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Tájékoztató a 2017. január 26-i rendes
Képviselő-testületi üléséről
A Képviselő-testület 2017. évi első ülését január 26-án
tartotta, amely rendes testületi ülésnek számít, mivel
az előző évben elfogadott munkaterv szerint került
összehívásra. A Képviselő-testületi ülés határozatképes
volt, mert minden képviselő jelen volt az ülésen. Összesen
kilenc napirendi pont került elfogadásra és ez alapján
megtárgyalásra.
Az első pontban a Tiszalöki Közös Önkormányzati
Hivatal 2017. évi működési költségvetéséről döntött a
testület. A 2013 óta Szorgalmatossal közösen működtetett
hivatal kiadásaihoz, ebben az évben az államtól kapott
feladatfinanszírozáson felül lakosságszám arányosan 3,5
millió Ft kiegészítés szükséges. Ennek oka a garantált
bér emelésében keresendő, mivel erre nem biztosítanak
fedezetet központilag, hanem ki kell gazdálkodni.
A következő napirendi pontban az elektronikus
ügyintézésről szóló rendeletet helyezte hatályon kívül
a testület, mivel a kor túlhaladta a 2005-ben elfogadott
rendeletet.
A 3/a és 3/b napirendi pontban a jogszabályváltozásoknak
eleget téve a település polgármesterének illetményét
fogadta el a testület, illetve a b) pont keretében a
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját,
amely a képviselői tiszteletdíjakkal arányosan változott.
A 4. napirendben a Tiszalök Városi Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal 2012-ben kötött megállapodást
vizsgálta felül a Képviselő-testület. A nemzetiségek
jogairól szóló törvényben rögzítettek szerint készült
a megállapodás. Ennek értelmében a települési
önkormányzat kötelessége térítésmentesen helyiséget
biztosítani az RNÖ-nek, segíteni a működésüket (hivatali
dolgozó kijelölésével) biztosítani helyiséget a gyűléseik
megtartásához. A Képviselő-testület nem változtatott a
korábbi megállapodáson.

Az 5/a és 5/b napirendi pontokban a közétkeztetést
vállalkozói formában működtető TS Gastro Kft áremelési
kérelméről és a konyhai fejlesztési tájékoztatójáról
tárgyaltak a képviselők, az áremelést nem támogatta a
Képviselő-testület, a felújítási tájékoztatót tudomásul
vették.
Ezt követően a Városi Könyvtár és Művelődési Ház
2017. évi rendezvénytervét véleményezte a testület,
megállapítva, hogy az előző évhez hasonlóan az idén is
bőséges programkínálat és változatosság jellemzi a tervet.
A 7. napirendben a települési közvilágítás korszerűsítésére
vonatkozóan 3 ajánlat közül választottak, amelyet
ugyanazon cég adott, de eltérő időszakokra (8; 10; 12 éves
időszakokra). Az ajánlat lényege abban áll, hogy korszerű,
energiatakarékos világítótestekre cserélik a jelenlegieket,
bővül az új üdülőn a világítótestek száma, illetve a
település nem kellően megvilágított helyein is lesznek
világítótestek. A felújítás nem fogja az önkormányzat
költségvetését terhelni, mert annak költségei megtérülnek
az energia megtakarításban. A testület a 10 éves futamidő
mellett döntött.
A következő 8-as napirendben egy ASP-nevű rendszer
bevezetéséhez kapcsolódó pályázat beadásáról döntöttek
a képviselők. Ezen rendszer teljes kiépítésével valamennyi
önkormányzat az országban ugyanolyan program mentén
fog dolgozni. A pályázat eszközök beszerzésére és az
önkormányzati adatok feltöltésére biztosít forrást.
A 9. napirendben Polgármester Úr adott tájékoztatást az
előző ülés óta tett intézkedésekről, a beadott pályázataink
helyzetéről; majd képviselői kérdések, bejelentések
zárták az ülést.
Mező József
jegyző

A Polgárok Tiszalökért Egyesület életéből
Az évnyitó közgyűlésén örömmel nyugtáztuk, hogy egyesületünk már tíz éve működik. A szilveszteri jótékonysági
bál jól sikerült, minden résztvevőnek köszönjük a jelenlétét és a tombola adományokat. Így ebben az évben is tudtunk
adományozni a tiszalöki óvodáknak, 30.000 forintot. Igaz, az idén kevesebbet tudtunk adni, mint az elmúlt években.
Az Első Világháborús emlékművet, melyet felújítottunk, továbbra is gondozzuk. A városi rendezvényeken továbbra is
aktívan részt veszünk.
2017-re számos tervünk van, amelyeket reméljük, sikerül megvalósítanunk.
Suskó Andrásné
tag

2017. február
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Tájékoztatjuk kedves Tiszalöki lakosainkat, a Hajdúnánási Aranyszalma
Gyógycentrum és a Tiszalöki Városi Önkormányzat közös megegyezése alapján,
korlátozott számban térítés mentes kezeléseket biztosít Önöknek.

Kezeléseink:
termál medencefürdő
termál kádfürdő
gyógymasszázs
víz alatti sugármasszázs
súlyfürdő
víz alatti gyógytorna
szénsavas kádfürdő
iszappakolás

Fizikoterápiás szakrendelés:
További információk:
4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 7.
info@nanasfurdo.hu
Tel: 52/381-858
www.nanasfurdo.hu

Hétfő:

12:15-13:00

Kedd:

8:00-11:45

Szerda:

12:15-13:00

Csütörtök:

8:00-11:45

Gyógyászati kezelésekről
2011. augusztus végén befejezett beruházásnak köszönhetően egy a mai kornak megfelelő teljesen új gyógyászati épületben vehetik
igénybe a gyógykezeléseinket. Az épületben reumatológus szakorvos várja betegeinket. Előzetes orvosi papírok és beutaló nélkül
nyújt orvosi szakvizsgálatot, majd helyben fel is írja a gyógyuláshoz, állapotjavuláshoz szükséges fürdőgyógyászati kezeléseket.
A kezelésekre minden esetben időpontkérés szükséges! Személyesen a fürdő pénztárban, illetve telefonon a 06/52-381-858-as
telefonszámon.

Kezeléseink:
Termál medencefürdő, Tangentor (vízalatti vízsugármasszázs), Szénsavas kádfürdő, Iszappakolás, Súlyfürdő, Gyógymasszázs,
Víz alatti gyógytorna, 18 év alatti csoportos gyógyúszás, Termál kádfürdő
Rendelkezésre állási idő:
Hétköznapokon és Hétvégén: 09:00 – 17:00

Elérhetőségeink:
Cím:
4080, Hajdúnánás, Fürdő utca 7.
E-mail:
info@nanasfurdo.hu

Telefon:
Honlap:

+36/52-381-858
www.nanasfurdo.hu

+36 30/503-02-44
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Üzemlátogatás a Tiszavasvári QUICK 2000 Kft telephelyén
A Nyíregyházi SZC Teleki Blanka
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma vezetősége ezúton
mond köszönetet Nagy Bálintnak, a
QUICK 2000 Kft. tulajdonosának, aki
az iskolánk hegesztő szakos tanulói
egy csoportjának lehetővé tette egyes
üzemegységeinek meglátogatását. A
korszerű üzemein belül a hegesztés
és vágástechnikákat, berendezéseket
tekinthették meg. Tanulóink figyelmét leginkább a vízsugárvágás bemutatása kötötte
le. Az idő rövidsége miatt lehetőséget kaptunk arra, hogy a későbbiekben egy újabb
időpontban a további hegesztőberendezéseiket megtekinthessük, kipróbálhassuk.
Köszönet illeti a hegesztő berendezéseket és eszközöket bemutató dolgozóknak is.

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él egy múlt, egy végtelen szeretet
Amit tőlünk senki soha el nem vehet
Mindig egy célod volt, a családodért élni,
Ezt a halál tudta csak széttépni.
Hiányzol nagyon soha nem feledünk.

2010. 02. 23.

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk

Blaner András

halálának 7. évfordulójára,
Feleséged, Fiaid András és Attila,
Menyeid Adrienn és Nóra, Unokád
Bandika, szeretett Anyósod
és Juci nénje.
Köszönjük mindazoknak, akik az
emlékét szívükben őrzik, és a sírjára
virágot tesznek.

2017. február
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Különös szilveszter
Pótszilveszteri mulatság címmel rendezett jótékonysági bált a Tiszalök Középfokú Oktatásáért Alapítvány 2017. január
28-án. Kiss László – a Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgatója
– köszöntőjében elmondta, hogy a jótékonykodás célja az iskola szépítése, padlózat felújítása és az elhasználódott
kollégiumi berendezések cseréje. Az intézmény tanulói és tanárai színvonalas műsorral hangolták rá a résztvevőket
a hajnalig tartó mulatozásra. A jó zene, a finom ételek és a rengeteg tombola-felajánlás szintén fokozták a hangulatot.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak:
Antalócziné Zsuzsa – Tollászkodó Szépségszalon
Arató Attila – Atti-Fitt Bt.
Bajusz Edit
Békési György – Háztartási-vegyi áru
Benkő Zoltán
Bényei Zsolt
Béresné Takács Marianna – K&H
Berki Katalin – Vitamin Világ
Bodnár Józsefné
Czifrák Roland
Csizmadia Lili
Dankó Dorottya
Dankó Ferenc
Dohos László – Doh-Méh BT.
Dr. Krámor Katalin és Ötvös Pál
Eszta-Tools Kft.
Fazekas László – Papírbolt
Fedor László
Fekete Gyula
Ferencz Lajosné
Fukter Jánosné – Tiszadob
Gulyás Istvánné
Gyöngy Ajándék Butik – Tiszavasvári
Gyrosland & Menüvár
Halmi László
Homoki Ildikó
Horváth Gabriella
Ifj. Dankó Ferenc
István Zsolt
Jég Pékség
Judit Fotó – Tiszavasvári
Juhos László
Juhosné Berei Mariann
Kapusi Gyuláné – Gyógynövénybolt
Kefud Kft.
Kertész Zsuzsa
Kiss László
Kissné Piroska – Virágbolt

Kovács Beáta
KUB KER BT. – Tiszalök
Lakatos Pál – Vas – műszaki szaküzlet
Losonczi András
Losoncziné Munkácsi Edit
Megfizethető Bútor
Molnár Józsefné
Na-Csi Kft.
Nácsáné Dr. Krizsai Enikő – Flóra Patika
Nagy Attila
Nagy Barbara – B-Löki Állateledel
Nagy Sándor
Nagyné Sipos Marianna
Nagyné Solymosi Mária – Gazdabolt
Pápa József
Parraghné Marika – Virágbolt
Perjésiné Kis Rita
Pethe Lászlóné
Pont-Jó Divat – Tiszavasvári
Puzder Sándor
Riczné – Presszó
Sza-Csó Autómosó – Tiszavasvári
Szitár György Antalné – Tiszadob
Takácsné Deáki Judit – Tiszadob
Tátrai Melinda
Tisza Étterem
Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
Tiszalök Város Önkormányzata
Városüzemeltetési Intézménye
Tóthné Rentkó Ildikó – Flamingó Divatház
Tölgyesi Attila
Vámos Nóra
Városi Könyvtár és Művelődési Ház, Tiszalök
Viola Print Kft.
Zsiros Sándor
Zsirosné Kertész Katalin
Zöldség-gyümölcs csemege - Farkas Imre

Jövőre Önökkel újra pótszilveszter!
Kérjük, amennyiben teheti, támogassa adója 1%-ával a Tiszalök Középfokú Oktatásáért Alapítványt!
Az alapítvány számlaszáma: 11744137-20041308
Adószáma: 18819937-1-15
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Mámor Színtársulat tagjai és a
Városi Könyvtár és Művelődési Ház
dolgozói ezúton köszönik Gömze
Sándor polgármester úrnak és Tiszalök
város önkormányzatának, hogy február
5-én a Fővárosi Operettszínházban
megtekinthették a Rómeó és Júlia című
musicalt.

Egyéni vállalkozások könyvelése,
adóbevallások készítése,
NAV által megküldött bevallások ellenőrzése.
Bacskai Dóra-mérlegképes könyvelő
70/4322534

2016/2017
Női kézilabda bajnokság
tavaszi mérkőzései

Balkány-Tiszalök				
03.25. szombat
14:00
Tiszalök-Tiszavasvári			
04.02. vasárnap
11:00
Nyírbátor-Tiszalök				
04.09. vasárnap
15:00
Csenger-Tiszalök				
04.22. szombat
16:00
Fehérgyarmat-Tiszalök			
04.29. szombat
16:00?
Tiszalök-Nyíregyházi FSE			
05.14. vasárnap
17:30
Tiszalök-Ibrány				
05.21. vasárnap
11:00

2017. február
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Kultúrházak éjjel-nappal

A 2017. évi Kultúrházak éjjel-nappal program meghirdetője
és lebonyolítója a Magyar Népművelők Egyesülete.
Partnerek a Hagyományok Háza, a Közösségfejlesztők
Egyesülete, a Kulturális Központok Országos Szövetsége,
a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, továbbá a NMI
Nemzeti Művelődési Intézet Közhasznú Kft. Támogatók az
Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális
Alap. Az esemény fővédnöke dr. Hoppál Péter kultúráért
felelős államtitkár. Partnerei és támogatói segítségével
az egész országot érintő akcióval, valamint a televíziós
és rádiós kampánnyal szeretnék ráirányítani a figyelmet
a közművelődési terek nyitottságára, az intézmények és
szervezetek sokszínűségére, a helyi társadalomban betöltött
közösségépítő szerepére. Felelősségük és kötelességük
is ez, hisz évi 80 millió főt meghaladó látogatottságával a
művelődési házak, közösségi színterek a leggyakrabban
felkeresett kulturális terek Magyarországon. Az idei év
védnöke, Novák Péter, zenész, színész, rendező elmondta,
hogy művelődési házakban nőtt föl, és minden, amivel
máig is foglalkozik - a néptánctól kezdve, a színházon át,
egészen a rockzenéig – ennek, és az ott tevékenykedő lelkes
népművelőknek köszönhető. Egy titkos vágyát megosztva a
közönséggel elárulta, hogy egész életében egy művelődési
háznak az igazgatója szeretett volna lenni, ami a lehetőségek
hiányában sajnos nem valósult meg, ezért alapították meg
kilenc éve a Kultúrpart Csoportot, ami mintegy virtuális
művelődési házként üzemel. Ezen minőségében is kedves
kötelességének érezte, hogy eleget tegyen a felkérésnek,
és személyén keresztül tolmácsolja megannyi kulturális
intézmény közös vágyát: közönséget minden épületbe!
Ez a vágy nálunk, Tiszalökön megvalósult, hiszen tavaly
is több ezer látogató fordult meg a Művelődési Házban.
Ezért is csatlakoztunk a programhoz, és 2017. február 11én szombaton délután bemutatkoztak a Művelődési Házban
rendszeres foglalkozásokat tartó csoportok: Kozákné Szűcs
Andrea tanárnő elhozta a mazsorettjeit és néptáncosait,
akik fergeteges népi táncházzal tették élővé a népzenét és
a néptáncot. Bemutatkozott a Tiszalöki Népzenei Együttes
is Cziczerné Darai Erzsébet vezetésével, akik szintén
a népzenei hagyományokat ápolják és őrzik. Szerda
esténként próbálnak a Művelődési Ház kis klubjában, és
szeretettel várják a csatlakozni vágyókat. Orbán János

7

vezetésével teljesen más területet ismerhettünk meg: Jóga
és Tai chi bemutatót tartott. Jóga keddenként, Tai
chi pedig minden szerdán van a nagyteremben.
Csütörtökönként kondicionáló tornát tart
Pappné Kórik Judit, képviseletében Juhosné
Berei Mariann tartott óriáslabdás bemutatót,
amit a gyerekek nagyon élveztek, hiszen bárki
csatlakozhatott a bemutatókhoz. A tiszalöki
Mámor Színtársulat 1995-től minden évben
színvonalas darabokkal szórakoztatja a helyi
közönséget, sokat próbálnak, egy-egy előadás
előtt szinte beköltöznek a Művelődési Házba.
Decemberben Az alkohol öl címmel három rövid
komédiát láthattunk tőlük, ebből adták elő Fejér
István - Kéri Ferenc: Az alkohol öl – című komédiáját,
nagy sikerrel. A társulat tagjai: Kovács Erika, Kovács
Norbert, Körei Mihály, Molnár Éva, Molnár Ilona, Orbán
János, Pappné Kórik Judit, Tölgyesi Attila, Vig János.
Rendező: Tóth Zolka, Rendezőasszisztens: Tölgyesiné
Varga Katalin, Technika: Szakolczainé Suskó Ágnes.
Szabóné Orosz Andrea évek
óta tart hercegnőtáborokat,
ahol a résztvevők a
kézműveskedés
mellett
jelelni is tanulnak, amit
minden rendezvényünkön
be is mutatnak. Most Fluor
Tomi Mizu mizu című számát jelelték el a közönségnek,
akik kipróbálhatták, megy-e nekik is a jelnyelv. A Zumba
vérpezsdítő, minden testrészt megmozgató, latin ritmusokkal
és világtáncokkal tarkított fitnesz program. Fedorné Gulyás
Szilvia és csapata fel is pezsdítette a közönséget fergeteges
bemutatójukkal. Mindeközben az előtérben büfé várta a
mozgástól, vagy annak látványától megéhezett vendégeket,
mindenféle finomsággal, mi szem-szájnak ingere. A
Böködők Kézimunkaklub is évek óta a Művelődési
Házban gyűlik össze, szebbnél-szebb alkotásaikat most
be is mutatták. Jati, Vaszil, Pitya és Gyesi retró és videó
diszkóval koronázta meg az estét, generációkat hozva
lázba, hiszen együtt táncolt nagymama és unoka, egyaránt
jól érezte magát a nyugdíjas és az óvodás, a huszonéves és
az általános iskolás, a többi korosztályról nem is beszélve.
Összefoglalásképpen: nagyon jó hangulatú délután és este
volt, sok-sok vendéggel, akik beszámolóik szerint nagyon
jól érezték magukat. Mi, szervezők, pedig bízunk benne,
hogy akik ott voltak, megismerkedtek a Művelődési Ház
tevékenységével, esetleg kedvet is kaptak a csatlakozásra,
és nem fogják soha azt mondani, hogy „Itt nincs semmi!”
Azt hiszem, ezzel a rendezvénnyel is bebizonyítottuk, hogy
„itt” mindig van valami, csak el kell jönni, meg kell nézni,
és be kell állni!
A Városi Könyvtár
és Művelődési Ház dolgozóinak nevében:
Szakolczainé Suskó Ágnes - ih.
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Közgyűlés a Horgászegyesületnél

2017. február

Városunk legrégebbi (1959-es alapítású) és egyre
növekvő taglétszámú (2016-ban 489 fő) egyesülete
tartotta közgyűlését február elején. Ez egyrészt beszámoló
a mögöttünk álló évről, másrészt az előttünk álló év
tervezése, harmadrészt lehetőség arra, hogy a tagság
megvitathassa a felmerült problémákat, javaslatokat.
Ennek szellemében az egyesület elnöke ismertette az előző
évben elvégzett feladatokat, és a tagság megerősítése
szerint is elmondható, hogy eredményes évet zárt az

sült hallal és halászlével kedveskedtünk az érdeklődőknek.
A fenntartható fejlődés érdekében jelentős marketing
tevékenységet folytattunk. Az egyesület saját honlapján
folyamatosan frissítjük a működéssel kapcsolatos,
valamint a tagjaink és a vendégek számára hasznos
információkat. Megjelentünk Magyarország legnagyobb
horgászportálján, ahol a holtágról ismertető olvasható,
valamint vonzó képeket láthatnak az érdeklődők.
Visszatérő probléma az utánpótlás nevelése, a gyermekek
megszólítása, vízpartra csábítása. Ezen cél elérése
érdekében nagy sikerű horgásztábort szerveztünk,

egyesület. A tagok létszáma a korábbi évekhez képest
emelkedett, többen váltottak éves területi engedélyt,
valamint napijegyet a Kenyérgyári-holtágra. Ennek
több oka van. A holtág környezetének gondos ápolása,
a korábbiaknál lényegesen több hal telepítése vonzerőt
jelent nem csak a horgászok számára, de az egyesület
célkitűzése szerint a családbarát holtág kialakítása is egyre
több vendéget vonz a városba, a vízpartra. Nem csak a
horgászok szórakozása az egyesület célkitűzése, hanem az
igényesen kialakított, de a természeti értékeket megőrző,
a város vonzerejét növelő turisztikai célpont gondozása.
Ezen célok elérése érdekében mobil WC-ket bérelt az
egyesület, a lócák felújítása, a part menti sáv folyamatos
gondozása biztosította, hogy jól érezhessék magukat
mind a horgászok és hozzátartozóik, mind a kiránduló
vendégeink. Megépítésre került egy csónaktároló stég,
amely biztosítja a csónakok rendezett, kulturált tárolását.
A 2016-os évben az egyesület szervezésében 19 program
került megrendezésre, amelyek lebonyolítása jelentős
időt vett igénybe, és komoly logisztikai feladatokat rótt
a szervezőkre. A tavalyi évben is megrendezésre került a
Horgászbál, amely iránt egyre növekszik az érdeklődés,
egyre nagyobb létszámban vesznek részt a bálozók. Ezen
a rendezvényen kerül átadásra az év horgásza díj, amelyet
tavaly Papp Ferenc vehetett át, valamint tiszteletbeli év
horgásza oklevelet kapott egyik alapító tagunk, Nagy
János. Ezen kívül számos versenyt szerveztünk, és részt
vettünk a városi rendezvényeken. Második alkalommal
képviseltettük magunkat a karácsonyi forgatagban, ahol

amely nagyon sok munkával járt, de látva a boldog
gyermekarcokat, és a tábor után a vízparton találkozva a
gyermekekkel, azt kell mondanunk, hogy megérte, és az
idén is megrendezzük. Ősztől horgász szakkört indítottunk
az általános iskolában, amelytől szintén azt várjuk,
hogy egyre több gyermek szereti meg a horgászatot, a
természetet. Engedélyt kértünk a törpeharcsa szelektív
halászatára, amely már zavaró mértékben elszaporodott a
holtágban. Az őszi és tavaszi lehalászás eredményeképp
16 mázsa törpeharcsa került ki a vízből. Ebben az
évben tovább folytatjuk az inváziós halfaj gyérítését. A
tavalyi év elején sor került egy vízminőség vizsgálatra,
amely komoly problémákat tárt föl. A megoldási tervben
szerepelt szalmabálák kihelyezése, mészkőporos kezelés,
valamint mikrobiológiai iszapbontás. A szakember által
javasolt kezeléseket maradéktalanul elvégeztük, és
ennek hatására a nyár végi kontroll vizsgálat jelentős
vízminőség javulást mutatott. A beavatkozásokat
az idei évben is tovább kell folytatnunk. Sor került
az Egyesület és az Önkormányzat között a lejáró
haszonbérleti szerződés meghosszabbítására, így 2031.
december 31-ig Egyesületünk a Kenyérgyári-holtág
haszonbérlője. Törvényi kötelezettség volt a tavalyi
évben az egyesületek alapszabályának az aktualizálása,
amelynek eleget tettünk. Mint a felsorolásból is látható,
bőven volt feladatunk a tavalyi évben, és a fentiek csak
kiragadott példákat tartalmaznak. Mindezt természetesen
nem tudtuk volna megvalósítani a sok-sok támogató
nélkül, akik segítették az egyesület működését, a holtág
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gondozását. Szeretném mindenkinek ezúton név szerint
is megköszönni a segítséget, de akkor dupla ilyen
vastag lenne az újság. Ezért név nélkül hálás köszönet
mindenkinek! Szerencsére egyre több nagy halat fognak

elvitelére, ám árusítására nem! A 314/2014. (XII. 12.)
Kormányrendelet határozza meg a büntetési tételeket.
Eszerint aki a horgászat során kifogott halat értékesíti,
100.000-500.000 forint közötti büntetésre számíthat a hal

tagjaink a holtágból. Ezek a nagytestű példányok rendkívül
érzékenyek a sérülésre, és több esetben előfordult,
hogy visszaengedésüket követően később elpusztultak.
A hasonló esetek megelőzése érdekében a vezetőség
2017-től ajánlja, majd augusztustól kötelezővé teszi a
pontymatrac használatát. A horgászok pénztárcájának
kímélése érdekében vásároltunk 100 db pontymatracot,
amelyet az első száz horgász, aki a Kenyérgyári-holtágra
éves területi jegyet vált, térítésmentesen megkap. A
halgazdálkodási törvény is nagy gondot fordít a halak
védelmére, a kíméletes bánásmódra. Egyesületünk is
törekszik arra, hogy a szabályokat betartva történjen a
horgászat, a halakkal való bánásmód. A horgász jogosult
a horgászengedélyének megfelelő mennyiségű hal

fajától és mennyiségétől függően. Természetesen nem
csak a szabálytalan horgász, de a tőle halat vásároló is
büntethető!
Az idei évben is minden erőnkkel dolgozunk a
horgászokért, a kenyérgyári-holtágért, a városért. Kérjük,
segítse munkánkat azzal, hogy adója 1%-át ajánlja az
egyesület számára!
Adószámunk:

1 9 8 6 1 4 1 8 - 1 - 1 5
Kedvezményezett: Új Élet Horgász és
Környezetvédelmi Egyesület
Köszönettel: Sági István - egyesületi elnök

Téli torna Tiszalök
Hat csapat részvételével U 11-s tornát rendeztek Tiszalökön, az általános iskola torna termében. A tornát körmérkőzések
formájában rendezték meg. Küzdelmes és színvonalas mérkőzések voltak, amelyen a végső győzelmet a Tiszavasvári
SE csapata szerezte meg jobb gólkülönbségének köszönhetően
a Kisvárda előtt. Harmadik helyen a Tiszaújváros csapata
végzett. Negyedik a nyíregyházi Bozsik Akadémia csapata lett.
Ötödik helyen a hazai Tiszalökiek végeztek. Hatodik helyezést
a Tiszavasvári SK csapata szerezte meg. A tornát támogatták:
Benkő Zoltán, Pápa József, Cserés Csaba
Részt vettek: Nagy Roland, Fábián Attila, Kiss Benedek, Rácz
Zoltán, Papp Zoltán, Kovács Kristóf, Kovács Zsolt Edző:
Péntek Miklós
Torna legjobb játékosa: Kovács Kornél Kisvárda
Legjobb kapus:
Tóth Jenő Tiszavasvári SE
Gólkirály: 		
Karalyos Róbert Tiszavasvári SE,
			
Bodnár Tamás Tiszaújváros 8-8 góllal
Legjobb hazai játékos: Fábián Attila
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TISZALÖKI HÍRLAP
Tiszalöki Csillagok

Kedves Olvasóink! Egy új rovatot indítunk az újság hasábjain, amelyben olyan
tehetséges tiszalöki embereket mutatunk be, akik itt nevelkedtek a városban,
már kiskorukban is gyakran láthattuk őket az iskolai és a városi rendezvényeken,
de amióta felnőttek lettek eltűntek a látókörünkből, nem tudjuk, hogy mivel
foglalkoznak, milyen emberekké váltak. Nagyon sok alany felel meg a fenti
feltételnek, úgy gondolom, hogy nem csak a művészet területén tevékenykedőket
kell bemutatnunk, hiszen ők nem kerülnek rivaldafénybe, de mégis fontos az ő
sikerük is. A kapcsolódási pont a településünk, az a tény, hogy itt kapták meg azt
a muníciót a szüleiktől, a tanáraiktól, amely által sikeres emberek váltak belőlük.
Az első alanyom Lakatos Lilla munkatársam, aki jelenleg a művelődési házban
dolgozik, de ezenkívül a FIX együttes nagyszerű énekese. Fiatal kora ellenére már sok területen tevékenykedett, a színészetet is
kipróbálta, a rádiózás rejtelmeibe is betekintett, viszont egy dolog biztos, hogy az éneklés a legnagyobb szerelem.
Mikor kezdtél el énekelni?
Alapvetően már gyerekkorom óta folyamatosan éneklek. Általános iskolában kezdődött az énekesi pályafutásom, amikor is
Cziczerné Darai Erzsébet tanárnőnél elkezdtem citera szakkörre járni negyedik osztálytól nyolcadik osztályos koromig. Rengeteg
népdaléneklési versenyeken vettem részt szép eredményekkel. A gimnáziumi tanulmányaimat Nagykállóban a Korányi Frigyes
Gimnáziumban végeztem dráma tagozaton. Ekkor már a színészkedésben is bontogattam a szárnyaimat. Az iskola lehetőséget
adott, hogy mind színészkedés, mind éneklés területén továbbképezhessem magam. 14 éves koromban döbbentem rá, hogy igazán
szeretnék megtanulni musical-eket és operetteket énekelni. Ekkor jelentkeztem a nyíregyházi Hang-Szin Tanodába, melynek Dr.
Bánhidi Lászlóné, Magdi néni volt a vezetője. Itt nyolc éven keresztül különböző darabokban játszhattam fő és mellékszerepeket
egyaránt. Magdi néni megtanított a megfelelő hangképzésre. A gimnáziumi tanulmányaim után úgy döntöttem szeretnék hivatalosan
is színész lenni. Így mivel a Színművészeti Egyetemre nem nyertem felvételt úgy határoztam, hogy a Színész 2 képesítést elvégzem
és így ezt a szakmát megszerzem. Erre ugyanúgy Nagykállóban lehetőségem adódott. Ez alatt az idő alatt a Talán Teátrumban is
színészkedhettem. Ekkoriban már érdeklődtem a média és a rádiózás iránt is, így beadtam a jelentkezésemet a már mostani nevén
Nyíregyházi Egyetemre, ahol 2013-ban kommunikáció és médiatudomány szakon diplomát szereztem. Itt már belekóstolhattam
a Campus Rádiónál a rádiózásba is. Ugyan még most nem dolgozom a szakmámban, de sosem tudni merre visz az élet. Ekkor
kerültem be a Fix együttesbe, ahol azt érzem nagyon megtaláltam a helyem. Remek emberekkel
dolgozhatok együtt hétről hétre, akik többdiplomás kiváló zenészek. Rengeteget tanultam és
Zavaros világ
tanulok mostanáig is tőlük. A Fix együttes alapvetően tánczenekar, ahol igazából azt énekelhetek
amit csak szeretnék. Jazz, swing, bossa nova, retró dalok, mai pop slágerek, rock zene és még
Rossz úton jár a világ,
sorolhatnám. Mindenféle stílusban kiteljesedhetek. Imádom az együttest, nagyon-nagyon örülök,
Tele van veszéllyel,
hogy ebben a zenekarban énekelhetek és ezekkel az emberekkel dolgozhatok együtt! Remélem
A
szél is azt suttogja
ez még sok-sok éven keresztül így lesz.
Zavaros
a világ szava.
Kiknek köszönheted, hogy erre a pályára kerültél?
Elsősorban természetesen édesanyámnak. Másodsorban talán egy picit magamnak is. Nagyon
Nézzünk csak körül,
sok évig jártam külön órákra énekelni, illetve a tanodának is havi költségei voltak, amit anya
Bármerre is járunk,
finanszírozott. Itt nem kevés pénzről beszélek. Ha nekem ezt anya anno nem teremti meg és
Megtépázott életeket,
miattam nélkülöz nagyon sok mindent, akkor talán most nem lehetnék az, aki vagyok. Hiába a
Sok elesettet látunk.
tehetség, ha nincs aki tovább fejlessze.
Hogyan telnek a napjaid?
A hétköznapokat a tiszalöki Művelődési Ház falai között töltöm, ugyanis lassan két éve ott
Elég csak egy fegyver,
dolgozom. Munkám végeztével otthon főzőcskézek, mosok főzök takarítok, a családommal és
Vagy egy robbanó szerkezet,
a párommal vagyok. Ha időm engedi új dalokat tanulok a zenekarba, hogy a repertoare-t is idő
S gyermekek, idősek
közben mindig színesítsem, bővítsem. A hétvégéket a báli szezonban és a lagzi szezonban is
Vétlen áldozatok lesznek.
mindig a zenekarral töltöm. A vasárnap pedig nekem is pihenőnap. Erre mindenkinek szüksége
van.
Miért is van ez így?
Milyen terveid vannak, hogy képzeled a jövődet?
Feltesszük a kérdést,
Terveim a jövőre nézve… Szakmailag úgy érzem sínen vagyok. Mármint az éneklést illetően.
A választ tudja mindenki,
Természetesen szeretnék gyerekeket pár éven belül. Azért már én sem vagyok annyira fiatal, a
Ha a szíve mélyére néz.
27. élet évemet taposom, ezért, ha az Isten is úgy akarja, akkor néhány év múlva mindenképp
szeretnék egy vagy két gyerkőcöt. De addig is ütöm a vasat amíg meleg. Énekelek, dolgozom,
Állj talpra te világ!
egyengetem a kis életemet.
Építs
és ne rombolj,
Köszönöm az interjút, remélem senkit nem untattam vele. Szép napot kívánok a Kedves
Tedd
szebbé
az élet, hogy
Olvasóknak! Lakatos Lilla voltam! :)
Békében
élhessenek
az emberek!
Köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert kívánok neked a pályádon és sok-sok
boldogságot az életben!
Kotosz Istvánné
A riportot készítette: Tölgyesi Attiláné, Kata
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A tiszalöki fogorvosi rendelőbe asszisztenst keresek,
április elsejei kezdéssel.
Olyan jelentkezőt várok,
aki vállalja a szakasszisztensi iskola elvégzését.
Ehhez érettségi szükséges.
Érdeklődni este 19 óra után a 30 448 0461-es telefonszámon.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk az érdeklődőket a
DIGITÁLIS JÓLÉT PROGRAM
LAKOSSÁGI ESZKÖZPÁLYÁZAT
tájékoztató előadására a
nagykállói Programiroda szervezésében.
Helye : Tiszalöki Művelődési Ház (Kossuth út 27.)
Időpontja : 2017. március 9. (csütörtök) 16 óra

2017. február
ANYAKÖNYV
Januárban házasságkötés nem történt.
Akiktől januárban búcsút vettünk:
Kórik Imre József
Medve Mihályné
Nyilánszky György
Rácz Imréné
Redela János
Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:
Ábri Martin
Balasa Bella Márta
Szallai Ernő Benjámin
Szaniszló Alexandra

A Digitális Jólét Program keretében közel 3000 db notebook és
tablet térítésmentes használatbavételére, és ehhez kapcsolódóan
informatikai képzésben való részvételre nyílik lehetőség
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hat járásának településein
élők körében.
MEGEMLÉKEZÉS
Nagy kérés volt tőled, hogy Őt hagyd meg nekünk?
Könyörögni, szenvedni kell, hogy boldogok legyünk?
Nem sokat kértünk, csak hogy gyógyuljon meg.
S élje át velünk mit Ő már nem élhetett meg.
Gyönyörű szemében a fény még csillogott,
még az utolsó napokban is csak mosolygott.
Mosolygott, mert hitt, mosolygott, mert élt.
Semmi mást nem akart Ő, csak élni még.
Küzdött még, míg tudott, míg volt ereje,
de a végzet Őt is utolérte.
Hosszú útra ment és a csillagok vezetik
Vezetik útját amíg csak álmodik.
Álmodjon egy öreg kort, mely csodás és szép.
Álmodja meg azt, hogy még mindig velünk él.
Súgják meg a csillagok üzenetünk … hogy szeretünk.
Mondják meg azt neki, hogy soha nem feledünk!
Fájó szívvel emlékezünk NAGY FERENC
volt tiszalöki lakos halálának 12. évfordulóján
Gyászoló feleséged és családod
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik emlékét őrzik és ápolják!

Örömöt és boldogságot Hölgyek,
Lányok, Asszonyok,
Kívánunk most mindenkinek
csodálatos NŐNAPOT!

Kedves Szülők,
régi és új Támogatóink!
Kérjük támogassák iskolánk alapítványát
adójuk 1%-ának felajánlásával!
A befizetett adó 1 százalékáról rendelkező
nyilatkozaton az alábbi adatokat
szíveskedjen feltüntetni:
Kedvezményezett adószáma:
18799406-1-15
Kedvezményezett neve:
Tiszalöki Iskolás Gyermekekért
Közalapítvány
Köszönjük!
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