meg szépészeti dolgok tömkelege található.
Ilyen esetekben Hajnalka hajlamos huzamosabb
ideig, időt tölteni, és pénzt is, a fennebb vázolt
környezetben, aminek eredménye gyanánt Hajnika
a legszükségesebb dolgokat összeszedegeti. Most
egyébként tanúi lehettek, ama nagy igazságnak,
hogy minden relatív. -.appa.

az újabb generáció alkotása. Az a néhány
kifejezetten rádió barát darab remélhetően
felkelti a Dj-k érdeklődését is. A stáblistát
olvasva feltűnt, hogy mindössze két
zenész követte el az albumot (Földi Albert
közreműködött billentyűs hangszereken).
Ebből kikövetkeztethető a zenei programok
használata, amit a fanatikus, az élő
zenére esküvő rock rajongók fanyalogva
fogadhatnak. A cinikusabbak esetleg
odavethetik, hogy tipikus pénztelen magyar
produkcióról van szó. Nos! Felhívnám a
figyelmüket, hogy komoly világsztárok
(Pl. Gary Moore a The Loner című dalban)
kihasználták a különféle zenei programok
lehetőségeit. Valahogy olyankor nem
hallani a fanyalgást a részükről. Azzal sem
árt tisztában lenni, hogy Magyarország a
méretei folytán nem képes a művészeteket
eltartó piacot biztosítani, ebből kifolyólag
a legprofibb produkciók sem dúskálnak
abban az anyagi bőségben, mint nyugati
társaik. Mindezt figyelembe véve, vagy
ellenkezőleg, figyelmen kívül hagyva
állítható, hogy
az új album
nemzetközi
színvonalú
alkotás,
ami
a rock zene
büszkesége
lehet.
Csak
remélhetjük,
hogy
a
megjelenést egy
turné
követi,
hogy élőben is
megízlelhesse
az albumot és
Szekeres Tamás
játékát.
-GDZS-

Utolsó Oldal
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December 19- én töltötte 90. születésnapját
özv. Csikós Andrásné.   Gyermekei, testvére,
testvérének felesége, unokái és dédunokái
ezúton is nagyon jó egészséget és még hosszú
boldog éveket kívánnak neki!”

2019. december 18-án ünnepelte 90. születésnapját Majoros
Gézáné Orosz Veronika, akit ez alkalomból köszöntött
Ostorháziné dr.Kórik Zsuzsanna jegyzőnő, Szőke
Zoltán polgármester és Kovács Edina anyakönyvvezető.
Veronka néni nagyszülei és szülei is földműveléssel,
kertészkedéssel foglalkoztak, így nem csoda, hogy Ő is ezt
a munkát választotta. Hárman voltak testvérek, és vallásos
nevelésben részesültek. Sajnos a legkisebb testvér még
kétéves korában meghalt, így húgával maradtak egymás
lelki támaszai. 1957-ben férjhez ment Majoros Gézához.
Házasságukból egy leányuk született. Sajnos férjét 31
évi boldog házasság után, 1988-ban elvesztette. Azóta
lánya és négy unokája jelenti számára a családot, akikkel
békében, boldogságban él. Legnagyobb öröm számára, ha
az unokáknak süteményeket készíthet. Kívánunk további
boldog éveket, és ehhez nagyon jó egészséget!

IMPRESSZUM VASVÁRI HÍRMONDÓ VÁROSI KÖZÉLETI HAVILAP

ALAPÍTÁS ÉVE: 1989, ALAPÍTÓ: Tiszavasvári Város Önkormányzata FELELŐS KIADÓ: Szőke Zoltán - polgármester, FELELŐS SZERKESZTŐ: Fülöp Attila SZÉKHELY: Tiszavasvári, Városháza tér 4.
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