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Az óvodának a felújítása szépen halad, a nyílászárók 
kicserélésre kerültek, a burkolás helyenként már elkészültek. 
Folytatódik tovább az épület akadálymentesítése és 
a napelemes rendszer telepítése. A mentett TOP-os 
pályázatunk szerződéskötés alatt áll, és hamarosan 
megkezdődnek az azzal kapcsolatos munkák is. A cél a 
kivitelezés mielőbbi befejezése, azonban a közbeszerzés 
lezajlásának időtartama bizonytalan, és a munkálatok 
időigénye alapján is az egész évi zárás mellett kellett 
dönteni az Önkormányzatnak. Kérjük a szíves türelmüket 
és megértésüket. Az idei tanévben az óvodásokat a tavaly 
újjávarázsolt Minimanó óvoda várta nagy szeretettel és 
várja továbbra is. A Varázsceruza Óvoda véglegesen 2023. 
június 30-ig kerül teljesen felújított állapotba és így a régi 
kopott óvoda, már új köntösben és megújulva várhatja a 
kis növendékeket.
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A közmeghallgatás nyilvános, melyen a helyi lakosság és 
a helyben érdekelt szervezetek 

képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és 
javaslatokat tehetnek.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az ülésen kizárólag 
településrészi, illetve a település egészét érintő témakörök 

vethetőek fel, egyedi kérdésekben a Polgármesteri 
Hivatal és a tisztségviselők a megjelölt fogadási időkben 

készséggel állnak a városlakók rendelkezésére.
Szőke Zoltán
polgármester

Az Augusztus 20-i Államalapítási ünnepünk alkalmából 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő – 
testülete a 164/2021. számú határozata értelmében 
Kiváló Sporttevékenységéért Kitüntető díjat adományoz 
Pethe Sára részére. Sára 8 éves korától sportol,  13 
évig versenyszerűen röplabdázott.  A Kabay János 
Általános Iskolában és a Váci Mihály Gimnáziumban 
végezte tanulmányait ,majd a  Testnevelési Egyetemen 
érdeklődése az erőfejlesztés és testépítés felé fordult. Civil 
foglalkozása gyógytestnevelő tanár, ám versenyszerűen 
foglalkozik testépítéssel. Mára kétszeres világbajnoki 
címmel büszkélkedhet. 2015–ben kezdte a versenyzést, 
részt vett magyar és európai bajnokságokon valamint 
világbajnokságon is. 2019–ben a Dél – Koreában 
megrendezésre került világbajnokságon a III. és IV. 
helyezést hozta el. 2021–ben Taskent városában két 
aranyérem tulajdonosa is lett. Tiszavasvári méltán lehet 
büszke világbajnokára.

Rozgonyi Dóra a Tiszavasvári Kabay János Általános 
Iskola volt 8. d osztályos tanulója 8 éven át kitűnő, 
dicséretes tanulmányi eredményt ért el. Magatartásával, 
szorgalmával példát mutatott társainak. Számos országos 
és megyei tanulmányi versenyen dobogós helyezést ért 
el, mellyel iskolánk hírnevét is öregbítette. Elsők között 
szerzett angol nyelvből középfokú komplex nyelvvizsga 
bizonyítványt. 8 évet aktívan sportolt az iskola kézilabda 
csapatában, hozzájárult a csapat kitűnő sporteredményeihez. 
Rendszeresen részt vett térségi és megyei diákolimpiákon 
is. Osztály és iskolai szinten is kiemelkedő közösségi 
munkát végzett. Több évig vezetőségi tagként vállalt 
feladatot az iskola Diákönkormányzatában. Iskolai 
rendezvények, műsorok állandó szereplője volt. Ezek 
tükrében a Tiszavasvári Város Önkormányzata Vasvári Pál 
Ifjúsági Díjban részesítette. További tanulmányaihoz sok 
sikert kívánunk.

Szuhanics Albert
Nemzeti Ünnep Augusztus 20.

Csordultig telt szíveinkben 
ős reménynek hangja dobban. 

Ezer éves szép hazánkban 
hogyan élhetnénk mi jobban?

Kárpátoknak igazgyöngye, 
Magyarország a mi földünk. 
Teremje meg új kenyerünk, 

s legyen borunk, mit kitöltünk!
Államiságunk ünnepén 

a Szent jobbot körbe hordják. 
Az időknek végeztéig 

a mi hazánk, Magyarország!
Ott ahol zúg Duna, Tisza, 
az új kenyér bőven terem. 

Áldott földjén arany mezők, 
nektár csöppen szőlőhegyen.

István király mindörökre 
Máriára bízta földünk. 

Patrónusunk Nagyasszonyunk, 
nem veszi el senki tőlünk!

Gyermekáldás legyen számos! 
Boldog párok, otthon, fedél… 
Mi mást adhat magyar állam? 
Azt hogy te itt otthon legyél!
Munka legyen, boldogulás, 

család, Isten ege alatt. 
Szent koronánk védelmezzél, 
s magyar hazánk erős marad!

Felújítás alatt a 
Varázsceruza Óvoda 

Vasvári Pál Ifjúsági Díj Kitüntetettje
2022-ben:

Rozgonyi Dóra
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Önök kérdeztek – Szőke Zoltán polgármester válaszol

- Mikor várható a közvilágítást megújító 
projekt kivitelezésének indulása?

– Nem titok, hogy a feltett kérdéseket 
már a találkozásunk előtt megkapom, de 
csak azért, hogy minél pontosabb választ 
tudjak rá adni. Ettől függetlenül bátran 
kijelenthetem, hogy továbbra sincsenek 
tabu témák, félretolt kérdések. De lássuk 
a választ: mint minden esetben, most is a 
tervezési és kivitelezési szakasz az, ami a 
legtöbb időt elviszi. Most sincs ez másként! 
Amint az engedélyezési folyamat le fog 
zárulni, onnantól kezdve megkezdődhetnek 
a kivitelezési munkálatok. A kivitelezőtől 
azt a választ kaptuk, hogy a megkezdéstől 
számított 3-4 héten belül megtörténik a 
teljes településen a lámpatestek cseréje. 
A szerződésben rögzített határidő az 
idei év vége, a tájékoztatásuk szerint 
viszont október végére, november 
elejére elkészülhetnek az egész városban 
a munkálatokkal. Addig is türelmet, 
megértést kérek városunk lakóitól. Viszont 
örömmel mondhatom, hogy a hivatal 
munkatársai addig sem tétlenkedtek. 
A lakosság segítségével felmérték a 
jelenleg nem működő lámpatesteket, és 
ezek lecseréléséig gondoskodunk arról, 
hogy mindenütt megfelelő, működőképes 
közvilágítás legyen.

- A 36-os út mentén van két napelemes 
sebességmérő/jelző tábla, amelyek sajnos 
jó ideje nem működnek már. Ezek a 
Közút vagy az önkormányzat kezelésében 
vannak? Tervben van-e ezeknek a 
javítása, cseréje? 

– Itt az élő példa arra, hogy ha nem 
kapom meg előre kérdést, akkor rögtön 
nem tudok rá válaszolni! Utánanéztünk! 
Ezek a sebességmérő táblák egy 2007 
végén kiírt pályázatnak az eredménye. 
Vagyis, lassan 15 éve lettek kihelyezve. 
Egyébként nem kettő, hanem hat darab van 
belőlük. Van a Penny előtt az út mindkét 
oldalán oda-vissza, van a Kossuth úton 
a Somogyi Béla út kereszteződésénél 
szintén kettő, és van kettő a Petőfi úton, 
a buszmegállónál. Annak idején közel 
7 millió forintból valósult meg ez a 
beruházás, és válasz a kérdezőnek: az 
önkormányzat tulajdonát képezi. Így, 
hogy kiderült, hogy a „miénk”, felmérjük 
a műszaki állapotukat, valamint azt, hogy 
ezek felújítása mennyire gazdaságos. Régi 
berendezésekről van szó, nem biztos, hogy 
felújíthatóak, javíthatóak. Viszont örömhír 
ezzel kapcsolatosan - amiről már testületi 
ülésen is volt szó, - hogy városunkban 
telepített sebességmérő kérdése is 
felmerült. Paronai János kapitány úrral 
már beszéltünk erről. Ezek sebességet is 
mérnének, valamint a jó képfelbontás miatt 
beazonosíthatóak lennének a gépjárművek 
típus, és rendszám alapján!

- Nagyon örömteli, hogy az útfelújítási 
program keretében a korábbi, nem túl 
szerencsés kialakítású fekvőrendőröket 
jóval profibb kialakítású utódok váltották. 
Várható-e, hogy idővel megkapják a 
megkülönböztető sárgafestést is? Most 
még aránylag jól láthatóak, de később 
nehezebb lesz észrevenni őket főleg 
annak, aki nem jártas az adott környéken.

– Az útfelújítások még folyamatban 
vannak. A teljes befejezésig sajnos még 
néhány hetet várni kell. A területek 
még át vannak adva a kivitelezőnek, 
és amíg Ők dolgoznak, addig nem 
történhet meg a műszaki átadás-átvétel. 
Vagyis: miután elkészült az összes út 
felújítása városunkban, majd csak azt 
követi a burkolati jelek felfestése. Azt 
már most el lehet mondani, hogy sokkal 

biztonságosabbak és barátibbak ezek 
a fekvőrendőrök, mint a korábbiak 
voltak. Emlékezzünk csak! Motorosok, 
kerékpárosok elbuktak rajtuk, elérte az 
autók alját, aki későn vette észre, azon 
dobott jókorát, és még sorolhatnám a 
régi, rosszul kivitelezett “fekvők” bajait. 
Ezek a mostaniak már nem olyanok. 
Természetesen, ahogy már az előbb 
mondtam, meglesznek a felfestések, 
csak érjenek oda erre a munkafázisra. 
Viszont amit negatívumként tudok 
elmondani az autósok terhére, hogy 
hiába közlekedhetőbbek lettek a 
forgalomcsillapító bordák, ennek ellenére 
sokan még mindig megpróbálják a 
Hősök útján megkerülni, a padkára 
hajtva kikerülni. Erre valamit ki fogunk 
találni, mert a megkerülés helyett inkább 
a sebességet kellene csökkenteni a 
gépjárművezetőknek.

- A Kabay előtt kivágott fák lesznek-e 
pótolva – kérdi az ott lakók közössége. 
Ha kell, szívesen beszállnának Ők is 
anyagilag a fa vásárlásába! 

– Többször felmerült már a kivágott fák 
pótlásának kérdése. A törvény értelmében 
oda, ahova engedélyt adtunk ki, köteleztük 
az érintetteket a fák pótlására. Az 
esetek túlnyomó részében ez teljesült is. 
Szeretném, ha a kérdésfeltevő (közösség) 
felvenné a kapcsolatot velem, velünk 
akár telefonon, akár a fogadónapomon, 
és tudnánk egyeztetni a kérdésben, 
megkeresésben tett ajánlatukról. Egyébként 
távlati tervünk, hogy a lakossággal a város 
más részein is közösen fákat telepítsünk, 
fákat ültessünk!

- Úgy hallottuk, hogy Tiszavasváriban 
forgatott egy idegen TV! Lehet tudni, hogy 
ezzel mi volt a céljuk, és milyen színben 
fogják feltüntetni városunkat? Onnan 
gondoltuk, hogy nem a Tiszavasvári 
Városi Televízió forgat hajnalban, a 
városban, mert négy kamerával dolgoztak 
egyszerre!

– Valóban Tiszavasváriban forgatott egy 
hétig egy nem helyi Tv stáb nagyon komoly 
létszámmal, nagyon komoly technikával, 
7-8 gépjárművel. Itt laktak egy hétig. 
A stáb vezetője felhívott, és időpontot 
kért egy személyes találkozóra. Persze 
előtte már felfigyeltem a „mozgásukra”, 
és azt kellett megállapítanom, hogy 
Tiszavasvárinak nem feltétlenül a 
szép oldalát akarják bemutatni. Segítő 
szándékkal felajánlottam nekik, hogy 
elkalauzolom őket olyan helyekre, ahol 
látható a fejlődés, ahol új dolgokkal 
büszkélkedhetünk, de erre azt mondták a 
fiatalok, hogy lesz majd a filmben ilyen 
is! A vezetőjük a találkozásunk során 
arról tájékoztatott, hogy helytörténeti 
kutatásokat végeznek, valamint az 
agráriummal kapcsolatos aktuális 
kérdéseket szeretnének boncolgatni 
(aszálykár, stb.). Egyébként ez a stáb hat 
évvel ezelőtt már járt Tiszavasváriban, és 
véleményem szerint csak a város negatív 
oldalát mutatták be. Új időpont egyeztetése 
után megbeszéltük, hogy együtt töltök 
velük egy fél napot. Megmutatom a 
város mindkét arcát. Kiviszem őket a 
Széles-Keskeny útra, de elmegyünk olyan 
helyekre is, ahol az utóbbi idők fejlődése 
tapasztalható, látható! Ez meg is történt! 
Közben elmondtam, hogy az utóbbi időben 
a település egy komoly változáson ment 
keresztül. Aztán azt tapasztaltam, hogy 
ennek a felvételsorozatnak sokkal inkább 
politikai, mint helytörténeti színezete 
van. Hogy milyen képet fognak festeni 
Tiszavasváriról, azt nem tudom. Én is 

kíváncsian várom, hogy ők azokból az 
üzenetekből, jelzésekből mit érzékeltek. 
Sajnos ezzel kapcsolatosan bizonytalan 
vagyok, mert úgy gondolom, hogy teljesen 
mást fognak kihozni belőle, teljesen más 
képet fognak festeni az itt látottakról, 
mint a valóság! Egyet mindenféleképpen 
szeretnék elmondani, amit a stáb 
vezetőjének is elmondtam: Úgy hiszem, 
úgy érzem, hogy Tiszavasváriban az elmúlt 
években nyugalom volt és nyugalom van. 
Politikai gondolkodástól függetlenül a 
település összességében békés. Persze 
a választások idején felfokozottabb 
a hangulat, mint mindenhol máshol, 
szócsatározásokkor kicsit nagyobb a 
hangerő, de az elmúlt évtizedekhez 
képest már ezek is mintha kulturáltabbak 
lennének. Visszaszoktak az emberek a 
különféle rendezvényekre, tudnak közösen 
szórakozni békében, barátságban. Annyit 
kértem a stáb vezetőjétől, hogy hagyja meg 
nekünk ezt a békés, nyugodt várost. Nem 
kell a hangulatkeltés. Idejönni idegenből, 
jól megkavarni mindent, aztán szedve a 
sátorfát – hazamenni, az nem szép dolog! 
Nekünk ez nem hiányzik! Nem kell, hogy 
országos össztűz zúduljon ránk! Úgy 
gondolom, hogy a város életének már nem 
a politikáról kellene szólnia, hanem arról, 
hogy összefogott ez a település, hogy egy 
irányba mozdulunk, és azt szeretnénk, ha 
egy igazán élhető járásközpont alakulna 
ki. És nem akarjuk azt, hogy valakik, 
valahonnan kívülről jöjjenek, és ezeket 
a jelenlegi állapotokat megbolygassák, 
és olyan hangulatot idézzenek elő, amire 
nincs igénye Tiszavasvárinak! A kérdésre 
válaszolva: én bízom abban, hogy egy 
korrekt televíziós műsort láthatunk 
Tiszavasváriról. Ha nem, akkor tény lesz 
ismét, hogy van valaki, valakik, akik mást 
szeretnének, mint az itt élők! Lehet kicsit 
hosszasan beszéltem az érzéseimről, de 
úgy gondolom fontos dolog tabuk nélkül 
közzétenni ezeket.

– Ezek voltak a lakosság által feltett 
kérdések! Van-e esetleg olyan, amit még 
feltétlenül tudatni kellene az olvasókkal?  

–  Igen, van több téma is! Az első: 
mindenféle előzetes híresztelésekkel 
ellentétben az nem igaz, hogy az Egység 
úti óvoda, vagy a város bármely óvodája 
bezárna. Kivéve a Gyári Varázsceruza 
óvodát, ami a teljes felújítás miatt zár 
be. Mindez csak azért történik, mert 
nagy felújításon esik át az épület, és a 
szeptemberi kezdésre biztos, hogy nem 
lesz használható állapotban. De erről 
korábban már tájékoztattuk a szülőket. 
Ennyi kényelmetlenséget megér az, 
hogy egy teljesen felújított környezetben 
folyhasson majd tovább az óvodai nevelő 
munka. A következő téma: energiaválság! 
Szeretnék megnyugtatni mindenkit, 
hogy megvannak az elképzeléseink, 
megvannak a terveink. Az intézményeink 
vezetőitől bekértem egy megtakarítási 
tervezetet – amit meg is kaptam. Ezeket 
most elemezzük, összesítjük. Nem 
vagyunk könnyű helyzetben a téli időszak 
tekintetében. Komoly költségnövekedésre 
kell számítanunk, ami nem néhánymillió, 
hanem súlyos tízmilliós többletkiadást 
jelent majd az önkormányzatnak. Hivatalos 
megkeresésünk után várom a minisztérium 
válaszát, hogy milyen kormányzati 
támogatásra számíthatunk. Ha ez megvan, 
utána lehet csak konkrétumokról beszélni, 
döntéseket hozni. Amennyiben dönt 
majd a képviselő-testület, utána részletes 
tájékoztatást fogok adni a lakosság felé. 
Nem kell megijedni, bepánikolni, mert 

felkészültek vagyunk. Találkoztunk már 
hasonló esettel, és azt is megoldottuk. 
Egy gondolatot még elmondanék! Azért 
mert nem ismertetem az intézkedési tervet, 
ettől függetlenül már tettünk lépéseket. 
A szociális otthonban tervezés alatt áll a 
gázkazánok mellé egy vegyes tüzelésű 
kazánnak a kialakítása. Ez közel 5 millió 
forintba kerül, de ennek a sokszorosát 
tudjuk majd megtakarítani vele. A Fülemüle 
Óvoda esetében van egy hőszivattyús 
rendszerünk, és volt egy gázkazánunk, 
ami már nem felel meg az elvárásoknak, 
ezért a hatékonyság növelése érdekében 
korszerűsítést hajtunk végre. Persze ezen 
kívül a fűtési időszakban jobban oda kell 
figyelni az ablakok-ajtók nyitva tartására, 
a hőfokok ellenőrzésére, a világításra, és 
még sorolhatnám.

– A megszorítások kapcsán tervez-e a 
városvezetés új adónemek bevezetését, 
vagy adóemelést?

– Konkrét elhatározás nincs. Egyébként 
már évek óta nem emeltünk adókat, és 
amennyiben a lehetőségek megengedik, 
nem is szeretnénk. Az önkormányzat 
megpróbálja saját erőből kezelni a 
helyzetet. A mezőőri járulékon szeretnénk 
emelni – egyeztetve a gazdákkal, - de ez 
már nem új keletű dolog. Sajnos 10 millió 
forintot kapunk rá, és 20 millió forintunkba 
kerül a működtetése, amit már nem 
vagyunk képesek egyedül előteremteni. A 
mezőőrségre pedig – amint azt a tények is 
bizonyítják, - nagy szükség van. Egyébként 
tudomásom van olyan településekről, ahol 
nem adókat emelnek, hanem konkrétan 
intézményeket zárnak be. Ilyen pl.: uszoda, 
sportlétesítmény, művelődési ház, stb. Mi 
ezt nem szeretnénk! Az energetikusunk 
véleménye szerint a fűtésnél 1 Celsius 
fokkal kevesebb hőmérséklet 5% 
megtakarítást jelent, így inkább az 
ilyenekre figyelnénk majd jobban oda. Ez 

nem azt jelenti majd, hogy meg kell majd 
fagyni, hanem a 23 fok helyett elég lehet a 
20 fok is.2-1a fotót ide valahova

– Van-e még valami?
– Igen! Építkezések terén megyünk 

tovább. Épülnek az útjaink, és talán 
szeptember végére, október elejére be 
is fejeződik ez. Ekkor jönnek majd a 
felfestések, a műszaki átadások. Ezt csak 
azért mondom, hogy ezt mindenkinek 
meg kellene várni, és majd csak utána 
jelezni a különféle észrevételeket, 
kifogásokat. Elkezdődött a Találkozások 
Háza felújítása is. Az épület kap egy 
külső, - és egy tetőszigetelést. Komoly 
munkálatok folynak. Nem sokára egy 
teljesen új külsővel megjelenő épülettel 
„találkozhatunk”!

– Köszönjük a válaszokat!
Fülöp Attila
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Közéleti hírek 

A 2022. június16-i képviselőtestületi 
ülésen jelen volt Bognár László, a volt 
Alkaloida hulladéklerakó kármentesítését 
végző Mészáros és Mészáros Zrt. 
képviselője, aki elmondta, hogy az elmúlt 
egy évben egy nagyon fontos fejezet 
zárult le a Tiszavasvári volt Alkaloida 
hulladéklerakójának kármentesítése tárgyú 
projektjében. Egy 30 méter mély, 2,1 km 
hosszú, és 60 cm széles résfal készült el, 
mely munka egy Magyarországon eddig 
egyedülálló mérnöki teljesítményként 
értékelhető. Ezzel a vízzáró résfallal a 
szennyezés útját teljesen elzárták, így 
a volt hulladéklerakóból a lerakásra 
került szennyező anyag a későbbiekben 
nem tud majd a talajvízbe kiszivárogni. 
A projekt előkészítése során 5 évvel 
ezelőtt modellezéssel előrevetítették a 
szennyeződés terjedését, ami sajnálatos 
módon egy lényegesen nagyobb területre 
terjedt el napjainkra. Jelenleg ezzel 
kapcsolatosan beavatkozási tervet, illetve 
vízjogi létesítési engedélytervet kell 
módosítaniuk. A probléma kezelésére 
egy nagyobb kiterjedésű és kapacitású 
vízgyűjtő és vízkezelő rendszert kell 
kiépíteni, mint az a beavatkozás előtt 
tervezett volt. Ez a feladat lesz a 
projekt következő mérföldkővének a 
célkitűzése. A gyakorlatban ez úgy fog 
megvalósulni, hogy körülbelül 10 km 
vezeték kerül majd elhelyezésre, és 
szivattyúk segítségével a szennyezett 
talajvizet kinyerik, és egy megépített 

víztisztítóban megtisztítják, majd a tiszta 
vizet visszajuttatják a szennyeződésmentes 
zónákba. A kitermelt, majd megtisztított 
vizet egészen addig cirkuláltatják, amíg 
a szennyezett terület meg nem tisztul 

teljesen. Szabó Zoltán képviselő úr 
kérdésére, miszerint milyen mélyen 
helyezkedik el a szennyeződés Bognár 
László úr tájékoztatta miszerint két vízzáró 
réteg között, egy 17 méteres zónában fekvő, 
illetve egy mélyebb, 28 méteres zónában 
terjedt el, és körülbelül 1 km-re kúszott 
el a lerakótól. A kármentesítéssel érintett 
terület a lakóterületektől megnyugtató 
távolságban található.

Tiszavasvári Város Önkormányzata az 
„Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című 
TOP_Plusz-1.1.3-2021 kódszámú pályázati 
felhívásra 2022. augusztus 31. napján 
pályázatot nyújtott be az önkormányzat 
tulajdonát képező Szentmihály 
Gyógyfürdő termál medencéihez tartozó 
Tiszavasvári, Bocskai utca, 0289/2 

helyrajzi számú ingatlanon lévő 1. számú 
termálkút rekonstrukciójára közel 220 
Millió Forint támogatási összegre, bízva 
a pozitív elbírálásban. A pályázatban a 
termálkút meglévő szivattyújának cseréje, 
törött szivattyú kiemelése, valamint 
meglévő nyomvonalon, 1300 fm hosszban 
csővezeték cseréje kerül megvalósításra.

Amit a kármentesítésről tudni kell

Kiemelt értékünk a Gyógyvíz – 220 
millió Forint támogatásra pályáztunk

Akár azonnali kezdési lehetőséggel 
keressük leendő operátor munkatársunkat.

Feladataid lesznek:
- Rendszerüzemeltetési feladatok ellátása
- Az üzem folyamatos üzemmenetének 
felügyelete és biztosítása
- Üzemi berendezések kezelése
- A folyamatos üzemvitelhez szükséges 
karbantartások elvégzése 
- Üzemi terület tisztán tartása

Te vagy az ideális jelölt, 
ha rendelkezel az 
alábbiakkal:
- Középfokú végzettség
- Jó fizikum
- Alapszintű számítástechnikai ismeretek
- Megbízhatóság

Előnyt jelent:
- Fémipari, villamosipari vagy vegyipari 
alapszakma
- Kazánkezelői, technikusi végzettség
- Érettségi bizonyítvány
- Tűzvédelmi szakvizsga
- Emelőgép-, rakodógép-kezelői 
jogosítvány
- 3 év szakmai gyakorlat

- Tiszavasvárihoz közeli lakóhely

Amit a munkádért cserébe 
ajánlunk:
- Hosszú távú munkalehetőség
- Stabil munkahely
- Piacképes jövedelem és vonzó juttatások 
(cafeteria, 13. havi fizetés)
- Helyközibérlet-támogatás

Foglalkoztatás jellege:
- Folyamatos 4 műszakos munkarend

Munkavégzés helye:
- 4440 Tiszavasvári, Kabay János út 29.

Jelentkezni a 3581 Tiszaújváros, Pf. 
11. postacímre, vagy az ecomissiokft@
ecomissiokft.hu e-mail címre küldött 
fényképes önéletrajzzal lehet, a pozíció 
megjelölésével. Kérjük, pályázatodban 
tüntesd fel a munkakör betöltésének 
várható kezdési időpontját és nettó 
bérigényed!

Pályázatod befogadási feltétele az 
adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat 
kitöltése, mely honlapunkról letölthető 
(www.ecomissiokft.hu/cégismertető/
állásajánlatok), vagy személyesen, a 
Titkárságon kérhető.

OPERÁTOR / RENDSZERKEZELŐ

Sajtóközlemény
Technológiai fejlesztés a Vario-Pc Kft.-nél

2022.07.13.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretén belül a 

Pénzügyminisztérium, mint Támogató által közel 140,01 millió forint értékű 
beruházást valósít meg a Vario-Pc Kft. tiszavasvári telephelyén, melyhez a GINOP_
PLUSZ-1.2.1-21-2021-00757 azonosító számú pályázat során 70 %-os támogatási 
intenzitás mellett 98,00 millió forint feltételesen vissza nem terítendő európai uniós 
támogatást kapott.

Jelen beruházás az építőipar gyors fejlődésének köszönhetően elkerülhetetlen a 
cég számára annak érdekében, hogy lépést tudjon tartani a növekvő igényekkel. 
Ennek a szükségszerű fejlesztésnek a keretein belül új eszközök beszerzése, illetve 
ingatlanberuházás valósulna meg. A fejlesztés eredményeként beszerzésre kerülne egy 
targonca, egy rakodógép, egy gérvágó fűrész, egy oszlopos fúrógép és egy inverteres 
hegesztőgép. Ezek a gépek szorosan kapcsolódnak a vállalkozás fa-, építőanyag-, 
szaniteráru-nagykereskedelem tevékenységéhez. 

A beruházásnak köszönhetően az eszközök segítségével felgyorsulnának az egyes 
munkafolyamatok, ez kapacitásbővítést eredményezne a vállalkozás technológiai szintje 
és gépesítettsége fejlődése által. IT fejlesztés során beszerzendő laptopokkal és a hozzájuk 
tartozó monitorokkal egyrészt a vállalkozás az elavult informatikai eszközeit szeretné 
frissíteni az új épületben levő tágasabb irodákban, ezzel hatékonyabbá téve az irodai 
munkálatokat. Az új informatikai eszközök segítségével a cég az oktatási tevékenységét 
hatékonyan, a legmagasabb színvonalon tudná elvégezni. A Sony televízióval az új 
épület tárgyalója, a Samsung tv-kkel az üzlethelyiség kerülne fejlesztésre. A félévente 
kötelezően megtartandó munkavédelmi előadások, oktatások lebonyolítására az újonnan 
kialakított ingatlanban kerülne sor a munkavállalók, illetve a külső cégek számára. 

Az európai uniós támogatás segítségével az ingatlanon történő beruházás során 
kialakításra kerülne egy bruttó 251,88 nm2-es új üzemi célú épület, amihez tartozik 
többek között egy raktár, két iroda, ezekhez tartozó szociális helyiségek (öltöző, 
konyha, mellékhelyiség), egy tárgyaló/előadóterem és egy üzlethelyiség. A megvalósítás 
helyszínén több épület is található, melyből a jelenleg rossz állapotban lévő, korszerűtlen 
iroda, öltöző, raktár és üzlet funkciókat ellátó épület önerőből elbontásra kerülne, melynek 
a helyén az ingatlanberuházás valósulna meg. A megmaradó épületeket, valamint a 
tervezett épület elhelyezést figyelembe véve, az ingatlan területe alkalmas a tervezett 
munkák elvégzésére, a szükséges tűztávolságok betarthatók, az ingatlan közművesített, 
így az épület megvalósításának akadálya nincsen. 

Infrastrukturális beruházás keretin belül szeretné az új építésű ingatlant felszerelni 
modern tűzvédelmi, őrző-védő elektronikai rendszerrel, a szükséges épületgépészeti 
gépekkel, illetve járda, térkövezés, és szennyvízelvezetés kialakítása valósulna meg. A cég 
fontosnak találja a megújuló energiák használatát, így a projekt során telepítésre kerülne 
egy 17,76 KW-os napelemes rendszer, amely kizárólag a telephely villamosenergia 
szükségletét fedezné.

A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2023.11.10.
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.
További információ kérhető: 
Korosztil Csilla, projekt.variopc@mail.com
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Iskolai és Közéleti hírek

Ismét véget ért a nyár, 
beköszöntött az ősz, a 
szeptember, és vele együtt 
a 2022/2023-as tanév. A 
Tiszavasvári Kabay János 
Általános Iskola épülete 

újra megtelt a gyerekekkel, zsibongásukkal. 
BECSENGETTEK! 2022. szeptember 
1-jén az ünnepélyes tanévnyitóval 
elkezdődött az új tanév. Iskolánkban 106 fő 
első osztályost köszöntenek a tanító nénik 
e naptól Kabay-s diákként.  Az előttünk 

álló 183 tanítási napot intézményünk 32 
osztályának tanulói igyekeznek majd 
megtölteni élményekkel, tanulással, 
sportolással, versenyekkel és fegyelmezett 
magatartással, ezzel törekedve iskolánk 
jó hírnevének öregbítésére is. Kívánunk 
minden szülőnek – diáknak – pedagógusnak 
jó egészséget, sok erőt, türelmet, kitartást, 
lelkes és kitartó szorgalmat, sok sikerrel, és 
szép élménnyekkel a 2022/23. tanévben!

TÁI

Több éves hagyomány már a Tiszavasvári 
Kabay János Általános Iskolában, hogy 
az elsősök tanévkezdés előtt betekintést 
nyerhetnek az iskola világába, ezzel is 
támogatva őket az óvodából iskolába 
történő beszokásban. „Fészekfoglaló” 
programunk keretében 2022. 
augusztus 30-án, kedden az érdeklődő, 
kíváncsi kisdiákok bebarangolták az 
intézményünket, megismerték annak 
tereit, udvarát, majd osztálytermeikben 

játékos foglalkozáson ismerkedtek meg 
a tanító nénikkel, az osztálytársakkal, 
felfedezték tantermeiket is. E nap 
játékos ízelítőjét a tanévkezdéstől már 
fokozatosan fogja átvenni a mozgalmas, 
tapasztalatszerző tanulás. Bízunk benne, 
hogy kisdiákjaink tanulmányaik során 
hasonlóan nagy kedvvel, mosolyogva 
lépik át az iskolakaput, és a felfedező, 
élménygazdag tanulás örömükre válik 
majd általános iskolai éveik során.

TÁI

Itt a szeptember, kezdődik az iskola, 
sorakozik a sarokban a vonalas füzet, a 
ceruza, az uzsonnás doboz és a tornazsák. 
Sokan nem gondolunk azonban arra, 
hogy a tanévkezdés előtt a látásvizsgálat 
is fontos része a felkészülésnek. A 
látásromlás jelei ugyanis óvodás 
korban nehezen észrevehetők, gyakran 
csak az iskolában derül ki, hogy egy 
gyerek rosszul lát, és nem ritkán 
csak akkor, amikor már komolyabb 
tanulási nehézségek is társulnak mellé. 
Ha azonban időben lépünk, mindez 
megelőzhető. A rövidlátás előfordulása 
az egész világon rohamosan növekszik. 
2020-as adatok alapján Közép-Európában 
a népesség közel harmada rendelkezett 
ilyen fénytörési hibával, 2050-re pedig ez 
a szám a becslések szerint eléri az 54%-
ot. Ez azt jelenti, hogy jelenleg minden 
harmadik ember rövidlátó, 30 éven 
belül pedig minden második az lehet. 
Megelőzni, amit meg lehet: A rövidlátás, 
vagy más néven myopia azonban nem 
csak a felnőttek számára jelent problémát, 
általában már gyermekkorban megjelenik, 
ugyanis leggyakrabban a szem fejlődése 
során alakul ki, és bizonyos életmódbeli 
szokások is befolyásolják. Kutatások 
bizonyítják, hogy minél többet nézünk 
közelre mindennapi tevékenységeink 
során, annál nagyobb lesz a myopia 
kialakulásának a kockázata, míg a 
szabadban eltöltött idő csökkentheti a 
kialakulásának és súlyosbodásának esélyét 

is. Tehát ha odafigyelünk, gyermekünk 
látásáért minden nap tehetünk valamit.

Lásd, amit látnod kell: Ahhoz, hogy 
szülőként időben felismerjük a látásromlás 
jeleit, kulcsfontosságú, hogy tisztában 
legyünk azzal is, milyen esetleges tünetekre 
kell odafigyelnünk a hétköznapokban. Ha 
gyermekünk 
•	szokatlanul sokat hunyorog, gyakran 

dörzsöli a szemét vagy sokszor 
panaszkodik fejfájásra,

•	feltűnően közelről nézi a TV-t, a tabletet, 
a telefont, szinte belebújik a könyvekbe, 
és a korábban messzebbről is jól észlelt 
tárgyakhoz egyre közelebb igyekszik 
kerülni,

•	játék közben vagy különböző feladatok 
megoldása során nehezen fókuszál, 
koncentrációs nehézségekkel küzd és 
fáradékonyabb, mint általában,

Tippek a mindennapokra
1. Naponta legalább két órát 

töltsünk szabadtéren a napfény pozitív 
hatása miatt.

2. Kötelezettségeinken túl (pl. 
iskola, tanulás, munka) a szabadidőnkben 
napi két óránál többet ne nézzünk aktívan 
közelre (pl. telefonra, könyvre, stb.).

3. A közelre tekintést igénylő 
tevékenységek közben kb. 20 percenként 
nézzünk legalább 20 mp-ig 20 méternél 
távolabbra.

4. „Könyök-szabály”: általában 
semmit ne nézzünk közelebbről, mint a 
vállunk és a könyökünk közötti távolság.

Augusztus elején került megrendezésre 
a 20. Jubileumi Országos Görögkatolikus 
Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat, amely 
nagy népszerűségnek örvend közösségünk 
fiataljai körében. Minden évben más-más 
jelmondattal (2022-ben: „Úton vagyunk”), 
különböző útvonalakon zarándokolnak a 
16 és 20 év közötti fiatalok Máriapócsra. 
Idén Tokaj volt a kezdő állomás. 
Augusztus 8-án közel 300 fő vágott neki 
a 80 km-s távnak, s végül több mint 
400 fővel érkeztek augusztus 13-án 
Máriapócsra. Húsznál is több pap vett részt 
a zarándoklaton, valamint főpásztoraink, 
Kocsis Fülöp érsek atya, illetve dr. Orosz 
Atanáz és Szocska Ábel püspökök is 
bekapcsolódtak. Az első nap, augusztus 
8-án, hétfőn délután 16 óra körül fogadtuk 
a zarándokokat Tiszavasváriban, ahol a 
Városi Sportcsarnokban kaptak szállást. 
A nagy hőségben fáradtan, de mosollyal 
az arcukon érkeztek meg városunkba. 
Hideg vízzel frissíthették fel magukat, 
majd a római katolikus templomban 
végzett vecsernye után spagettivel 
és dinnyével vendégeltük meg őket 
vacsorára. Augusztus 9-én, kedden kora 
reggel utrenyét imádkoztak, majd a reggeli 
elfogyasztása után rendőri felvezetéssel 
indultak tovább a következő állomáshelyre, 
Hajdúdorogra. Köszönetünket fejezzük ki 
támogatóinknak, akik segítsége és munkája 
révén a zarándokok jól érezték magukat 
nálunk, és jó hírét vitték városunknak: Szőke 
Zoltán polgármester úrnak és Tiszavasvári 
Város Önkormányzatának, a Tiva-Szolg 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, dr. 
Groncsák Andreának és munkatársainak, a 
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző 
Iskola és Kollégium igazgatójának, 
Szabó Zoltán úrnak és munkatársainak, 
a Rendőrkapitányság, a Polgárőrség, a 
Városi Televízió munkatársainak, Földes 
Gábor római katolikus plébános úrnak és 
egyházközségének, Aranyosi Tamás úrnak, 

a Keszi-Szóda tulajdonosának, valamint 
Lepeták Attiláné ügyvezető asszonynak. 
Görögkatolikus híveinknek is hálásan 
megköszönjük a felajánlásokat, a segítők 
munkáját és az elmondott imákat! Miért 
fontos napjainkban is a zarándoklat? 
Azért, mert figyelemfelhívás a hit értékére, 
az áldozatvállalás személyiség- és 
közösségépítő erejére. Felemelő érzés volt, 
amikor harangszóra megérkezett hozzánk 
ennyi lelkes fiatal. Sajnos napjainkban ez a 
korosztály eltűnni látszik templomainkból, 
de bízunk abban, hogy e jelenség pozitív 
irányba fog elmozdulni. A zarándoklat arra 
is jó alkalom, hogy új barátokat szerezzünk, 
esetleg megtaláljuk a párunkat. Mindezek 
mellett az is lényeges, hogy megmutathatja 
magát görögkatolikus egyházunk, melynek 
aktualitása, hogy ősszel kerül sor a 
népszámlálásra. Fontos, hogy megvalljuk 
felekezeti hovatartozásunkat is, hiszen 
minden megkeresztelt testvérünk számít 
és számíthat az egyházra! Tiszavasváriban 
idén különlegesen is hangsúlyos ez, 
ugyanis a bűdi görögkatolikus templom 
építésének 260. évfordulójára emlékezünk! 
A lőcsös szekerekkel összehordott dombon 
1762-ben épült a korábbi fatemplom 
helyett a kőtemplom, melyhez a követ 
Bodrogkeresztúrról (!) hordták Bűdre. 
Gondoljunk szeretettel őseinkre, akik 
ebben a nehéz munkában részt vettek. 
Legyünk erre büszkék, és ne hagyjuk ezt 
elveszni!

Hülvelyné Riczkó Judit

Becsengettek

Játékos „Fészekfoglaló” délelőtt a 
Kabay-ban

Iskolakezdés gyerekszemmel

Tiszavasváriban járt a 20. Országos 
Görögkatolikus Ifjúsági Gyalogos 

Zarándoklat
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Hírek a Magiszterből

A Tanoda szolgáltatás finanszírozásával 
kapcsolatos feladatokat a Társadalmi 
Esélyteremtési Főigazgatóság látja el. 
A Magyarországi Magiszter Alapítvány 
fenntartásában 2019 évtől működő 
Varázsvilág Tanodában a szolgáltatásokat 
11 fő tanodai munkatárs végzi.  A 
programban 30 fő 6-10. évfolyamos 
diák vesz részt, akik a Magiszter 
Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, 
Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Tiszavasvári Tagintézményének 
és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
Tiszavasvári Középiskolája, Szakiskolája 
és Kollégiumának a tanulói. Szakmai 
szolgáltatásaink: matematika-logika, 
szövegértés, szociális kompetencia 
és tanulásmódszertan, angol nyelv, 
informatikafejlesztés, és szabadidős 
foglalkozás biztosítása. A fejlesztő 
foglalkozások fókuszában a kiemelt 
kulcskompetenciák területeit igyekszünk 
erősíteni a legváltozatosabb tanulási 
technikák, módszerek segítségével. 
Célunk továbbá, a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű 
roma gyermekek végzettség nélküli 
iskolaelhagyásának visszaszorítása, 
az oktatási esélykülönbségek és az 
iskolai lemorzsolódás csökkentése, a 
felzárkózási esély növelése oly módon, 
hogy segítsük a tanuláshoz való motiváció 
erősítését. Megláttatjuk azokat a célokat, 

perspektívákat, amelyek az eredményes 
továbbtanuláshoz szükségesek. 
Programjaink számos lehetőséget kínálnak 
arra, hogy mélyebb kapcsolatot alakítsunk 
ki a gyerekekkel és a családjaikkal. Családi 
programunk célja a közösségi tudat, 
szülő-gyerek-pedagógus kapcsolatának 
erősítése, a közös élmény gazdagítása a 
családokkal együtt (Apa-fiú focimeccs, 
Tanévnyitó családi nap, Szüreti mulatság, 
Halloween parti, Családi karácsony). 
A pályaválasztás megismerésének 
lehetőségeit szolgálja a Pályaorientációs 
és életpálya - építés programunk.  A 
folyamat során a tanuló egyéni igényeit 
figyelembe véve történik a számára 
legmegfelelőbb szakma kiválasztása 
(Pályaválasztási kiállítás, Állásbörze, 
Nyílt nap, Iskola, műhelylátogatás). 
Nyitott tanodai programunk célja a 
tanodai közösségen kívül más közösséggel 
való kapcsolattartás során a tanodában 
folyó munkánk megismertetése (Digitális 
kalandtúra, Gyermeknap, Zenenap, 
Egészségnap). A tanodát rendszeresen 
igénybe vevők részére iskolai 
lemorzsolódását megelőző programot 
biztosítunk. Közvetlen kapcsolatot 
tartunk fenn a Család-, és Gyermekjóléti 
Központ munkatársaival. Részt veszünk 
az éves jelzőrendszeri és szakmai 
megbeszélésen. Bizalmi kapcsolatot 
ápolunk az óvodai és iskolai szociális 

segítővel, valamint a védőnővel, akik 
már többször tartottak előadást, amelynek 
témái a korai iskolaelhagyás veszélyeire 
és megelőzésének lehetőségeire hívják fel 
a figyelmet. Szoros kapcsolatot tartunk 
fenn az általános iskola szaktanáraival a 
tanulók sikeres eredményeinek biztosítása 
érdekében. A Tanodán kívüli sport és 
kulturális programok járulnak hozzá 
elsősorban a megszokott környezettől 
való elrugaszkodás során a gyermekek 
látókörének szélesedéséhez, új ingerek, 
új ismeretek befogadására. A tanodás 
gyermek és a mentor kapcsolatának 
erősítésére nagyon jók ezek a programok, 
ami a későbbiekben a fejlesztő 
munka sikerességéhez is hozzájárul 
(Kerékpártúra, Strandolás, Kirándulás, 
Múzeumi foglakozás, Könyvtárlátogatás). 
A szabadidős tevékenységünk célja, 
hogy a gyerekek azt csinálják, amihez 
kedvük van, kényszerűség nélkül, s ami 
kikapcsolódást jelent. A foglalkozásokat a 
tanulók igényei, kívánságai alapján állítjuk 
össze, úgy gondoljuk, hogy az idővel való 
gazdálkodás terén szeretnénk a gyerekeket 
eljuttatni oda, hogy a tevékenységek 
közötti választásban célorientáltak 
legyenek. A témák megválasztásánál 
célunk az együttes siker megélése, a helyes 
versenyszellem alakítása, az önkifejezésük 
sokszínűségének tudatosítása, a digitális 
kompetenciájuk fejlesztése, és mindenképp 
a szabadidő hatékony eltöltése. Önként 
vállalt feladatunk a 3 napos nyári 
tábor szervezése, ami feledhetetlen 
élményt jelent tanodásainknak. A tanodai 
fejlesztések és szabadidős tevékenységek 
egy különleges lehetőséget jelentenek a 
gyerekek számára, amely hozzásegíti őket 
az egyéni érdeklődési területükre épülő 
fejlesztéshez, tehetségük felismeréséhez 
és kibontakoztatásához. Iskolai 
sikerességüket nagyban befolyásolja az 
a tény, hogy romani nyelvi környezetben 
nőnek fel, így nagy kihívást jelent 
számukra a magyar nyelvű tananyagra 
épülő tartalmak elsajátítása, megértése, a 
hétköznapi és hivatalos kommunikációs 
helyzetekben történő helytállás, 
gondolataik, véleményük megfogalmazása 

és a helyzetnek megfelelő közlése/előadása. 
A kiscsoportos foglalkozások lehetőséget 
teremtenek az egyéni szükségletekre 
épülő intenzív készségfejlesztésre, a 
magyar nyelvi szókincsük, szövegértésük, 
számolási készségük csiszolására, a 
digitális kompetenciájuk fejlesztésére, 
melyre az iskolai-osztálytermi keretek 
között ritkán kerülhet sor. A tanodai 
munkánk hozzájárul az iskolai tanulmányi 
eredményeik javulásához, a pályaválasztás 
sikerességéhez és a munka világába történő 
beilleszkedésükhöz is. Rendezvényeink 
olyan tevékenységeket és lehetőségeket 
kínálnak, melyekben a tanodai program 
támogatása nélkül nem vehetnének részt a 
gyerekek.

Szakács Anna – Szakmai vezető

Ez a hely
Meleg érzés tölti el szívem, hogyha erre a 
helyre emlékszem.
Hisz barátaim s kedvenc tanáraim kapnak 
itt szerepet.
Mit mondhatnék? Talán azt, hogy 
köszönöm?
Sorba mondhatnék köszönetet a dolgokért, 
amiket kaptam itt.
A tudásért, a bátorító szavakért, vagy az 
önbizalmat növelő mondatokért.
Az ölelésért, vagy azt, amikor fátyolos lett 
a szemük miattunk. 
Na és a játékokért, amiért a legjobban 
hálás vagyok,
hisz abban a pillanatban nevettünk, s 
szórakoztunk rajtuk. 
De most, hogy a „Nagy betűs” életet élem 
valahogy jól jönnek ezek.
A szituációs játékokból tanulhattam a 
legtöbbet,
hisz a valódi életben is ugyan ezek 
történnek. 
Varázsvilág Tanoda valóban varázs világ, 
hisz ha belépünk ide, minden rossz 
gondolat elszáll. 
Varázsvilág Tanoda ez egy menedék 
számomra!

Rézműves Krisztina
8. a osztályos tanuló

Tartalmasan telt a nyár a Magiszter 
Általános Iskola Tiszavasvári 
Tagintézményében. Több szabadidős 
tevékenység és táborozási lehetőség 
közül is válogathattak diákjaink. Ezek 
egyike volt a Tiszavasvári Városi 
Önkormányzat BM/7567-2/2022 
azonosítószámú; Tanoda és Biztos Kezdet 
Gyerekház működtetésének előkészítő 
tevékenységeinek megvalósításához 
kapcsolódó pályázata, melynek 
támogatásával 25 diákunk vehetett részt 
napközis táborban. 2022.augusztus 15-től 
19-ig változatos programokat kínáltunk 
fel a 9-11 év közötti korosztály számára. 

A mindennapos fejlesztő tevékenységek 
mellett ellátogattunk a Nyíregyházi 
Állatparkba, a Vasvári Pál Múzeum 
munkatársainak segítségével betekintést 
nyertünk a régészek munkájába, majd 
az agyagművességben is kipróbáltuk 
magunkat. Végezetül, hogy a kánikulában 
felfrissüljünk; egy napot a Tiszavasvári 
Strandfürdőben töltöttük. Diákjaink 
rengeteg új élménnyel gazdagodva várják 
a következő tanévet. 

Magyar Hajnalka, Tündik Zita, Vincze 
Ágnes

pedagógusok

Ezen a nyáron is lehetőség nyílt a TOP-
5.2.1-15-SB1-2016-00011 azonosító 
számú „Komplex felzárkóztató programok 
Tiszavasvári Külső-Szentmihály 
városrészén” című projekt keretein belül 
nyári napközis tábor megszervezésére a 
Magiszter Iskolában. Színes programok 
várták egy héten keresztül a tábor 30 
gyermek résztvevőjét. A programok 
lebonyolítását 3 kolléga segítette. A heti 
programok között kerékpáros ügyességi 
verseny, Exathlon akadálypálya, 
futballozás, kosárlabdázás, gyöngyfűzés, 
kártyajátékok, LEGÓ játékok, többféle 
társasjáték, kreatív foglalkozások, 
aszfaltkréta verseny és karaoke várta 
a nebulókat. Autóbuszos kirándulást 
tettünk Tarcal, Tokaj, Sárospatak úticéllal. 
Tarcalon túráztunk és megtekintettük az 
Áldó Krisztus szobrot. Utunkat Sárospatak 
felé vettük, ahol tárlatvezető kísérete 
mellett megtekintettük a Rákóczi-várat, ezt 
követően a vár melletti játszóteret vettük 
birtokba. Délután Tokajban fagyizással 
búcsúztunk Hegyaljától.

Az utolsó tábori napunkat a Tiszavasvári 
Strandfürdőben töltöttük. 

Román Erika, Molnár György, Rostás 
János

Varázsvilág Tanoda

Napközis tábor 2022.08.15.-2022.08.19. Nyári szabadidős tábor a Magiszterben
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Közéleti hírek

Részvételi kutatócsoportunk tagjai cigány 
és magyar helybéliek, illetve egyetemi 
oktatók és hallgatók. Célunk, hogy 
magyarok és cigányok jobban megismerjék 
egymást, az időnként mindkét oldalon 
tapasztalható elutasítás helyett közelebb 
kerüljenek egymáshoz, beszélgessenek. 
A cigányok ne csak a magyarokat lássák, 
a magyarok ne csak a cigányokat lássák 
a másikban, hanem lássuk egymást 
emberségünkben is, lássuk az egyes embert 
is, ne általánosítsunk. Egyrészt – már ezzel 
a cikkel is – a város mindennapjainak is 
szeretnénk részévé tenni az ezekről való 
gondolkodást, és így munkánkat. Másrészt, 
kutatócsoportként, tapasztalatainkat 
összegezve tudományos cikkeket, 
egyetemi tananyagot is létrehozunk. 
Ezek részben a tiszavasvári magyar és 
cigány résztvevők tudásán, helyi világról 
szóló gondolatain, értékelésein, részben a 
közös értekezleteken (beszélgetéseken), 
együtt kialakított tudományos, néprajzi-
nyelvészeti szemléleten, tudáson 
alapulnak majd. Szeretnénk azt is, hogy a 
cigány nyelvnek, amit sok százan, ezren 
beszélnek a városban, és amit szépnek 
és értékesnek tartunk, legyen helye a 
városban, elfogadják jelenlétét és meg 
is ismerjék minél többen ezt a nyelvet. 
Úgy gondoljuk, ezt fogalmaztuk meg 
beszélgetéseink során, hogy egymáshoz 
közeledni kell, nem távolodni, mert együtt 
kell élni. Közös munkánk alapját azok az 
ismeretségek jelentik, amelyeket az elmúlt 
években a Magiszter Általános Iskola és 
a Károli Gáspár Református Egyetem 
(továbbiakban KRE) együttműködése során 
kialakítottunk. Az iskolában bevezetett, 
a romani nyelv iskolai mindennapokban 
való megjelenését támogató pedagógiai 
gyakorlat, a transzlingválás sikere alapján 
úgy gondoltuk, áttekintjük a cigány-
magyar együttélés kérdéseit az iskolán 
kívüli világban is. A nehézségek őszinte 
megbeszélésétől sem riadunk vissza, 
de mindig a párbeszédet és egymás 
megismerését tartjuk a legfontosabbnak. 
Kutatócsoportunk tagjai a nyáron öt 
délután találkoztak a városi könyvtárban, 
és az ősz, majd a tavasz során is további 
beszélgetéseket terveznek. (Szeptembertől 
munkánkat a KRE bölcsészettudományi 
karának Transzlingválás és konvivialitás: 
részvételi megközelítések című 
pályázatából finanszírozzuk). Informálisan, 
ismeretségi alapon szerveződtünk, 
tagjaink helyi magyar és Széles úti cigány 
polgárok, illetve a KRE és a University 
College London néhány kutatója és 
hallgatója. Ezt a cikket eddigi (egyenként 
másfél-két órás) találkozásainkat 
összefoglalva, a bemutatkozás és a 
hívogatás szándékával írtuk: várjuk azok 
jelentkezését, akik munkánkban szívesen 
részt vennének. Nyári beszélgetéseink két 
téma körül forogtak: a család, a generációk 
együttélésének és az életünk változásának 
kérdései, illetve a társadalmi sokféleség, 
a társadalmi feszültségek kérdései körül. 
Végül úgy szavaztunk, hogy utóbbival 
kapcsolatos gondolatainkról írunk 
ebben a cikkben. A cikk úgy készült, 
hogy beszélgetéseinken jegyzőkönyvet 
vezettünk, a jegyzőkönyv alapján pedig 
– a workshopon elhangzott vagy leírt 
mondatokat nem vagy alig módosítva – a 
beszélgetés estéjén az egyetemi résztvevők 
egy szövegtervezetet készítettek. Azt 

másnap, illetve később közösen elolvastuk 
és módosítottuk, ahol szükségesnek láttuk.

Társadalmi viszonyaink

Beszélgettünk arról, hogy milyen gyakran 
esik szó magyarokról és cigányokról a 
városban, pedig a társadalmi különbségek, 
elkötelezettségek ezen kívül is, ezen a két 
csoporton belül is, azokon átívelve is jelen 
vannak és sokfélék. Beszéltünk arról, hogy 
vannak a városban hívő (református, római 
katolikus, görög katolikus, Jehova tanúi, 
Élet Kenyere Egyház hívei stb.) és nem 
hívő emberek cigányok és magyarok között 
egyaránt, módosabbak és szegényebbek, 
munkanélküliek és dolgozók. Vannak 
közalkalmazottak, vállalkozók, 
közmunkások (közöttük is karbantartók, 
kerti munkások, parkgondozók, dajkák, 
konyhai kisegítők, szociális gondozók, 
takarítók stb.). Mindannyiuk között 
vannak cigányok és magyarok is, még 
ha nem is ugyanolyan arányban. Vannak 
köztünk aztán egyedülállók és családosok, 
özvegyek, fiatalok és idősebbek. Mindenki 
különböző végzettséggel rendelkezik a 
néhány osztálytól a diplomáig – bár azt 
is megállapítottuk, hogy az osztályok 
száma nem mindig jelent olyan sokat. 
Van, aki bérli a lakását, van, akinek 
sajátja van, van olyan, aki hitelt fizet, 
az azonban közös, hogy a legtöbben 
próbálnak boldogulni, előre jutni. Van, 
aki tősgyökeres szentmihályi vagy büdi, 
van, aki néhány évtizede, és van, aki 
mostanában érkezett lakni a városba munka 
vagy szerelem miatt. Olyanok is vannak, 
akik már nem itt laknak, de kötődnek a 
városhoz. Megállapítottuk, hogy a városi 
egyesületek számában és jellegében is 
megmutatkozik a sokféleség, van idősek 
klubja, színjátszóklub, táncklubok, 
sportklubok. De azt is hozzátettük ehhez, 
hogy (legalábbis a Széles úti) cigányok 
ezekben nem vagy alig vesznek részt, 
saját klubjaik, egyesületeik pedig kevéssé 
vannak. A Naplemente zenekart említettük, 
amelyik a kilencvenes években Széles úti 
tagokkal országos Ki mit tud?-on is indult, 
de ez inkább kivétel volt. Beszéltünk arról, 
hogy mintha régen nagyobb lett volna a 
sokféleség, például a magyarok között is 
inkább jelen voltak olyan kategóriák, mint 
például a gyáriak, de ez ma már az ismert 
változások és fejlemények miatt talán 
kevésbé jellemző. Azt is megállapítottuk, 
hogy most viszont több a szervezett városi 
program, mint régen, és hogy azokon a 
helyiek mellett egyre inkább vendégek, 
turisták is nagy számban részt vesznek.

A szegény ember mindig picit 
el van bájolódva

Arról is beszélgettünk, hogy mi is nagyon 
sokféle anyagi helyzetben vagyunk és mi is 
nagyon sokféleképpen gondoljuk el, hogy 
milyen a mélyszegénység. Abban értünk 
egyet, hogy az van mélyszegénységben, 
aki nem jut egyről a kettőre. Aki kevés 
jövedelemből él, akinek nincs munkahelye. 
Ha nincs munka, akkor a családot nem 
tudják eltartani. Aki most benne van a 
szegénységben, még jobban benne lesz. 
A szegény ember mindig picit el van 
bájolódva. Azon gondolkozik mindig, 
hogy holnap mit kell főzni, mi lesz. A 
szegénység számunkra relatív fogalom. 

Munkában a kutatócsoport néhány tagja. Balról jobbra: Szabóné Balázs Beáta, Hadobás 
Titanilla, Opre Csabáné, Kerekesné Lévai Erika, Makula Attiláné, Ábri Izabella, Lakatos 
Sára, Lakatos Elizabeth, Lakatos Józsefné. Háttal Heltai János Imre.

Ketháne: cigány-magyar közösség
Kik vagyunk és mit szeretnénk? Ko hámle ámen táj szo kámász?

Nem tudjuk csak az anyagi oldalát nézni, 
hanem megjelenik előttünk az ember is. 
Nekünk ugyanolyan fontos, hogy szociális 
oldalról is lássuk őt. A szegénység sokszor 
nemcsak pénz hiányában mutatkozik meg, 
hanem akár az élet ürességében is.

Tável megértési másko roma 
másko gágye, te ná dikhen téle 
egy khávresz. O drágono dél 

te aldinel tumen.

Vannak példamutató, igyekvő, törekvő 
emberek, akik szegény családból 
származnak, de sokat dolgoznak, és ezzel 
jobb lehetőségeket teremtenek a családjuk 
számára. A tanulás az egyik legfontosabb 
dolog. Jó szakmát lehet szerezni és el 
lehet vele helyezkedni. Dolgos ember, aki 
iparkodik, igyekszik. Ez mind a magyar, 
mind a roma emberekre jellemző lehet. 
Ma már a cigányoknak is több lehetősége 
van erre. Lassan megnyílnak ezek az utak 
a roma emberek számára is. Itthon és 
külföldön is egyre többen felveszik őket. 
Törekedni fontos az anyagi biztonságra. 
Régebben nem volt jellemző, hogy a roma 
asszonyok is munkahelyen dolgoznak. 

Ma már egyre többen szakmát tanulnak 
közülük is. Talán ezzel is összefügg, hogy 
a cigányok is egyre inkább elengedik a 
világba a gyerekeiket, nem féltik őket 
annyira.

Odo ávlász o misto, hogy o 
roma táj o gágye ávri te áven 

ekke káverehel

Nehéz helyzeteket szül, amikor a romák 
beköltöznek a városba. Ha a cigányok 
bekerülnek a városba, vagy magyar 
utcába – ahogy a magyarok hívják –, 
ritkán van, hogy szívesen elfogadják őket 
szomszédnak. Az elítélés, lenézés mind a 
két csoportban megfigyelhető. A magyar-
magyar, cigány-magyar, cigány-cigány és 
magyar-cigány között is. Ennek gyakran 
nincs különösebb oka, csupán az első 
megítélés alapján ragaszkodnak ehhez 
az érzéshez. A telepről való kiköltözés 
motivációja, hogy a gyermekek számára 
jobb feltételeket tudjanak biztosítani 
a szülők. Azokat a cigányokat, akik 
kiköltöznek a telepről, sokszor nehezen 
fogadják be. Az lenne a jó, ha a cigány és a 
magyar kijönne egymással. 
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A Tiszavasvári Váci Mihály Gimnázium 
12.A osztályában 31 diák tett érettségi 
vizsgát júniusban. A tanulók ötéves képzés 
keretein belül teljesítették a gimnáziumi 
követelményeket. A világjárvány miatt 
nem volt teljesen felhőtlen számukra sem 
ez az időszak: a tízedik, és tizenegyedik 
év egy részében online oktatásban 
vettek részt. Szerencsére az utolsó évben 
visszatérhetett a hagyományos munkarend. 
Az iskola igyekezett minden segítséget és 
támogatást megadni a tanulóknak mindkét 
tanítási formában. Ennek és a tanulók 
szorgalmának köszönhető, hogy az osztály 
sikeresen vette az akadályokat. Az elért szép 
eredményekre méltán vagyunk büszkék! 
18 tanuló szerzett középfokú nyelvvizsgát 

angol nyelvből, egy tanuló felsőfokú angol 
nyelvvizsgával rendelkezik. 420 fölötti 
pontszámmal nyert felvételt több diákunk 
a Debreceni Egyetemre. A legjobbak a 
mechatronikai mérnök, építőmérnök, 
illetve programtervező informatikus szakot 
választották. Szintén szép eredménnyel 
2 fő az állam és jogtudományi, 3 
fő a gazdaságtudományi karon fog 
továbbtanulni. A Nyíregyházi Egyetem is 
népszerű volt az osztályban. Gazdálkodás 
és menedzsment szakra például 430 ponttal 
és kitűnő érettségivel jutott be egyik 
kedves tanítványunk. Szociálpedagógus, 
programtervező informatikus, és angol 
nyelvtanár szakra is sikeresen jelentkeztek 
tanulóink. Az osztályból néhányan 
felsőfokú szakképzésben fognak részt 
venni a jövőben, és vannak, akik szakmát 
szeretnének tanulni. Itt a fiúknál az 
autószerelő, lányoknál a kozmetikus, 
logisztikai menedzser szakmák számítanak 
favoritnak. Bízom benne, hogy volt 
tanítványaink- akárhol is kezdik el a 
most induló új tanévet - megállják majd 
a helyüket, öregbítik iskolánk hírnevét és 
soha nem felejtik el, hogy valamikor Vácis 
diákok voltak!

Pethe Ildikó osztályfőnök

1963-70: Megalakul a Kabay János 
Általános Iskola és Gimnázium, a két 
intézmény közös épületben működik 
- 1965-69: Vegyipari és elektromos 
tekercselő szakmai gyakorlati képzés indul 
5+1-es formában az Alkaloida és a Mezőgép 
Vállalat együttműködésével – 1970: Az 
önálló igazgatású középiskola „Gimnázium 
Tiszavasvári” néven új épületbe 
költözik - 1972-78: Évfolyamonként 1-1 
kémia tagozatos osztály indul megyei 
beiskolázással – 1972: Szeptembertől 
a vidéki tanulók az iskola épületében 
kapnak szállást – 1973: Felépül az 
50 férőhelyes diákotthon a tornatermi 
folyosó folytatásában – 1974: Az iskola 
felveszi megyénk híres szülöttjének, Váci 
Mihálynak a nevét – 1978: A fakultatív 
képzés bevezetése. A fakultációs rendszer 
1996-ban az 1993-as Közoktatási törvény 
módosításának életbe lépésével szűnt meg.- 
1992: Magasabb óraszámban intenzív 
angol nyelvtanítás kezdődik. Elkészül a 
16 fő befogadására alkalmas nyelvi labor, 
valamint egy korszerű számítógépekkel 
felszerelt terem. – 1994: Megkezdődik 
a hatosztályos gimnáziumi oktatás a 
Krúdy Gyula Gimnázium (Nyíregyháza) 
tanterve alapján. – 1997: Alkalmazott 
közgazdaságtan keretein belül vállalkozási 
ismeretek tantárgy oktatása kezdődik. 
-1998: Emelt szintű nyelvi képzésünk 
német nyelvvel bővül. – 2003: Közép- és 
emelt szintű érettségi felkészítők indítása 
-2007: Nyelvvizsgahely lettünk - 2013-

ban ünnepli iskolánk fennállásának 50. 
évfordulóját. A Váci Mihály Gimnázium 
az évek hosszú során is megmaradt 
tiszta profilú gimnáziumnak. Éveken 
keresztül nagyon sok tanuló választotta 
ezt a képzést, és sikeres érettségi vizsgát 
szerezve egyetemeken, főiskolákon tanult 
tovább. Az elmúlt 50 év sikere arra sarkall 
minket, hogy továbbvigyük mindazokat 
az értékeket, amit elődeink felépítettek. 
A tanítás, tanulás mellett fontosnak tartjuk 
a hagyományok, értékek megőrzését, a 
szabadidő hasznos eltöltését. Amire igazán 
büszkék vagyunk: - idegen nyelvi táborok, 
sí táborok - Természettudományi-, Idegen 
nyelv-, Humán Hét versenysorozatai, - 
Jótékonysági bálok, gálák,- diáknapok, 
tréningek,- verébavató, szalagavató, 
ballagás,- sportversenyek, bajnokságok 
– osztálykirándulások - helyi-, megyei-, 
országos versenyeredmények – 
iskolaújság. Bízunk benne, hogy az 
elmúlt 50 évet újabb sikeres évek követik. 
A családias hangulatú, kis létszámú 
gimnázium még sok diáknak jelenti majd 
a középiskolai éveket, ahol megtanulja, 
megízleli mindazt, amiről Szent-Györgyi 
Albert sorai szólnak: „Az iskola arra való, 
hogy az ember meg tanuljon tanulni, hogy 
felébredjen tudásvágya, hogy megismerje 
a jól végzett munka örömét, megízlelje az 
alkotás izgalmát, meg tanulja szeretni azt, 
amit csinál, és megtanulja azt a munkát, 
amit szeretni fog.”

Tiszavasvári, illetve Szentmihály 
történetét olvasva már több esetben 
találkoztam egy –véleményem szerint- 
hibás szöveggel. Többek között a városunk 
honlapján (városunk –várostörténet), 
aztán az elektronikus enciklopédiában, 
a Wikipédiában, de előfordul más 
városunkról szóló kiadványban is. Hogy ki 
volt a szerző? Bugyuta képpen ki másolta? 
Nem tudhatjuk, miképpen azt sem, hogy 
mi volt előbb a tyúk, vagy a tojás. Okos 
emberek megpróbáltak magyarázatot 
adni, de beletört a bicskájuk. Nem is ez 
a lényeg. A tény, tény marad, de ezeket 
a tévedéseket, melyek Szentmihály 
történetével előfordultak, lehet javítani. 
A fent említett helyeken így kezdődik: 
„Szentmihály 1440 táján született”. Tessék? 
Az ember születik, a létesítményt létesítik, 
felépítik, a helységekre betelepülnek, 
letelepülnek, beköltöznek az emberek. 
Az 1440-es dátumot és még sok minden 
mást (később visszatérek), feltehetően 
Sőrés János református s. lelkész 1887-ben 
megírt Szent-Mihály történetéből vették, 
melynek alcíme: tekintettel a ref. egyháza 
történetére. Sőrés János az előszavában 
le is írja, hogy a község szegényes 
levéltárából és az egyház tulajdonában levő 
feljegyzésekből „próbálta a sötét múltat 
napfényre hozni”.  Sőrés könyvében szó 
szerint a következőket írja: „Alapíttatott 
(tehát nem született) a xv. század végén az 
1495-ik esztendőben ecsedi Báthori András 
koronaőr, Szabolcs és Szatmármegye 
főispánja által: ki is Tege-Bűdnek határából 
egy részt elfoglalván, azon Szent Mihály 
tiszteletére –jobbágyait letelepítvén 
hihetőleg Ecsedről – templomot építtetett. 
Innen származik a község neve.” Tehát 
Ecsedről és nem Bűdről telepített 
jobbágyokat! Itt tudni kell, hogy ebben 
az időben Ecsed, de Szabolcs és Szatmár 
megye is az Erdélyi fejedelemséghez 
tartozott, sőt az is tudvalevő, hogy Szent-
Mihály lakossága a xvI. században áttért 
a református vallásra. Tehát Sőrésnek 
csak a templom építésétől kezdve voltak 
dokumentjei, nem a község alapításától. 
Az meg aztán a balga másolóknak a 

melléfogása, amikor azt írják, hogy „bűdi 
jobbágyokkal telepítette be”. Kétségtelen, 
hogy községünk rövidebb-hosszabb időre 
több esetben is elnéptelenedett. Különféle 
járványok (pestis, kolera, marhavész), 
s a főurak hatalmaskodásai miatt sokat 
szenvedett a nép. A hadak útjában volt, 
hiszen a tatárok (az 1241-es „szomorú 
kimenetelű Muhi csata… következményeit 
községünk népe is érezhette” Gombás A.), 
a törökök, a Dózsa féle parasztlázadók 
csapatának („az 1514-es parasztfelkelés 
nem érintette közelebbről a községet, 
de a megtorlás igen, elveszítette a 
szabadköltözködési jogát”. Hunyadi J.), 
a labancoknak, a kurucoknak, a császári 
seregeknek, a németeknek, az oroszoknak 
felvonulási területe. (Kolozsvár, 
Debrecen, Tokaj, Miskolc, Kassa útvonal, 
Szentmihály határában a Dorogi-Eszlári 
út). A csapatok aztán a lakott területen 
fosztogattak, rekviráltak, a lakosság 
pedig vagy elmenekült, vagy a Tóalján 
levő mocsaras részben, nádasban talált 
menedéket. Az 1992-ben kiadott 700 éves 
Szentmihály című kiadványt olvastam, 
elgondolkoztatott, hogy ha „Szentmihály 
1440 táján született”, akkor 2040 körül 
lesz 700 éves községünk (ma városunk) 
?! Gombás András múzeumunk vezetője 
azonban teljesen tisztán és a dokumentumok 
lelőhelyét feltüntetve írja Szentmihály 
történetében, többek között: „az első írásos 
emlék 1292. július. 20 napján” található. 
Leírja azt is, hogy milyen néven fordult elő 
az okmányokban a Szentmihály szó. Íme: 
„Scentmyhal (1292), Zemmihal (1307), 
Scent Mihály falva (1310), Zentmihal 
(1314), Scem Mihal (1317), Zenth Mihal 
(1319), Zentmyhal (1342), Zentmihal 
teleke (1472), „Ezeken kívül különböző 
oklevelekben Szcemmihály, Szemmihály, 
Szentmihálytó teleke és Szent Mihály 
névvel említődik meg”. No! Egyelőre 
ennyit a történelmünkről. Fel van adva 
a lecke, hogy akinek az inge és gatyája, 
a Város honlapján és a Wikipédiában a 
tévedéseket javítsa ki.

Hankó András

A Tiszatáj Közalapítvány és a Madártani 
Egyesület Helyi Csoportjának tagjai -17 
lelkes aktivista és két markolóval ellátott 
traktor - augusztus 27-én nagy erővel és 
lelkesedéssel kezdtek a szőlőskert melletti 
homokbánya megtisztításához. Levágták a 
homokfalakat borító akác sarjakat, hogy a 
fokozottan védett gyurgyalagok számára 
megfelelő nagyságú, - fészkelésre alkalmas 
- tiszta homok falak álljanak rendelkezésre. 

Szerencsére kommunális hulladék a 
területen viszonylag igen kevés volt. Ezt a 
munkát azért időzítettük augusztus végére, 
mert ezek a madarak már elhagyták a 
fészkelő helyeiket és lassan elvonulnak 
téli telelő területeikre. Ez úton is kérünk 
mindenkit, hogy a megtisztított területre 
ne vigyenek semmi olyan dolgot, amely e 
védett területet szennyezné.

dr Legány András

A tűz mellett ülve, a füstben vettelek észre,
a gally végén égve, s a parázs után, a szélbe.
A kis láng, mint lelked, a faág végén feléled,

majd lángruhád ejted, s a füstben, alakod repked.
Magam vagyok megint, de látni akarlak megint.
Szemem a tűzbe tekint, és az ág vége ég, megint.

Hogyan tovább? A gimnázium végzőseinek 
új élete

Ezt tudta rólunk -  a Váciról?

Mi volt előbb?

Gonda Attila - A tűzbe nyúltam

Kitisztítottuk a homokbányát
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Programok a Nagycsaládos Egyesületben

Csongrádon, a helyi Gyógyfürdő és Uszoda 
területén 2022. augusztus 20-án, szombaton 
rendezte meg a Bölcső Nagycsaládosok 
Csongrádi Egyesülete a hagyományossá 
vált Nemzetközi Egészség-és Sportnapját 
immár X. alkalommal, melyen a vajdasági 
Kishegyesi Nagycsaládosok Egyesülete 
volt a csongrádiak közreműködő partnere. 
A programon rész vettek még a következő 
KCSSZ tagszervezetek képviselői, 
tagcsaládjai: Családi Kör Egyesülete 
Nyíregyháza, Kondorosi Nagycsaládosok 
Egyesülete, Makói Nagycsaládosok 
Egyesülete, Nagycsaládosok Egyesülete 
Orosháza, Gyulai Nagycsaládosok 
Egyesülete, vajdasági Házas Hétvége, 
Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete. 
Bíztunk a jó időjárásban, de a megnyitóra 
sajnos megérkezett az eső. Viszont a „B” 
terv nagyon jól sikerült, köszönve ezt a 
csongrádi szervezőknek: a programokat 
a fürdő belső tereibe helyezték át. A 
tanmedencében vízi tornázhattunk, majd 
táncos lábú gyermekeket, karate csoportot 
bemutatóját, bűvészt, gyermekzenekar 
interaktív zenés gyermekműsorát láthattuk 
és hallhattuk. A kísérőprogramok keretei 
között a kézműves kuckóban készíthettünk 

nyári dekorációkat, kipróbálhattuk a vizes 
tetoválást, egészséges ételeket és italokat 
kóstolhattunk, s a medencék vizeit is 
élvezhettük. Délután az idő is kiderült, így 
a step aerobic ·bemutatót és az akrobatikus 
kosárlabdás fiatalok fergeteges parádéját 
már a szabadban tekinthettük meg, többen a 
kültéri medence langyos vizében buliztak és 
tapsoltak. A napot fantasztikus habpartival 
zárták a szervezők, amelyet kicsik és 
nagyok egyaránt élvezhettek. Sokan este 
még kilátogattak a Csongrádi Borfesztivál 
programjaira, ahol remek koncertek, 
igazi fesztivál hangulat, ízletes borok, 
Street food, felnőtt megőrző, kézműves 
vásár, ásványbörze, vidámpark és utcabál 
várta a résztvevőket. Kedves csongrádi 
nagycsaládos barátaim! Köszönjük, hogy 
ott lehettünk veletek! Hálásak vagyunk 
nektek a vendégszeretetért, a rendezvény 
szervezéséért és lebonyolításáért, azért, 
hogy mindig emlékezetes lesz számunkra 
ez a X. évforduló! Gratulálunk nektek, 
s kívánunk nektek a jövőben is hasonló 
színvonalas rendezvényeket!

Lévai Andrea
 a KCSSZ elnökhelyettese

Augusztus 3-án délután megrendeztük 
a június 4-én félig megtartott családi 
napunk második felvonását, mintegy 120 
nagycsaládos egyesületi résztvevővel. 
Az időjárás most kedvezett nekünk, így 
a gyerekek vidáman csúszdázhattak a 
hatalmas légváron, kicsik és nagyok 
is kipróbálhatták a darts fociban az 
ügyességüket. A délután folyamán 
volt arcfestés, csillámtetoválás, s 
fotólufikat is díszíthettek a jelenlevők. 
A felnőttmegőrzőben a szülők finom 
házi sütik kóstolása közben kötetlenül 
beszélgethettek, miközben a szabadtűzön 
készült a finom vacsoránk, amit 
köszönünk szépen a főszakácsunknak, 

s a kis kuktáinak. Hálásak vagyunk 
minden önkéntesünknek a rendezvény 
szervezésében és lebonyolításában való 
segítségéért! S, hogy kik is voltak ők? 
Íme, Iskolai közösségi szolgálatos diákok: 
Szőnyi Réka, Ésik Petra, Jakab Orsolya, 
Kalapos László, Kiss Konrád, Szabó Péter. 
Felnőtt önkénteseink: Lévai Nikoletta, 
Lévai Viktória, Lévai Imre, Tóthné Nácsa 
Irén, Tóth Dominika, Mészáros Józsefné, 
Pethe Sándorné, Szőnyiné Pálóczi 
Magdolna, Szőnyi István, Baráthné Szabó 
Ilona, Baráth Sándor, Veréb Andrea, 
Losonczi Anita, Tóth László, Lévai 
Andrea.

Rövid beszámoló a X. Csongrádi 
Nemzetközi Egészség-és Sportnapról

„PÓT” CSALÁDI NAP a Tiszavasvári 
Nagycsaládosok Egyesületében
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Kultúra - szórakozás

Az operett  szerelmesei széles 
repertoárban bővelkedő műsort kaphattak 
Buzogány Béla társulatától augusztus 12 – 
én. A Találkozások Háza teraszrendezvénye 
nem csupán a helyszín miatt  jelentett 
kuriózumot a közönség számára. Közel  

két órán keresztül hangzottak fel a 
legismertebb és legszebb operett dallamok, 
amelyek nagyszerűségét néhány parádésan 
vidám jelenet tette még örömtelibbé. Ezen 
az estén csakis jól érezhette magát a kedves 
nagyérdemű.

Államalapításunk Ünnepe a Találkozások 
Háza előtti téren került megrendezésre. 
Az ünnepi program első részében Dr. 
Vinnai Győző országgyűlési képviselő 
és Szőke Zoltán polgármester osztotta 
meg a közönséggel ünnepi gondolatait. 
Az új búzából készült első kenyeret 
megszentelték a történelmi egyházaink 

képviselői, Földes Gábor római katolikus 
plébános, Hülvely Zoltán görög katolikus 
parokus, Szvoren Attila református lelkész. 
Ezt követően a  Kiváló Sporttevékenységért 
Kitüntető Díjat  Pethe Sára vehette át.

Az ünnepköszöntő est zárásaként a 
Kárpátia együttes koncertje volt látható és 
hallható Tiszavasvári színpadán. 

Méltó módon búcsúztattuk a nyarat 
augusztus 27 – én a Találkozások Háza 
előtti téren. Délután megérkeztek 
élőszobraink és az Agyagbanda is rákezdett 
a csinnadrattára a téren és a városban, ahol 
egyre többen gyűltek össze és még ropták 
is a talpalávalót hallva. 

Mészáros Árpád Zsolt alias MÁZS 
újra elvarázsolta közönségét, jól csengő 
slágerekkel, dallamokkal és remek táncos 
fiatalok közreműködésével. Az est további 
részében távolabbi földrészek zenéjével 
ismerkedhettünk meg, hiszen a Kudumba 
dobshow és a Luis Eduardo Castagno Trió 
érdekes hangzásvilágot és hangszereket 

sorakoztatott fel. 
A fiatalok nagy kedvencei léptek 

színpadra az est végén, a BrunoxSpacc 
duóval  a hangulat a tetőfokára hágott, 
hiszen többszáz torok harsogta az összes 
dalukat.

A nyarat hivatalosan elbúcsúztattuk, a 
tanítás is megkezdődött ám azért  még 
várjuk  a csillogó szeptemberi napsütést,  
hiszen úgy elrepült ez a nyár is…

A program a Miniszterelnökség, a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, a TérZene, 
Tiszatér Társulás, Tiszavasvári Város 
Önkormányzata és az EKIK támogatásával 
valósult meg.
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Közlemények-Információk

KöszöntjüK tiszavasvári 
Legifjabb LaKóit

MaKuLa Medox              /2022.06.30./
MoLnár bLanKa abigéL  /2022.07.22./
nagy szabina MeLani   /2022.07.28./
LaKatos aLen dzseraLd

ábri dorKa MeLina

aranyos boLdizsár Máté

CziCzás benett

LaKatos bahar fanni

gáLL Levente 
baLogh LiLiána

Mészáros LászLó

baLogh borbáLa 
sepsi KaMiLLa zseLyKe 

aKiK házasságot KötötteK
Balogh Emese – Rostás József  Alex  
Rozgonyi Nikoletta – Pető Miklós  
Vágó Szimonetta – Vékony Miklós 
Nagy Vanessza – Szondi Bence 
Horváth Renáta – Kóti Ernő 
Vadász Hajnalka – Balogh Rudolf
Vadászi Krisztina Molli – Váradi Attila 
Pethe Mónika Krisztina – Szalontai Ádám 
Gazdag Anett – Bodnár István 
Kasszai Tímea – Pere Elek 
Kokas Alexandra – Molnár Ákos 
Aranyi Dalma – Erdélyi Péter 
Papp Kíra Csenge – Bolega Máté  

APRÓHIRDETÉS
Ház, Lakás, Ingatlan

Tiszavasváriban 100 nm-es komfortos 
parasztház több gazdasági épülettel, 
4270 nm-es telekkel eladó! Érd.: 06 
70/541-5339
Tiszalökön a holtághoz és a központhoz 
közeli helyen 47 m2 es lakás eladó 
(felújítás alatt) IRÁNYÁR: 3.490.000.
Ft Érd: 06703947515
Tiszavasvári központi részén a 36-os fő 
út mellet (két külön álló házrész) kertes 
ház eladó. IRÁNYÁR: 11.490.000.-Ft
 Érd : 06703947515
Tiszavasvári csendes részén 3 szoba, 
nappalis, felújított kertes ház eladó. 
IRÁNYÁR: 16.990.000.-Ft Érd: 
06703947515
Tiszavasvári központhoz közeli részén 
kínálok eladásra egy 4 szobás kertes 
családi házat. Irányár: 16.200.000.Ft  
Érd: 06703947515
Tiszavasvári üdülő övezetében, a 
fürdőhöz közel, teljesen felújított, 
téliesített nyaraló (lakóháznak is 
alkalmas) eladó! Irányár: 20.990.000.-Ft
Érd: 06703947515
Tiszavasvári főutcájában eladásra 
kínálok egy 106 m2 - es kertes 
családi házat, kétállásos garázzsal, 
melléképülettel. Irányár: 24.990.000.-Ft 
Érd: 06703947515
Tiszavasváriban a 36-os főút mellett 
felújított, tetőteres, kis udvarral 
rendelkező családi ház eladó. Irányár: 
28.990.000.-Ft Érd: 06703947515
Tiszavasvári üdülőövezetben 3 szoba, 
konyha, nappalis nyaraló eladó. Irányár: 
24.500.000.-Ft Érd: 06703947515
AUTÓMOSÓ ELADÓ!
Tiszavasváriban a Lakótelepi Autómosó 
egészségügyi okok miatt eladó. 110 
m2-es műhely teljes felszereltséggel, 
bevezetett vendégkörrel, tevékenység 
bővítési lehetőséggel. Érdeklődni lehet: 
06/30/375-8763
Tiszavasvári központjában, Honfoglalás 
út 7 sz. alatt 80 m2-es családi ház eladó. 
Érd.:06 30/402-6732
Tiszavasvári központi részén a 36-os fő 
út mellet (két külön álló házrész) kertes 
ház eladó. IRÁNYÁR: 11.490.000.-Ft
Érd : 06703947515
Tiszavasvári csendes részén 3 szoba, 
nappalis felújított kertes ház eladó. 
IRÁNYÁR: 16.990.000.-Ft
Érd: 06703947515

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

Ez is - Az is
Cserép, kupás, kisméretű pecsétes tégla, 
vasanyag (nem MÉH-be való) eladó! 
Érd.: 06 30/943-7332

Anyakönyvi Hírek

Akiktől búcsút vettünk:
Szabó László /2022.07.05./ A júliusi 
számban tévesen jelent meg az utca. 
Helyesen: Kazinczy Ferenc u.  – a hibáért 
elnézést kérünk.  
Szónok Józsefné sz. Nagy Gizella 
/2022.07.29./       Pethe Ferenc u.  
Susánszki József  Károly  /2022.07.31./                     
Benczúr Gyula u.            
Nagy Imre / Vasvári Pál u. 87. 
Pocsai Sándor / Vásártér u.   
Kiss Sándorné sz. Hajósi Erzsébet / Kabay 
János u.  
Ferenczi Sándor Lászlóné sz. Bende 
Erzsébet / Sopron u.   
Nagy István Lajosné sz. Kabai Irén / Május 
1. u.      
Kiss Balázsné sz. Fitus Irma / Vasvári Pál 
u. 87.  
Reznek György / Szilágyi u.    
Bóz Lajos / Bajcsy-Zs. u.
Fazekas István / Szorgalmatos 
Kiss László / Vásártér u. 
Gazdag Istvánné sz. Márton Juliánna / 
Vasvári Pál u. 87. 
Fazekas József  / Kossuth Lajos u. 
Zsoldos Sándorné sz. Deák Erzsébet / 
Vasvári Pál u. 
Szűcs János / Szorgalmatos 

Polgármester fogadónap:
2022. 10.03. hétfő 08.00-12.00

Jegyző fogadó napok:
2022.09.21. szerda  08.00-12.00
2022.10.05. szerda  08.00-12.00

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

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

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

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

Tűzoltóság:
06 42/520-304

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

Állatorvosi ügyelet:
Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti 
állatorvosát!

Gyógyszertári Ügyelet:
Szeptember 16-22.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Szeptember 23-29.
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Szeptember 30-Október 06.
Kelp Ilona Gyógyszertár
Tiszavasvári, Kossuth út 40.

Vásárolj tőlünk! Találd meg a 
telefonodhoz illő bármely kiegészítőt!
Minden típusra rendelhetők tokok, 
üvegfóliák headsetek, és egyéb 
tartozékok. www.tokcity.hu   Tel.: 
30/388-8802

Fehér illetve piros csirke, valamint 
tojótyúk folyamatosan rendelhető
Érd: Szabó Lajos, Petőfi út 118.  Tel.:06 
20/ 215-3400
Dahua VCT-999 tripod professzionális 
fényképezőgép állvány dobozában fél 
áron eladó! Érd.: 06 30/636-5681
AKÁC TŰZIFA RENDELHETŐ! 
Kuglizva: 21.000 Ft/m3 (1x1x1), 
Hasítva: 24.500 Ft/m3 (1x1x1). Szállítás 
megoldható! TEL: 0630/696-3961  Eutr 
AA6086268
Cserép, kupás, kisméretű pecsétes tégla, 
vasanyag (nem MÉH-be való) eladó! 
Érd.: 06 30/943-7332
Eladó bontott fa ablakok, hozzá redőny, 
téglalap alakú üveges dohányzóasztal, 
táskavarrógép, felültöltős mosógép. 
Érd.:06 70/5838-442
Eladó 1 db franciaágy, 1 db hűtőszekrény, 
1 db előszobaszekrény (cipőpolcos), 1 
db dohányzóasztal. Érd.: 30/494-9939

Álláshirdetés
Tiszavasvári húsboltba keresünk férfi 
és női eladókat. Érdeklődni: 06 30/953-
1624

06 42/520-057
Október 07-13.
Aranykereszt Gyógyszertár
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61.
06 42/520-012 
Október 14-20.
Kabay Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18.
06 42/520-089
Járóbeteg Szolgálat:
Rendeléssel és időpontkéréssel 
kapcsolatosan kérjük, hívja a 06 42/520-
080-as telefonszámot!

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

Új szakorvos a Járóbeteg 
Szolgálatnál

Dr. Almádi Tamás
bőrgyógyász

2008-ban végeztem Debrecenben az 
orvosi karon, és akkor kezdtem el a 
bőrgyógyászat iránt érdeklődni. 2014-
ig voltam a Klinikán, majd szakvizsga 
után 2015-től Tiszaújvárosban a helyi 
rendelőintézetben dolgoztam. E mellett 
Debrecenben is dolgoztam szépészeti 
klinikán, illetve klinikai vizsgálatokat is 

végeztem, bár ezt még most is csinálom. 
Ekkor ismertem meg életem párját. Részben 
Ő is az egészségügyben dolgozik. Végzett 
ápoló, így nem volt nehéz asszisztenst 
találnom a magánrendelésembe. Mivel 
egyre több időt töltöttem Tiszaújvárosban, 
így törvényszerű volt, hogy átkerüljön ide 
a székhelyem, valamint a lakóhelyünk 
is. Tiszavasváriba úgy kerültem, hogy 
kaptam egy felkérést, aminek örömmel 
tettem eleget. A bőrgyógyászat tapasztalati 
szakma, az egyetemi tankönyvekből 
nem lehet megtanulni, viszont én olyan 
szerencsés helyzetben voltam, hogy 
neves bőrgyógyász szakorvosok mellett 
sajátíthattam el akkori tudásom legjavát. 
Persze az is nagyon fontos, hogy minél 
többet lássál, minél több visszajelzést 
kapjál a betegektől, amit aztán később 
be tudsz építeni a tudástáradba. Ha már 
bőrbetegségek: egyre több az új ekcémás, 
allergiás beteg, ami a civilizációnak 
és az urbanizációnak köszönhető. Az 
immunrendszerünk sem olyan mértékben 
fejlődik, ahogy az kellene, és sajnos 
a bőrdaganatok is egyre gyakrabban 
fordulnak elő. Mondván, hogy a bőr 
emlékszik, vagyis egy gyermekkori naptól 
való leégés lehet, hogy valamikor felnőtt 
korban jelentkezik bőrrák formájában. Ez 
a gyermekkori leégés önálló rizikófaktora 
a rák kialakulásának. Persze ehhez 
nagyban közrejátszik a napjainkban 
sokat hangoztatott káros UV sugárzás is. 
Mondjuk, én egyértelműen a szoláriumot 
is tiltólistára tenném! Nagyon káros 
bőrgyógyászati szempontból. Semmilyen 
formában nem szoktuk mi, bőrgyógyászok 
ezt a fajta tevékenységet támogatni. A 
napozásról: én az 50-es fényvédő faktorú 
krémet ajánlanám, ha már valaki napozni 
szeretne. De itt is be kell tartani általában 
a délelőtt 10 óra, és délután 3 óra közötti 
időszak kihagyását. És ha javasolhatok: 
ha bárki lát, sejt magán olyan anyajegyet, 
ami nő, viszket, pirosodik, ne tétlenkedjen. 
Feltétlenül forduljon bőrgyógyászhoz, 
mert ez nem játék! 
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Sport és Közéleti hírek

Augusztus 6-7-én ismét megrendezésre 
került a 12 órás Kacsás Kupa, viszont 
a változatosság kedvéért éjszakai 
versenyen mérhették össze tudásukat és 
szerencséjüket a horgászok. A versenyen 
17 csapat vett részt. Az idő ismét nem 
volt kegyes hozzánk, egész verseny alatt 
erős szél fújt, ami miatt hajnalban eléggé 
lehűlt az idő, illetve vasárnap reggelre 
megérkezett az eső is. Ehhez képest 
sikeres versenyt tudhatunk magunk 
mögött, ugyanis a 17 csapat összesen 
425 kg összfogást hozott össze, ami 170 
db nemeshal kifogását jelentette. Az első 
három helyezett a következőképp alakult:

I. helyezett lett a Feeder Team, akik 
összesen 38 db nemeshalat fogtak 94,05 
kg összsúllyal! A csapat tagjai Máté István 
és Gödöny Gábor voltak, gratulálunk 
nekik! II. helyezett lett a Turi Team, akik 
összesen 23 db nemeshalat fogtak 71,31 kg 
összsúllyal! A csapat tagjai Turi Benjamin 
és Turi Zoltán voltak, gratulálunk nekik! 

III. helyezett lett a TeRo Team, akik 
összesen 17 db nemeshalat fogtak 47,74 
kg összsúllyal! A csapat tagjai Nyáguly 
Teodóra és Szögi Roland voltak, gratulálunk 
nekik! A legnagyobb hal különdíjat Turi 
Benjamin kapta, aki az éjszaka folyamán 
egy 5,16 kg-os amurt terelt a szákba, 
gratulálunk neki! A helyezettek oklevelet, 
kupát, illetve utalványt kaptak a Kacsás 
büfébe, a legnagyobb hal fogója pedig 
egy kupát és oklevelet kapott, illetve 
egy ajándékcsomagot Szaniszló Pálék 
felajánlásával. Minden résztvevőnek 
gratulálunk és köszönjük a részvételt, 
reméljük, hogy mindenki jól érezte magát, 
és jövőre ugyanitt találkozunk!

A szeptemberi nyitvatartás a 
következőképp alakul:

Hétfő-Szerda: ZÁRVA 
Csütörtök: 7:00-18:00 
Péntek: 7:00-18:00 
Szombat: 7:00-18:00 
Vasárnap: 7:00-18:00

Tájékoztatásul közöljük a Kedves 
Olvasókkal, hogy szeptember 23-án 
a Magyar Honvédség és a társadalom 
kapcsolatának erősítése, valamint 
honvédelmi nevelés, illetve a sport 
és egészséges életmód népszerűsítése 
érdekében megrendezzük a Honvédelmi 
Napot Tiszavasváriban, melynek helye: 
Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző 
Iskola és Kollégium. A rendezvény célja: 
a fiatalok megszólítása, érdeklődésük 
felkeltése a katonai pálya iránt. 
Tudatosítani bennük a haza szeretetét és 
a haza védelmének fontosságát, valamint 
hozzájárulni a fiatalok felelős állampolgárrá 
neveléséhez. Bővebb információkról 
később adunk tájékoztatást. Augusztus 14-
án egy nemzetközi és környezetvédelmi 
Horgászverseny nap volt. A meghívásos 
horgászverseny második alkalommal 
került megrendezésre a Falvak 
Kultúrájáért Alapítvány által, melynek 

otthona Vásárosnamény volt. Tizenegy 
csapat vett részt. A Tiszavasvári Olimpiai 
Baráti Kör Egyesület a negyedik helyen 
végzett. A jó hangulatú rendezvény végén 
a résztvevők úgy búcsúztak egymástól, 
hogy jövőre ugyanitt találkoznak a 3. 
versenyen. Augusztus 22-án a Dunán, 
egy hajóúton búcsúztatták el a Magyar 
Olimpiai Akadémia MOB- Érdeméremmel 
és Nők Sportjáért Életműdíjjal kitüntetett 
korábbi főtitkárát, dr. Jakabházyné Mező 
Máriát. A búcsúztatáson családja mellett 
sportvezetők, tisztelői is megjelentek, 
hazai olimpiai mozgalom aktív résztvevői, 
bajnokok, a Magyar Olimpiai Bizottság 
munkatársai, olimpiai körök tagjai, 
köztük a Tiszavasvári Olimpiai Baráti 
Kör Egyesület Elnöke Gazdag József is, 
valamint a Magyar Olimpiai Akadémia 
vezetői, tanácsának tagjai.

Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör 
Egyesület

A 2021-22-es labdarúgó bajnokság 
befejezése után beszélgettünk Szabó 
Zoltánnal, aki akkor az U16-os csapat 
edzőjeként büszkélkedhetett azzal, hogy 
„fiai” megyei bajnokok lettek úgy, hogy 
valamennyi mérkőzésüket megnyerték. 
Akkor elhangzott részemről egy kérdés, 
miszerint: Elvállalnád e edzőként a felnőtt 
csapatot? Zoli rövid gondolkodás után 
csak annyit mondott, hogyha felkérnék, 
akkor igen, de jelenleg erről nincs szó! És 
milyen az élet? Lett szó!

-  Engem is nagyon meglepett a 
vezetőség döntése, miszerint már az 
új szezon megkezdése előtt vegyem át 
a csapat irányítását. Természetesen a 
Megyei II. osztály felnőtt csapatáról van 
szó.  Megtisztelő a felkérés, és részemről 
ez egy nagy kihívás is. Ismerem a csapatot, 
ezért túl sok időt nem kellett töltenem a 
játékosállomány megismerésével. Sok 
változás nem történt a keretben. Szolyka 
Gergő maradt, viszont sajnos Mátyási Peti 
egészségügyi okokból abbahagyta. Tehát a 
lehetőség adott a bizonyításra. – Elődöd, 
Antal Józsiban egy céltudatos embert 
ismerhettünk meg. Szerinted mi a váltás 
oka? – Mivel anyagilag messze nem állunk 
úgy, mint más megye kettes csapat, nem 
tudunk sztárigazolásokat csinálni, hanem 
az utánpótlás csapatból kell felhozni 
srácokat – akikkel eddig én foglalkoztam, 
jól ismerem Őket, ezért a vezetőség így látta 
jónak a csapat jövőjének szempontjából!

– Mi lesz az utánpótlás csapattal, akikből 
Te faragtál bajnokot?

– Továbbra is jó kezekben lesznek, mert 
Szolyka Gergő vette át a csapat irányítását. 
Ő focistának is, és úgy látom edzőnek is 
egy céltudatos ember.

– A nagy csapat tudja, hogy mire 
számíthat Veled szemben? Ismerik a 
szigorúságodat és az elvárásaidat?

– Van néhány játékos, akit én indítottam 
el a labdarúgás göröngyös útján, és most 
ismét én leszek az edzője. Meg aztán 
figyeljük egymás edzésmunkáját, örülünk 
egymás eredményeinek, így nem lesz 
ismeretlen a „harcmodorom”!

– Egy riport során elmondták az U16-
os fiúk, hogy nagyon kemény és szigorú 
tudsz lenni, ha a csapat nem tartja be az 
utasításaidat! Mi lesz most a nagyokkal? 
Velük szemben is lesznek ilyen jellegű 
elvárásaid?

– Mivel felnőttekről, önálló gondolkodású 
játékosokról van szó, akiket már nem 
tanítani, hanem összefogni, inspirálni 
kell, ezért inkább kérni szeretnék! 
Az eddigi edzőmeccseken keményen 
betartották a taktikai utasításokat a srácok,- 
tisztességesen állnak hozzám!

– Mire ez a cikk megjelenik, addigra már 
javában beindul a 2022-23-as bajnokság. 
Fejben összeraktad már a csapatot, 
vagy épp az aktuális formájuktól függ a 
bekerülés? 

- Mivel többen műszakolnak, ezért úgy 
kell mindig összeállítanom a keretet, hogy 
az edzésen résztvevők élveznek majd 
elsőbbséget. Itt leginkább a pihentségi 
állapotukra gondolok. De leginkább 
mindig az adott taktikai helyzet határozza 
majd meg a kezdő tizenegyet!

– Megvolt a szokásos nyári Bohács 
Sándor Torna. Ezen már Te irányítottad a 
csapatot. Mik voltak a tapasztalatok?

– Akkor már két hete edzettünk, 
javában ment a nyári felkészülés, de így 
is friss lábbal léptünk pályára. Ibrány 
ellen kikaptunk 2:1-re, de nem kellett 
szégyenkeznem. A meccs utolsó perceiben 
lehetőségünk volt az egyenlítésre, de 
sajnos kimaradt. Egyébként az elmúlt 
bajnokságban Ibrány második lett a megye 
I-ben! Rakamazt 3:1-re vertük, de ebből 
nem szabad még túl sok következtetést 
levonni.

– Mindjárt kezdődik a bajnokság. Mit 
vársz a csapattól?

– Nekem van egy jó edzésmodellem. 
A fiúk ezt betartják, ahogy látom, így túl 
nagy baj nem lehet.

– Köszönöm! Sok sikert, eredményes 
játékot, és Hankó Bandi szavaival élve: 
Hajrá fiúk, hajrá Vasvári! 

Lapzárta után érkezett: A csapat 
lejátszotta első két bajnoki mérkőzését, 
melynek eredményei:

Tiszavasvári – Biri 1:0, Geszteréd – 
Tiszavasvári 0:4! Gratulálunk!

Fülöp Attila

Végre hazatérhetett száműzetéséből a 
Tiszavasvári NB II-es kézilabda gárdája. 
Sajnos, mint ismert, tavaly nyáron 
a vihar megbontotta a sportcsarnok 
tetőszerkezetét. Beázott, és a parkettát 
is alkalmatlanná tette sportolásra, így 
Hadas Sándor csapata a hazai mérkőzéseit 
a hajdúnánási Sportcsarnokban volt 
kénytelen rendezni. Talán ennek is 
köszönhetően halvány őszt produkáltak, 
de a bajnokságot végül nagy hajrával a 
9. helyen zárták. Nyári felkészülésüket 
azonban már a megszokott helyükön 
kezdték meg augusztus 1-jén. - Ebben 
az időszakban heti négy foglalkozáson 
vesznek részt a srácok. Többet a nyaralások 
és a munkahelyi elfoglaltságok miatt nem 
tudunk tartani. Ha elkezdődik a bajnokság, 
visszaállunk majd a heti három tréningre – 
mondta el lapunknak Losonczi Zoltán, a 
csapat új technikai vezetője. Az edzések 
mellett öt felkészülési találkozó is szerepel 
a programjukban. Ezek eredményei:

TSE - OPUS TIGÁZ Hajdúszoboszló 
28-31     
TSE - Nyírbátor SC  31-29   

TSE - Hajdúböszörményi TE 26-27  
TSE - Kisvárdai KC 31-25  
Balmazújvárosi KK - TSE 22:36

A játékoskeretben történtek változások: 
csapatkapitányunk, Benyusz Kende 
abbahagyta az aktív játékot, de nem 
köszön el tőlük, vezetőként folytatja 
a munkát. A férfi csapatot segíti majd 
szakosztályelnökként. Balázs Máté 
munkahelyi és utazási problémák miatt a 
következő szezont Hajdúszoboszlón tölti. 
Ketten távoztak, hárman viszont érkeztek: 
Krisztián Zsolt Kállósemjénből, míg Ötvös 
Nándor és Bencze Viktor Hajdúnánásról 
került hozzánk. Ezen kívül ifjúsági 
csapatunk több játékosa is velünk készül, 
a felnőtt csapat keretéhez került Molnár 
Levente, Zsoldos Tibor, Zsoldos Botond. Az 
elmúlt éveket is figyelembe véve rendkívül 
erős bajnokság elé nézünk, melyben több 
csapat is megerősödött a nyár folyamán. 
A csapat szeptember 10-én, Nyírbátorban 
kezdte meg bajnoki menetelését. Mivel 
ez lapzártánk után történt, ezért az 
eredményről a következő havi újságban 
adunk hírt.

A 2022/2023 NB II-es Tiszavasvári férfi felnőtt

kézilabdacsapat hazai mérkőzései 

2022.09.17. (szombat)  18:00  Tiszavasvári Városi Sportcsarnok  
Tiszavasvári SE - Hajdúböszörményi TE  

 
2022.10.01. (szombat)  18:00  Tiszavasvári Városi Sportcsarnok 

Tiszavasvári SE - Acélváros KK 
 

2022.10.29. (szombat)  18:00  Tiszavasvári Városi Sportcsarnok 
Tiszavasvári SE - DVTK 

 
2022.11.12. (szombat)  18:00  Tiszavasvári Városi Sportcsarnok 

Tiszavasvári SE - Újfehértó-Kállosemjén SZSE 
 

2022.12.03. (szombat)  18:00  Tiszavasvári Városi Sportcsarnok 
Tiszavasvári SE - Kazincbarcikai KSE

Kedves Horgásztársak!

A focicsapat új edzője
Szabó Zoltán

Hírek a kézisek háza tájékáról

Történések a Tiszavasvári Olimpiai 
Baráti Kör Egyesület életében
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