XXVII.
évfolyam9.1.szám
szám
XXVI. évfolyam
Interjú
dr. Vinnai Győző
egyéni országgyűlési
képviselővel

INGYENES!

január
2016.2017.
szeptember

A Magyar Kultúra Napja alkalmából 2017. január
19-én, csütörtökön 17 órakor Hűvösvölgyi Ildikó
színművésznő Kaleidoszkóp című előadó estjét
tekinthette meg a tiszalöki lakosság a Művelődés
Házban a Városi Könyvtár és Művelődési Ház
2. oldal
szervezésében. 1989 óta emlékezünk meg arra,
Képviselő-testületi
hogy - a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc
1823-ban január 22-én tisztázta le Csekén a
határozat a
Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos
kötelező betelepítési
megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb
kvótáról
figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak,
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének. Körei
3. oldal
László képviselő úr ünnepi köszöntője nyitotta a
Tájékoztatás
megemlékezést, aki beszédében rávilágított arra,
hogy az európai kultúra nem létezhet erős nemzeti
a START
kultúrák
nélkül, így magyar kultúra nélkül sem, melynek a tiszalöki kulturális élet is szerves részét képezi. A KossuthMezőgazdasági
díjas színművésznő
programról műsorában a kaleidoszkópnak, gyerekkorunk közismert játékának sokszínűségét, játékosságát,
változatosságát hozta vissza, aki négy téma köré csoportosított ismert és kevésbé ismert verseket adott elő a magyar kultúra
gyöngyszemeiből
5. oldal válogatva úgy, mint: család, szerelem, haza és hit. Az egyes blokkokat Kurkó J. Kristóf színművész
énekes, gitáros előadása zárta, felcsendült többek között a Republic és a Quimby együttes slágere is. Végezetül Gömze
Sándor polgármester zárszavában arra a kérte a megjelenteket, hogy ne legyenek restek hazatérve leemelni a polcról
egy-egy
híres magyar
Görbedi
Miklósírónk, költőnk kötetét, és magunkban ápoljuk nemzetünk kultúráját.
Vargáné Bartha Mercédesz
Bátyám emlékére!

7. oldal

Kajakos életképek
9 - 10. oldal

A hónap olvasója
11. oldal
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Kérem… köszönöm… szeretlek…
Kérem! Köszönöm! Szeretlek! - csupán három magyar szó, ami így együtt nagyon fontos, és külön-külön is óriási
jelentőségűek a magyar nyelvben. Számtalan magyar dal is szól ezekről az érzésekről. Sajnos mai digitális világunkban
már a szavaknak is más a jelentése. Lassan elfogyott az udvariasság és a tisztelet és a szeretet is talán már mást jelent.
Nem mondjuk eleget mindennapjaikban, hogy köszönöm, mert talán természetes az, amit kapunk. Vásárláskor,
megszólításkor is hiányzik a szótárunkból a kérem, a köszönöm. A szeretlek szónak annyi, de annyi jelentése van. Lehet
ez gyermeki, szülői szeretet, de baráti tiszta szeretet is lehet. Sőt, munkatársi tisztelet, szeretet is lehet, és a legszebb talán
a szerelemből fakadó mindent elsöprő szeretet lehet. Szeretünk vásárolni, pihenni, sétálni, olvasni, moziba menni… és
sok-sok mindent szeretünk, talán még dolgozni is. Az udvariasság kihalóban van. A magyar nyelv átalakult… új szavak
kifejezések jelentek meg… de azért jó lenne talán köszönetet mondani az életünkért elsősorban! Megkérni a körülöttünk
levő világot, hogy vigyázzon ránk, és szeretni elsősorban az életünket, és szeretteinket. Szeretteinket: a szó maga is
kifejezi a szeretetet… Amikor már életünk felét leéltük, és hatvan, hetven évesek lettünk, a bakelit lemez „B” oldala
forog az élet lemezjátszóján, és a rosszabb számok következnek, akkor már nagyon fontossá válik a tisztelet… a kérem…
köszönöm… és a szeretlek. Kinek mondjuk, ha már nincs körülöttünk senki? Kérem… köszönöm… szeretlek…! Ez ma
azt jelenti: tedd, add, kell, jár nekem… bírlak, menő… és még ki tudja mit is jelent. Talán új értelmező szótárra lenne
már szükségünk, hogy mindent megértsünk. Kérem… köszönöm… szeretlek…! Ne felejtsük el ezeket a szavakat, és
ne csak szavak maradjanak, hanem kapjanak értelmet is! Ha 2017-ben többször mondjuk ki, akkor már tettünk valamit
azért, hogy jobb legyen a világ!
Bodnár Gáborné

A decemberi Tiszalöki Hírlap „Az erőmű” c. cikke mellől lemaradtak az alábbi képek,
amit most pótolunk:
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FOTÓPÁLYÁZAT
A Tiszalöki Városi Könyvtár és Művelődési Ház
fotópályázatot ír ki amatőr fotósok részére

Szeretlek, Tiszalök
témakörben.

Pályázni lehet:1 db A/4-es fotópapírra nyomtatott
fényképpel, amely még nem szerepelt kiállításon.
A pályázat jeligés, a képek hátoldalára kérjük a kép címét
és a jeligét ráírni.
Az alkotó a saját adatait és elérési lehetőségeit egy zárt
borítékban adja be a képekkel együtt.
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Budapesti teremtorna
A Grund FC meghívására Budapesten vett részt a Tiszalök
VSE U 11-es korosztályú csapata. Az első mérkőzésen
a hazai csapattal mérték össze erejüket a Tiszalöki
gyerekek, amelynek végeredménye 1-0-s hazai győzelem
lett. A második összecsapáson 1-1-es döntetlen született
a szintén budapesti Rákospalotaiakkal. A harmadik
mérkőzésünkön a tornát megnyerő Energi csapatától
2-0 ás vereséget mértek a Tiszalöki csapatra. A negyedik
mérkőzés sikerült a legjobban, amelyet az eredmény
is tükröz, hiszen 3-2 arányban győzedelmeskedtek a
Tisza parti gyerekek a Kelenföld csapata fölött. A tornán
körmérkőzések voltak, amelyen 4. helyezést értek el a
Tiszalöki srácok.

Beadási határidő: 2017. február 24. péntek 17 óra
A pályamunkákat a Városi Könyvtárba kérjük leadni.
A bírálatot erre az alkalomra megbízott szakértői zsűri
fogja végezni.
Eredményhirdetés és kiállítás: 2017. márciusban a
Polgármesteri Hivatal nagytermében
az ünnepi Képviselő-testületi ülésen.

Az I. helyezett 30.000, a II. helyezett 20.000 a III.
helyezett pedig 10.000 forint pénzdíjban részesül.

Fájó szívvel emlékezünk
Ökrös Miklósné halálának 3. évfordulóján :
lányai, testvére, unokái , dédunokái

Részt vettek a tornán: Nagy Roland, Reszkető Gergő,
Fábián Attila, Rácz Zoltán, Papp Zoltán, Kőszegi Bence,
Kovács Zsolt, Kovács Kristóf Edző: Péntek Miklós
A torna támogatói:
Gömze Sándor, Szepesi Zoltán,
István Zsolt, Cserés Csaba

Másoltassa videofelvételeit
DVD-re!
„ Egy könnycsepp a szemünkben érted él,
Egy gyertya az asztalon érted ég
Egy fénykép, mely őrzi emléked
S egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad
Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. „

Érdeklődni lehet:
Városi Könyvtár: 578-022

Mindenféle videokazettát át
tudunk másolni!
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Jóvátételi templomtakarítás
A Tiszalöki Bv. Intézet december 20-21-én részt vett a büntetés-végrehajtási szervezetet érintő
jóvátételi programsorozatban. Öt elítélt önkéntesen járult hozzá a Tiszalöki Református Templom takarítási munkáihoz.
A templom belső tere az elmúlt hónapokban került felújításra. Az elítéltek nemcsak a belső
renoválási és festési munkálatok utáni takarításban segítettek, hanem gondoskodtak az épület a
külső környezetének rendberakásáról is. A kétnapos jóvátételi munka során megszépült a templomudvar, összeszedték a lehullott faleveleket, csúszásmentessé vált a járda, és portalanításra
került a padozat, valamint az orgona. Önkéntességükért a település lelkésze külön háláját fejezte ki, hiszen a felújítási munkálatok után a takarítás terhét a fogvatartottak átvállalták a gyülekezettől. Munkájuk különösen hasznos, mert december 24-én, karácsonykor tartottak először
istentisztelet a felújított templomban, ahol felcsendült az új orgona hangja is.

Karácsonyi üdvözlet a Bástyában
December 22-én a Bástya Fogyatékosok Református Nappali
Házában vettünk részt egy különleges karácsonyi ünnepségen.
Két fogvatartott zenével és ajándékokkal köszöntötte a
gondozottakat. Jóvátétellel ünnepelték a mai délelőttöt a Tiszalöki
Bv. Intézet elítéltjei. Ajándékba olyan karácsonyfadíszeket vittek,
amelyeket az elmúlt napokban, munka után közösen készítettek
el. Az öt-hat főből álló önkéntes csoport gipszből öntötte ki az
apró karácsonyi figurákat, majd aprólékos munkával, kézzel
festették ki. A különleges, egyedi készítésű kézműves díszek
ma már a gondozattak karácsonyfáját ékesítik. Mészáros
László bv. dandártábornok, intézetparancsnok karácsonyi
jókívánságaiban a hagyományos értékek megőrzését és a
szeretet erejét helyezte középpontba. Az ajándékot vivők
emellett népszerű karácsonyi slágereket énekeltek a nappali
ház lakóival és dolgozóival közösen. A két fogvatartott
dalaival nagy meglepetést okozott a hallgatóságnak, akik
nem is sejtették, hogy ilyen kellemes élményben lesz részük.
Jóvátételük célhoz ért, hiszen előadásukkal szebbé tették az
ünnepet.
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Informatikai eszközök rászorultságon alapuló biztosítása Szabolcs-SzatmárBereg megye 6 kijelölt járásában élő állampolgárok részére
Pályázati tájékoztató
A Kormányzat 2015-16-ban a 1854/2014. (XII. 30.) számú kormányhatározat alapján az informatikai eszközök
használatának társadalmi kiszélesítése és a digitálisan rászoruló személyek munkaerő-piaci versenyképességének
növelése érdekében több mint 2000 notebook és tablet került kiosztásra pályázat útján a város és a járás arra rászorult
lakói között.
A Kormány a 1591/2016. (X. 27.) számú határozatában döntött a Program kiterjesztéséről, ennek eredményeképp
lehetőség nyílt a lakossági eszközosztás kiterjesztésére Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tovább hat járásában. Ennek
köszönhetően Tiszavasvári járás pályázati feltételeknek megfelelő polgárai is részesülhetnek a pályázat tárgyát képező közel
2800 eszközből. Az eszközöket a nyertes pályázók ingyenes használatra kapják meg. A program részeként a GINOP
6.1.2 „Digitális szakadék csökkentése” projekt keretében - a pályázó digitális írástudásának szintjét figyelembe véve
– ingyenes, digitális készségeket fejlesztő képzések megvalósítására is sor kerül.
A pályázatban azon személyek vehetnek részt, akik a 6 kijelölt járás településeinek valamelyikén bejelentett állandó
lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek a pályázat meghirdetése óta.
Pályázók köre, célcsoportok:
•

nagycsaládosok

•

gyermekét egyedül nevelő szülők

•

megváltozott munkaképességű személyek, fogyatékkal élők

•

nyilvántartott álláskeresők, közfoglalkoztatási programban részt vevők

•

45 év feletti munkavállalók

•

aktív idősek

Az aktív idős célcsoportba tartozó pályázó jelen felhívás értelmében csak tablet, míg a többi célcsoport csak notebook
elnyerésére jogosult. Főszabály szerint egy háztartás egy eszközt nyerhet, kivétel csak azon nagycsaládos pályázók
esetén lehetséges, akiknek a háztartásában él másik, valamelyik rászorultsági célcsoportban érvényesen pályázó
személy is. Ők a notebook mellé nyerhetnek egy tabletet is.
A pályázat további általános feltételei közt szerepel a magyar állampolgárság, a cselekvőképesség és a büntetlen
előélet. Ezen felül a háztartás egy főre jutó havi jövedelme nem haladhatja meg a nettó 105.000 Ft-ot (egyedül
élők esetében a 145.000 Ft-ot). A nyertes pályázók vállalják, hogy – az aktív idős célcsoport kivételével – kötelező
képzésen vesznek részt. Követelmény az is, hogy a nyertes pályázónak a képzés megkezdésétől kezdve legalább egy
éven keresztül internet-szolgáltatással rendelkeznek, amelyhez a márciustól elérhető Digitális Jólét Alapcsomag
nyújt segítséget.
A pályázat benyújtható személyesen a nagykállói programirodákban, online vagy postai úton 2017. február 13. és
április 14. között.
Az egyes célcsoportokra vonatkozó feltételeket, az azokat alátámasztó dokumentumok listáját, a részletes határidőket,
a benyújtás módját, a programirodák elérhetőségeit, valamint a pályázati eljárás további részleteit a minden érintett
háztartásba kipostázásra kerülő Pályázati kiírás és útmutató tartalmazza.
Érdeklődni a programirodák ingyenes telefonszámain, valamint az alábbi elérhetőségeken lehet.
A pályázat honlapja: www.emagyarorszag.hu/palyazat
E-mail: palyazat@emagyarorszag.hu
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Köszönjük szépen az alkotóknak
ezt a kreatív művet!
Nagyon szép lett!
A VEZÉR Mizsik Gyula,
SEGÉDJEI:
Fazekas János, Fazekasné Ildikó,
Fazekas Milán, Kuszi Gyula, Magyar Sándor.
VÉGSZÓ:
Fleischer Zoltán, Fleischerné Rácz Andrea,
Fleischer Boldizsár, Fleischer Flóra
és Czeczeli Anikó

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője
I és II képzés felnőttoktatás keretében
Ingyenes 300 órás nyelvi képzések
a szakképzési centrumokban
Általános tudnivalók a képzésről:
Óraszámok: 1008 óra (nappali képzés), illetve 504 óra (esti
képzés), melyből 60% idegen nyelv (angol vagy német), 30%
informatikai ismeretek, 10% vállalatirányítási ismeretek.
A gyakorlatban esti képzés esetében ez a következőt jelenti:
heti 11 óra idegen nyelv, heti 5 óra informatikai, valamint heti
2 óra vállalatirányítási ismeretek
Az egyéves képzés neve és nyelvi szintje:
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01) –
kezdőről alapfokú nyelvvizsgáig.
Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01) –
alapfokú szintről középfokú nyelvvizsgáig.
Jelentkezési feltételek: Kis- és középvállalkozások ügyvezetője
I. (OKJ 35 345 01) (1 éves, nappali, esti felnőttoktatás)
bemenet: alapfokú iskolai végzettség és bármilyen szakképesítés/
szakmai végzettség (ide értve a régi szakközépiskolákban az
érettségi bizonyítvánnyal tanúsított szakmai végzettséget is)

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01)
(1 éves, nappali, esti felnőttoktatás)
bemenet: érettségi vagy szakközépiskolai érettségi
végzettség és bármilyen szakmai végzettség (ide
értve
a
régi
szakközépiskolákban
az
érettségi
bizonyítvánnyal
tanúsított
szakmai
végzettséget
is), és B1 szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből.
A képzés megkezdése előtt a képzésre jelentkező
szintfelmérő teszten vesz részt. A beszédközpontú nyelvi
képzés célja, hogy elősegítse a hallgatók alkalmazkodását
az idegen nyelvi környezethez, fejlessze kommunikációs
készségeit és képességeit. Célja továbbá, hogy a hallgatók
olyan idegen nyelvi kompetenciák birtokába jussanak, melyek
segítségével mindennapi életük és munkájuk során nyitottabbá
válnak a világra. A képzés során a hatékony, gátlásoktól
mentes, szabad kommunikációs attitűd kialakítása a cél.
Az informatikai képzés célja, hogy a képzésre
jelentkező megismerje az internet nyújtotta lehetőségeket,
melyeket munkájában tud használni. Ismerjen internetes
keresőmotorokat, azok segítségével képes legyen információkat
gyűjteni, a megszerzett információkat elektronikusan
továbbítani. Munkájában tudja használni a legismertebb
elektronikus ügyintézési portálokat. Tudja használni a
közösségi háló nyújtotta lehetőségeket mind személyes, mind
munkahelyi célokra.
Érdeklődni lehet: a tiszalöki könyvtárban Tölgyesi Attiláné,
Katánál. Tel.: 06/42/578-022, 06/704225230
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25 éve város Tiszalök
Kedves tiszalökiek!
25 évvel ezelőtt 1992. március 6-án Göncz Árpád köztársasági elnök úr adta át a település vezetőjének, Király
Sándor polgármester úrnak a díszes kulcsot, amely a várossá avatásunk szimbóluma volt.
A település már rendelkezett ezzel a címmel, hiszen 1765-ben Mária Teréziától kapott vásártartási jogot, amely
mezővárosi rangot is jelentett. Ezek az országos vásárok a mai focipálya területén zajlottak. A környező jobbágytelepülések
központjává vált e jogok birtokában és ez játszott közre, hogy 1870-ben a dadai alsójárás székhelye lett 10 település
vonzáscentrumával. Az intézmények, hivatalok kiépítése mellett vonzotta a környék lakosait a kereskedelem is. A löki
réven bonyolították le az állat- és terményszállítmányokat a Felvidék városainak kereskedői is. 1847-től gyógyszertára,
1867-től postája, 1882-től önálló orvosa, 1884-től Takarékpénztára, 1894-től távíró berendezése, 1896-tól vasútállomása,
1900-tól bábája volt. Az 1900-as évek elején már Szabolcsi Tiszavidék címmel társadalmi hetilappal is rendelkezett a
település, Héry Gyula szerkesztésében. Járási székhely voltának köszönhetően itt volt a legtöbb értelmiségi. A gyermekek
beiskolázása is a legjobb volt a járásban. A huszadik század fordulóján a lakosság 64 %-a már tudott írni-olvasni. Ekkor
a község lakóinak száma 4477 fő volt. A közigazgatás 1893-ban történt átszervezésével megszűnt Tiszalök mezőváros
volta. 1950. január 1-től megszűnt a Dadai-alsójárás. Az új területi egység neve: Tiszalöki járás (székhelye Tiszalök),
egészen 1970-ig. A település infrastruktúrája, funkciója (egészségügyi, oktatási) miatt továbbra is vonzotta a környéken
élőket.
Tiszalök Város Önkormányzata és a Városi Könyvtár és Művelődési Ház az idei évben ezt a neves évfordulót,
egy
rendezvénysorozattal
igyekszik
felejthetetlenné
tenni.
A
jubileum
kapcsán a márciusi hónap kiemelt, a
programtervezetet mellékeljük a hírlapban.
Igyekeztünk oly módon összeállítani, hogy
minden korosztályt megszólítsunk, a városi
és az intézményi rendezvényeken keresztül.
Széles a paletta, hiszen fotókiállítás,
rajzverseny, szavalóverseny, helytörténeti
séta, emlékfutás, ünnepi testületi ülés,
emlékfa ültetés is szerepel a repertoárban.
Kérjük Önöket, hogy jöjjenek el ezekre az
alkalmakra, jelentkezzenek a felhívásokra,
hiszen a tiszalöki emberek aktív részvétele
is szükséges a sikeres ünnepléshez.
Terveink között szerepel egy
könyv megjelentetése, amely a település
25 évét igyekszik összefoglalni, a jelenlegi
intézményhálózatot bemutatni, valamint
a civil szervezetek működéséről is szól. A
Tiszalöki Hírlap hasábjain szeretnénk egy
rovatot indítani „Akikre büszkék vagyunk”
címmel, ahol olyan fiatalokat mutatunk be,
akikre méltán lehetnek büszkék a város
vezetői és lakói is egyaránt.
Rendezvényeinken
igyekszünk
minél több Tiszalökről származó művészt
meghívni, akik szeretik a települést,
boldogan emlékeznek az itt töltött éveikre!
Kedves tiszalökiek! Ünnepeljünk
együtt!
Tölgyesiné Varga Katalin
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Novemberben házasságot kötöttek:
Király Krisztina és Koscsó Csaba
Akiktől novemberben búcsút vettünk:
Borbély Lajosné
Csatári Béla
Kertész István
Lakatos Józsefné
Lipkovics Károlyné
Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:
Kórik Bence
Kórik Petra
Decemberben házasságkötés nem történt.
Akiktől decemberben búcsút vettünk:
Bagdi Lajosné
Bodnár Gábor Lajos
Farkas János Csaba
Kiss Jánosné
Mezei Tibor Lajos
Szabó Istvánné
Szakács András
Tálas Mihályné
Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:
Maros Péter
Nagy Gergő János
Orsós Jázmin Bianka
Vattamány Dalma Renáta

MISEREND
A Római katolikus templomban
2017.01.15-től visszaállt a régi miserend az
alábbiak szerint:
Római katolikus szentmise:
a hónap 1, 3, 5 vasárnapján 930 órától
Római katolikus liturgia:
a hónap 2 vasárnapján 930 órától
Görög katolikus liturgia:
a hónap 4 vasárnapján 9 órától

2017. január

KÖNYVTÁRI BEIRATKOZÁSI DÍJAK
2017
DIÁKOKNAK				
1500,- Ft
PEDAGÓGUSOKNAK			
1500,- Ft
NYUGDÍJASOKNAK			
1500,- Ft
FELNŐTTEKNEK				
1000,- Ft
16 ÉVEN ALULIAK SZÁMÁRA		
INGYENES
70 ÉVEN FELÜLIEK SZÁMÁRA		
INGYENES
Eladó
Tiszavasvári Somogyi Béla út 8/b. alatt lévő, igényesen
felújított 2 szobás, összkomfortos, kívülről szigetelt,
műanyag nyílászáróval és önálló garázzsal rendelkező 2
lakásos társasház földszinti lakása.
Érdeklődni: 06 30/1969-134

Kedves Olvasók!
Ezúton is szeretném megköszönni azt, hogy az Önök segítsége
által az öcsém már egy szobabicikli tulajdonosa. Mivel egy
szobabiciklivel többet kaptunk, mint amennyire számítottunk, azt a
szobabiciklit felajánlottuk a tiszalöki Bástyának. Melegséggel tölti
meg a szívem az a gondolat, hogy mennyi jólelkű illetve segítőkész
ember él kicsiny kis városunkban, országunkban. Minden felajánlást
még egyszer is köszönök, az öcsém nevében is egyaránt.
Horváth Szabolcs

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft
ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot,
hogy teljes körű
temetkezési szolgáltatást kínál Tiszalökön is.
Ügyintézés:
Krókusz virágbolt - Kiss Zoltánné Piroska 06-20/433-7066
Halottszállítás (0-24h): 06-30/935-7830
Keressék fel bemutatótermünket a KRÓKUSZ Virágboltban,
és ismerkedjenek meg árainkkal!
A különbség szembetűnő!
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