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Interjú
Negyed évszázados lett városunk
dr. Vinnai Győző
egyéni
országgyűlési
Egy
1991.
december 18-án kelt okirat szerint, melyet
Dr. Baracsi Endre alelnök mondott köszöntő beszédet,
Gönczképviselővel
Árpád Köztársasági elnök saját kezűleg írt alá,
aki azon túl, hogy Illyés Gyulát idézte, közösségeket
Tiszalök község 1992. január 1. napján városi rangra
emelkedett.
Ennek az eseménynek az évfordulóját
2. oldal
ünnepeltük 2017. március 16-án a Tiszalöki Polgármesteri
Képviselő-testületi
Hivatal
Nagytermében, ahol 25 évvel ezelőtt, városunk
határozatválasztott
a
keresztapjának
Göncz Árpád is tiszteletét
tette,
hogy betelepítési
személyesen is gratuláljon a lakosságnak
kötelező
és az akkori
városi elöljáróknak. Az ünnepi Képviselőkvótáról
testületi ülést Gömze Sándor polgármester nyitotta
meg, akit3.Tiszalök
oldal korábbi városvezetői követtek. Első
polgármesterünk, Király Sándor arról beszélt, hogy
Tájékoztatás
hogyan
született döntés a várossá nyilvánításról, milyen
a START
körülmények
álltak fent és milyen előnyökkel járt ez
településünknek.
Drótos Vince többször is elérzékenyült
Mezőgazdasági
a beszéde
alatt, miközben visszaemlékezett a régi időkre,
programról
amiket polgármesterként töltött, eredeti hivatásához híven
pedig imádkozott
5. oldal a város vezetőiért, hogy jó döntéseket
hozzanak a jövőben is. Kovács Gábor az ő ideje alatt
elért eredményeket, fejlesztéseket tárta a hallgatóság elé.
Gömze
SándorMiklós
polgármester a jelenről beszélt, hogyan
Görbedi
javult
az
elmúlt
években városunk helyzete, valamint a
Bátyám emlékére!
jövőbeli elképzelésekről, a még előttünk álló, megoldásra
váró problémákról
7. oldal (kiemelve belterületi utak, járdák
építését). Ezt követően Dr. Vinnai Győző, a térségünk
országgyűlési képviselője beszédében arról biztosította a
várost, hogy mindig partner lesz a pályázati lehetőségek
kiaknázásában. A Megyei Közgyűlés képviseletében

Kajakos életképek
9 - 10. oldal

A hónap olvasója
11. oldal

összetartó „kovászemberekről” és hazáról szólt – egyebek
mellett egy különleges szójátékkal világította meg a város
és a benne élők oda-vissza működő egymásra utaltságát.
– „Meglehetősen gyakran hallunk arról, hogy egy
településnek legyen népességmegtartó képessége. Ám
szerintem legalább ennyire fontos, hogy a népességben
is meglegyen annak képessége, hogy tudjanak egymáson
segíteni. Vagyis nem csak népességmegtartó képességre,
de képességmegtartó népességre is szükség van a
fejlődéshez .” Dr. Hosszú József járási hivatalvezető
is köszöntötte városunkat, visszaemlékezve, hogy
szülőfaluja, Újfehértó is ugyanezen a napon emelkedett
városi rangra, ahová Göncz Árpád köztársasági elnök
Tiszalökről késve érkezett, köszönhetően a tiszalöki
vendégszeretetnek. Végül, de nem utolsó sorban
Pogácsás Tibor, önkormányzati államtitkár beszédében
az önkormányzatiság jövőjéről szólt. A beszédek között
színvonalas előadások tették színesebbé az ülést: Lakatos
Nikolett szavalt, Lakatos Lilla és Plósz Jolán énekeltek,
Perjési Fanni prózát adott elő, Nagy Gréta énekelt
és fuvolázott. Az események zárásaként a „Szeretlek
Tiszalök” fotópályázat eredményhirdetése következett,
ahol Borsos László „Ősz” című képe nyerte el az első
díjat. (további helyezettek a cikk után.)
Vargáné Bartha Mercédesz
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„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”
Széchenyi István
2017. március 15-én, Tiszalökön is méltó módon emlékeztünk az 1848-1849-es
forradalom és szabadságharc hőseire délelőtt 10 órától. Az esemény első helyszíne
a Művelődési Ház volt, ahol Gömze Sándor polgármester úr mondott ünnepi
beszédet. Polgármester úr kitért beszédében a márciusi ifjak példamutatására, úgy
fogalmazott, hogy követnünk kell az általuk kijelölt utat, és egy olyan néppé kell
válnunk, amely „összefog a haza érdekében”. Ezt követően a Tiszalöki Népzenei
Együttes Cziczerné Darai Erzsébet vezetésével Kossuth-nótákat, régi katonadalokat
adott elő. A Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tanulói ismét színvonalas műsorral hozták vissza a forradalom hangulatát,
„Örökké lobogjon fényünk” címmel. A tanulókat Kórik Erika, Lakatosné Orosz Ildikó és Víg-Muskovszky
Mária pedagógusok készítették fel. Az ünnepség a Kossuth-szobornál folytatódott, ahol koszorút helyezett el
Tiszalök Város Önkormányzata nevében Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester, valamint
Mező József jegyző, Dr. Bozsó Zoltán Bv. parancsnok, a Tiszavasvári Járási Hivatal képviseletében Aratóné
Perjési Marianna, hivatalvezető-helyettes, Müller-Bereczki Andrea, a Tiszalöki Kormányablak vezetője,
Kóder Attila őrnagy, a Tiszavasvári Rendőrkapitányság nevében, valamint a tiszalöki pártok, civilszervezetek
és intézmények vezetői, képviselői. Az ünnepség itt még nem ért véget, a Református temetőben folytatódott,
ahol Tölgyesi Attiláné igazgatónő beszédében emlékezett meg a forradalom és szabadságharcban részt vett
tiszalöki hősökről, akiknek a sírjánál Gömze Sándor polgármester, a Városüzemeltetési Intézmény, valamint
a Tiszalöki Református Egyházközség képviselői koszorúztak, a megemlékezés virágait pedig az Általános
Iskola tanulói helyezték el a hősök sírjainál.
Vargáné Bartha Mercédesz
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Járási Bál Tiszavasváriban
2017. február 04-én került megrendezésre hagyományteremtő céllal az első Tiszavasvári Járási Bál a
helyi szakközépiskola aulájában. A közel 280 résztvevőt dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője
és dr. Hosszú József, a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője köszöntötte.
A színvonalas műsorban Tordai Zoltán és zenekara előbb a Göbölyös néptánccsoportnak húzta a
talpalávalót, majd következett a Kolozsvárról érkezett Vígh Ibolya - Maneszes Márton operetténekes páros,
akik a közönséget is bevonva adtak fergeteges műsort.
A finom vacsora után hajnalig tartott a mulatság.

A jótékony célú rendezvény bevételét a helyi rendőrség
és polgárőrség támogatására fordítjuk.

A bál támogatói, akiknek köszönünk szépen minden felajánlást:
Tiszteljük az időseket
Szeressük az időseket,
Kik egy életet leéltek,
Dolgoztak a családjukért,
S aggódnak az unokákért.
Családokat felneveltek,
Majd üres lett a meleg fészek,
Fátyolos a szemük fénye,
Lassan pihenőre térnek.
Megtört arcuk, ráncos kezük,
Fáradt a testük, de meleg a lelkük.
Tébolyognak a nagy világban,
Szeretteiket hazavárva.
Sóhajtoznak olykor-olykor,
Vajon jól tették a dolguk?
Számot vetnek önmagukkal,
Majd rájuk mosolyog a hajnal.
Becsüljük az időseket,
Tiszteljük az életüket.
Tisztességben megőszültek,
Egyre elesettebbek lesznek.
Az ifjúság, ha megöregszik,
Eszükbe jutnak elődeik,
Tisztelik majd emléküket,
S letörlik a könnycseppeket.
Kotosz Istvánné

DANCS-FARM Kft., ROCK FM üzlet, HOBBY Állateledel Bolt, Aranyos
Tamás, KubKer Bt., Kertész Sándor, DZSEMM Ruházati Üzlet, ÉVA
Virágbolt, Gyógyászati Segédeszközök Üzlete, TAM-OL kenőanyag
kereskedés, JUDIT fotó, Szahajda Attila, Görömbei Cukrászda, Hudák
Alexandra, Gazdag Mónika, Bódorné Ignáth Judit, Parraghné Marika,
Dohos László, Koláné Kecskés Tímea, PONT-JÓ Ruházati Üzlet,
Munkácsiné Szabó Ida, Bihari Csemege, SZELLEI Autósbolt, PÁL
FITNESS, Tamás Óra-Ékszer, Ferenczik Sándor, Hajdú László, Lepeták
Attiláné, QUICK 2000 Kft, SZA-CSÓ Tüzép, Húri Zsuzsanna, Hegedűs
Borbála, TRICOLOR üzlet, Vas Műszaki Bolt, KESZI Szóda, Tiszavasvári
Strandfürdő, REHAB-TEAM Kft, GYROSLAND, FORNETTI üzlet, MOFÉM, TOMI ABC, Csemege Sziget, KPM Hajdúnánás Kft, DEJÓ TELÓ,
HA-BA pelenka bolt, Molnár Károlyné e.v. , GÁLLMÁ FAMILY Kft,
TINTÁS Bt., Gombás Georgina, TITÁN Optika, Demeter Iván, Szépítő
Stúdió, Davina Kozmetika, TELSE, Jágerné Rácz Andrea, TISZAMAG
Gazdaáruház, JÉG Pékség, dr. Hosszú József, dr. Vinnai Győző, Pajkos
Ferenc, Szakál Péter, Nyakas András, ATTI-FITT Bt, Róka Sándorné,
Kovács Olga, Berentei Norbert, Bohács József, Szabó Zoltán, Tiszadada
Község Önkormányzata, Tiszadob Nagyközség Önkormányzata, Gömze
Sándor, Takács Pálné, Dan Tamás, Aratóné Perjési Mariann, Kabai
Enikő, Szőke Zoltán, Draviczky Erika, Ráduly Zsolt, Müller-Bereczki
Andrea, Szűcs Sándor, Virág Sándor, METÁL Kft., Juhos László, Nemzeti
Dohánybolt, Máté Ferenc Bertalanné, Aranyász Sándorné, Gáll Antalné,
GŐZ Nyomda, Maczkóné Dancs Beáta.
( Ha valaki véletlenül kimaradt, elnézését kérjük!!)
Jövőre találkozunk!
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Színházban a Telekisek
- A hülyéje -

Igen, kedves olvasó, jól látja. A hülyéje. Ez a címe
Georges Feydeau bohózatának, melyet korábban A balek
címmel játszottak. Hamvai Kornél új fordítása friss, mai
nyelvezetű művet teremtett. Ezt a darabot tekinthette meg
intézményünk 40 diákja és kísérőik a Miskolci Nemzeti
Színházban. Az 1896-ban bemutatott mű semmit sem
vesztett frissességéből, ugyanúgy az ember esendőségéről
szól. Egyfajta missziós tevékenységként célunk az volt
,hogy megmutassuk a a 21. század fiataljainak,milyen
szórakoztató is tud lenni egy színházi előadás. Az
intenzív nyelvi humor, a találékony szófordulatok, a
frappáns dialógusok megtették hatásukat. Mindenki
kellemes élményekkel tért haza.. A hülyéje egy megcsalás
története: két férfi bármit megtenne, hogy elcsábítsák
közös ismerősük nejét. A szépség viszont csak akkor
hajlandó beadni a derekát, ha bebizonyosodik, hogy férje
megcsalta őt. Márpedig megcsalta… A kérdés csak az,
mikor derül ki, és pontosan hogyan! Köszönjük a szülői
munkaközösség anyagi támogatását a feledhetetlen
estéhez! S végezetül álljon itt néhány élménybeszámoló!
Gombás Ákos 11.b: Még sohasem jártam a Miskolci
Nemzeti Színházban, de mindig is el akartam jutni ide.
Amikor beléptünk a színházba lenyűgözött a látvány. A
hülyéje című bohózatra ültünk be, a cím és a műfaj miatt
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nagyon érdekelt a színdarab. A hátsó sorokban ültem, de
így is jól lehetett látni és hallani mindent. Nem kellett
csalódnom, nagyon sokat nevettünk a darabon.
Dócs Norbert 12.b: Nekem tetszett a színház,és az
előadás is színvonalas volt. Kellemesen csalódtam a
színházban. A színházi alkalmazottak is kedvesek és
segítőkészek voltak.
Gréz Boglárka 11. b : Nagyon tetszett a színház épület
kívülről és belülről egyaránt. Az előadás nagyon humoros
volt, a színészek kitűnőek. Örülök, hogy ott lehettem.
Csizmadia Lili 10.b : Régóta Tiszaújvárosban élek,sokat
járok Miskolcra,de még mindig tud nekem újat mutatni
ez a város. Megtudtam, hogy a színház épülete őrzi az
egykori kőszínház alapjait, melyet 1823-ban nyitottak
meg. A nemzeti színjátszást is pártoló gróf Széchenyi
István örömmel üdvözölte az állandó színház felépítését.
A megnyitón Kisfaludy Károly A tatárok Magyarországon
című ünnepelt darabja került színre. Ez a darab nagyon
tetszett. Én még nem voltam színházban, ez volt az első
alkalom, de bármikor visszamennék.
Karácsony Genovéva 11.b: A humoros előadást mindenki
élvezte,látszott a nézők arcán ,hogy kikapcsolódtak. Én is
kitűnően szórakoztam az előadás minden percében
Losonczi Péter 12.b: A színház nagyon szép,a jelmezek,a
díszletek gyönyörűek. A színészek olykor a nézőtérről
jöttek be a színpadra. Minden jó volt, ja és tetszettek a
színésznők.
Szabóné Lendák Gyöngyvér

Az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub első negyedéve
A januári hideg napokban otthon melegedtünk és csak február 10-én tartottuk az első összejövetelt, ahol megbeszéltük
az évi program vázlatát. Szomorú eseménnyel indult ez a hónap. Elveszítettük egyik legaktívabb tagunkat, Szentesi
Imrénét, aki szavalataival, szép ének előadásával mindig színesítette az összejöveteleinket. Emlékét megőrizzük! A
hónap végén felköszöntöttük - meghitt ünnepség keretében - a 70 éves Lakatos Miklósnét, aki finom tortával vendégelt
meg bennünket.
Ugyanekkor farsangi mulatságot is tartottunk. Vidám jelenetek előadásán és a jelmezesek felvonulásán derültünk jókat.
Márciusban újabb születésnapost köszöntöttünk. A 85 éves Bodnár Istvánnét ünnepeltük dallal és virággal. Ő pedig
szíves kínálással viszonozta. Reméljük egész évben sikerül jó és színes programokban részt vennünk.
A vezetőség
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„Farsang hete” a Hétszínvirág óvodában
Óvodánkban, ebben az évben is megrendezésre került február

20-24 között a Farsang hete. Ezen a héten a farsanghoz fűződő
hagyományokkal, népszokásokkal ismerkedtek meg a gyerekek, vidám
dalokat énekeltünk, verseket mondtunk, valamint az egész óvodát színes
dekorációkkal öltöztettük fel. Kalapot, álarcot, bohócot készítettünk,
vidám hangulatban telt el a hét. Megismerkedtek az ovisok a farsangi
fánk készítésével, nagy élvezettel gyúrták, szaggatták a tésztát. Február
24. –én délelőtt mindenki jelmezbe öltözött, meghívtuk a szülőket,
nagyszülőket, testvéreket, akiknek műsorral szereztünk örömteli
perceket. Mindenki jóízűen falatozhatott a közösen készített farsangi
fánkból, majd zene és tánc következett.
Azóta is emlegetik a kicsik az ezen a héten átélt
élményeket, emlékeket.

Hudákné Nagy Tünde
óvodapedagógus
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Tiszalöki Csillagok
Sorozatunk következő alanya Bódi Beáta, akit több alkalommal hallhattunk
iskolai és városi ünnepségeken verset mondani. Számomra a legemlékezetesebb
2005-ben Reményik Sándor Templom és iskola című versének az előadása volt,
az 1956-os emlékműsorban. Ebben az évben zárta be a Megyei Önkormányzat
a gimnáziumot, így az aktuális események és a nagyszerű produkció hatására
szem nem maradt szárazon a közönség soraiban. A gimnáziumi évek után még
láthattuk a tiszalöki művelődési ház színpadán a Talán Teátrum darabjaiban,
viszont amióta a fővárosban él, kevesebbet tudunk róla.
Mivel foglalkozol mostanában?
Miközben ezt írom, gondolatban egész máshol vagyok. Ma, március 21-én
mutatjuk be Dumas A négy muskétás, avagy a királyné nyakéke című klasszikust,
amiben Anna királynét alakítom. Az előadást a Szép Ernő Színházzal vittük
színpadra, melynek vezetője, a darab rendezője és jó barátom, Szinovál Gyula.
De holnap már folytatódik is a jól megszokott, verejtékes próbafolyamat, ugyanis
április 7-én újabb premierre készülünk, immár az óbudai Térszínházzal. Bucz
Hunor, a Térszínház igazgatója rendezésében mutatjuk be a Magyar Elektrát,
melyet már most óriási érdeklődés övez.
Kik voltak, azok az emberek, akiknek sokat köszönhetsz, akik miatt ezt a hivatást választottad?
Nagyon sokat gondolkodtam ezen a kérdésen, ugyanis számomra ez nagyon összetett. Elsőként eszembe jutott Tóth Lászlóné
tanárnő, aki az első perctől fogva lelkesen támogatta
versmondós ambícióimat, majd hasonló odaadással
vette át helyét fiatal kolléganője, Poczkodi Katalin.
Ezt követően, már a Gimnáziumban valóban nagyon
sokat segített és megtisztelő feladatokat bízott rám
Bereczkiné Huri Ágnes tanárnő. Azt hiszem ő volt
az, aki leginkább bíztatott, hogy számomra ez az
út az egyértelmű. Aztán persze az is óriási segítség
volt, hogy a szüleim számára is evidensnek tűnt
választásom. Sosem kételkedtek és sohasem voltak
elfogultak. Azt hiszem, hogy legideálisabb módját
választották annak, hogy mindig fogják a kezemet
azon a bizonyos göröngyös úton.
Hogyan emlékszel vissza a tiszalöki évekre?
Gyerek fejjel, majd később kamaszként is szerettem
ott lenni, oda járni iskolába és ma is szívesen
látogatok haza.
Milyen terveid vannak, hogyan képzeled a
jövődet?
Sosem tervezgettem igazán. Ha nem voltak
kétségeim az aktuális céljaim kapcsán, akkor
általában azok meg is valósultak. Azt hiszem, hogy
minden szempontból jó helyen vagyok. Olyan
klasszikusokban bizonyíthatok, mint az Antigoné,
Tartuffe, Fösvény, Liliomfi, Rómeó és Júlia, A Pál
utcai fiúk, stb. Hálás vagyok ezekért feladatokért,
s az ezek által nyújtott fejlődési lehetőségért. És
bízom benne, hogy hamarosan Tiszalök színpadán is
újra állhatok.
Kedves Betti, köszönöm szépen a riportot, további
sok sikert kívánok neked!
						
A riportot készítette: Tölgyesi Attiláné, Kata
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KÖZLEMÉNY

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Tiszalöki
Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsődébe a
2017-2018-as nevelési évre

2017. április 24-28 napján (szerda-péntek)
8-12 óra között,
a Szivárvány Óvodában
Kossuth utca 63 szám alatt lehet beíratni
a gyermekeket!
A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

2017. március

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai
nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő
időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja
alapján szabálysértést követ el.
•

Az óvodába felvett gyermekek csoportba
való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok
véleményének kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény 28. §.-ában meghatározott feltételekkel
összhangban - az óvodavezető dönt.
•

Az intézményvezető a felvétel tárgyában írásban
értesíti a szülőt. Az írásbeli értesítés ellen a szülői
felügyeletet gyakorló szülő 15 napon belül fellebbezési
kérelmet nyújthat be a fenntartónak címezve az óvoda
vezetőjénél. A másodfokú döntést a fenntartó hozza.
•

A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben
meghatározott időpontban!

Be kell íratni minden gyermeket, aki 2017.
augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis
a nevelési év kezdő napjától (2017. szeptember 1-jétől)
legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt
venni!
•
Az év közbeni felvételi igényeket (azokra a
gyermekekre vonatkozik, akik
2017. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a
fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
•
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a
harmadik életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
•
Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alól, (pl.:a gyermek
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti), az óvodai
beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig
nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a
kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda
vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati
fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési
kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a
kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.
•
A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek
szülője az óvodai beiratkozást követően a bekezdésben
meghatározott eljárás szerint a nevelési év során kérheti a
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést,
ha a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
•

A beiratkozásnál a következő törvényi hátteret
vesszük figyelembe:
2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről
49.§
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges
dokumentumok:

a gyermek születési anyakönyvi kivonata
a gyermek   nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
(a gyermek lakcímkártyája),
•
a gyermek TAJ kártyája
•
a szülő személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolványa
•
a gyermek esetleges betegségeit igazoló
dokumentumokat ( pl.diétás étkezés ), a
gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumokat, szakértői véleményeket
•
•

A nevelési év első napja 2017. szeptember 1, utolsó
napja 2018. augusztus 31.
Nagyon sok szeretettel várjuk minden kedves leendő
óvodásunkat!
Pócsik Erika
Intézményvezető

2017. március
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Egészségnap a Hétszínvirág Óvodában!

Egy nagyszerű kezdeményezésnek helyt adva idén
először került megrendezésre az EGÉSZSÉGNAP a Hétszínvirág
Óvodában. Az óvodákban működő 2 munkacsoport (sport – és
szabadidő illetve Környezeti nevelés munkaközösségi csoport)
szervezésében zajlottak az előkészületek. A programba a
szülőket is igyekeztünk bevonni, hiszen az egészségnap akkor
a legeredményesebb, ha ösztönzi a gyerekeket és a szülőket egyaránt a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a lelki
egészségvédelem fontosságára. Az óvodáskorú gyermek énkép kialakításának elengedhetetlen feltétele saját testének
megismerése, annak tisztán és egészségesen tartása, ápolása. Az óvodai nevelés kiemelt céljai közzé tartozik az egészséges
életmódra nevelés, a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a gondozás, az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása.
Szakemberek jöttek el hozzánk és egy meglehetősen jó hangulatú bemutatót, oktatást kaphattak a szülők,
nagyszülők. Az egészséges táplálkozásról, a túlzott cukor – és só fogyasztás káros hatásairól Lengyelné Czeczeli Anikó –
a TS Gasztro Kft. által üzemeltetett iskola konyha iroda vezetője adott felvilágosítást. A megfelelő fog –és szájápolásról,
a bőrünk, fejbőrünk, ruházatunk tisztántartásáról, valamint az időjárásnak megfelelő öltözködés hasznos tanácsait Papp
Zoltánné Anita Védőnőtől hallhatták. A balesetek megelőzéséről és az elsősegélynyújtásról a Tiszalöki Mentőállomáson
dolgozó Papp Zoltán mentőtiszt tartott egy rövid előadást, bemutatót. A gyerekek részt vettek olyan játékos
feladatokban, amelyeken keresztül új ismereteket szerezhettek, csoportosíthattak, válogathattak az egészséges ételek
között, számukra új dolgokkal ismerkedhettek meg. Kisfilmeket nézhettek zöldségekről – gyümölcsökről, a kisfilmen
keresztül megismerkedhettek a táplálkozási piramissal valamint a fogápolással. Ezen a délutánon a gyerekekkel közösen
készítettünk gyümölcsökből ízletes és mutatós egészség tálakat, amit közösen el is fogyasztottunk. Az egészségnapon a
mozgás fontosságát is hangsúlyoztuk, éppen ezért a finomságok előtt zenés tornán vettünk részt a gyerekekkel. A felnőttek
mézes – citromos 100% gyümölcsteát és répa sütit kóstolhattak, a gyerekek pedig egy – egy müzli szeletet kaptak a délután
végén. Ezen a délutánon minden az egészségről és az egészségvédelemről szólt, ami vidám hangulatban jókedvűen telt.

Köszönet illeti támogatóinkat: Berki Katalin, Rácz Sándor, Lakatos Pál, akik az alapanyagokat biztosították. A
gyerekek szállításáról a helyi önkormányzat busza gondoskodott, köszönet érte.
Köszönjük az előadóinknak, hogy elfogadták meghívásunkat!

Hegedűs Ágnes Óvodapedagógus, M. k. vezető – Kerekerdő Óvoda
Kiss Erzsébet Óvodapedagógus – Hétszívirág Óvoda
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Hagyomány és minőség!
Ballagásra, születésnapra, családi és
baráti összejövetelekre, esküvőkre
vállaljuk hidegtálak és több fogásos
meleg ételek, desszertek és házi
jellegű – adalékanyag mentes sütemények készítését, kiszállítását.
Vállalunk komplett kitelepüléseket,
rendezvény szervizzel, étel és
italszolgáltatással, illetve igény esetén
rendezvényeikhez, összejöveteleikhez
helyszínt is biztosítunk.
Kérjen egyedi árajánlatot a
06/70/6701022 telefonszámon.
Süteményeinket hamarosan
megkóstolhatják
a Kenyérgyári-holtág partján nyíló
mintaboltunkban is.
A holtág mellett található fogadóépület
büféjében és mintaboltjában, helyi és
környékbeli kézműves termékekkel
találkozhatnak vendégeink, illetve
kávét, fagylaltot és frissítőket is
fogyaszthatnak.

A fogadóépület nyitása:
április 15 (húsvét vasárnap).

TISZALÖKI HÍRLAP
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Ha a szívedet nyomja…
…Bárkiről szólhat és mindenkiről szól…
Ha a szívedet nyomja, markolja a sötét csend, és a fájdalom erősebb, mint a jókedv, akkor már talán készülni kell a
végelszámolásra, de a számvetés ideje lehet bizony gyors, de lehet kegyetlenül lassú is. Ha a szívedet nyomja valami
és már a „B” oldal forog, a számvetés eredménye sajnos nem mindig pozitív… sőt talán több lesz a negatívum is. Azt
mondják, a gyermek a jövő, akire lehet építeni. Ha nincs jövőd, akkor minden elveszett. Így van ez? De hát olyan sokan
élnek gyermektelenül! Ha jövőd nincs, akkor semmid sincs. Így van ez? De ha a jövő félresikerül, akkor mit lehet tenni
ellene, s ha egyszer mégis szülővé válsz, akkor bizony az örökre szól! Ha a szívedet nyomja valami és jó lenne világgá
kürtölni azt a nagy fájdalmat, vajon lesz, aki meg is hallgatja, vagy lesepri, mint annyi mást ezen a világon? Ma már
mindenkinek egyedül kell megvívni a saját csatáját a családban, a munkahelyen, a politikában, a közéletben és még annyi
sok területen. Ha a szívedet nyomja a kérdés, amit elfelejtettél feltenni, amire már válasz sem lesz, akkor tudsz elég bölcs
lenni és okos? A megkopott emberi kapcsolatok, a kiüresedett szavak, a lélek csendje segíthet? Van meditáció, mely
napjainkban oly divatos, ami segíthet e zűrös világban? Ha a szívedet markolja a bizonytalanság, akkor hova kell fordulni?
Van olyan vallás, meditáció, divatos alternatív módszer, ami segíthet, hisz Te magad sem tudod, hogy mit is akarsz, hogy
mit keresel? Elég idős vagy ahhoz, hogy mindent tudsz, vagy ismersz, s az sem lehet már hiba, ha valamit nem tudsz,
vagy ha éppen fiatal vagy és oly sok kérdésre keresed a választ, segít valaki? Bármiben is hiszel is, egyszer meghalsz, de
ha semmiben sem hiszel, akkor már élő halott vagy! - írta le egyszer egy bölcs ember. Ha a szívedet nyomja valami, az
lehet öröm is, amit még nem mondhatsz el senkinek, mert várni kell, de lehet olyan szomorúság, bánat, amit meg még
nem emésztettél meg, és talán nem is akarod elmondani, de itt belül nyom és mar. Mi erre a válasz, mi a megfelelő lépés?
El kell mindig mindent mondani, meg kell beszélni a gondjainkat, és van, aki meg is hallgat? Nyitott szemmel és szívvel
járva olyan sok becstelenséget, rosszat, de jót és szépet is látunk. Jó lenne felhívni az emberek figyelmét arra, hogy
változtatni kell, de látja ezt mindenki, vagy csak pusztába kiáltott szó lesz az egész? Ha a szívedet nyomja valami és csak
a tehetetlen düh is társul hozzá, mert körbenézve lakókörnyezetedben oly sok becstelenséget látsz nap, mint nap, de nem
tehetsz ellene semmit, mert egyedül kevés vagy, akkor mit is lehet tenni, előrenézni új lehetőséget keresni, és várni - de
mire?! Ha a szívedet nyomja az a kimondhatatlan szó, amit el szeretnél mondani, de nem lehet, akkor is nézz előre. Légy
gyerek, aki csintalankodott, fiatal, aki jobban is tanulhatott volna, felnőtt, aki nem jó munkahelyet választott, vagy öreg
bölcs ember, aki túlélt már oly sok mindent … nézz előre… talán vár még valami szép! Ha a szívedet nyomja valami, és
az épp Te vagy, érezd úgy, hogy nem vagy egyedül, mert oly sok embernek nyomja valami a szívét…
Bodnár Gáborné

Öregfiúk torna, Hajdúnánás
2017. március 15.
Hajdúnánásra hívták meg a Tiszalöki öregfiúk
focicsapatát. A mérkőzéseken csak 45 év felettiek
léphettek pályára. A tornán 8 csapat versengett a
minél jobb eredmény elérése érdekében. A szervezők
két négyes csoportba osztották a csapatokat. A
Tiszalökiek egy debreceni csapattal találkoztak
az első mérkőzésen, amelyen 3-1-s Hajdúsági
győzelem született. A második meccsen a Gyulaháza
csapatával mérkőztek, amelyen a Gyulaháza
csapata diadalmaskodott 4-1 arányban. A harmadik
csoportmeccsen a romániai Székelyhíd csapatától
szintén vereséget szenvedtek 2-0-ra. A helyosztó
mérkőzésen a hazai Nánási
csapattal vívtak a Tiszalökiek, amelyen sikerült győztesként
elhagyni a pályát, ugyanis 2-1-s győzelem született. A Tiszalök veteránok a 7. helyen végeztek.
A csapat tagjai: Rékasi Csaba, Pente János, Gál Imre, Losonczi Sándor, Tomán Attila, Hegedűs Imre Kubik
József, Péntek Miklós
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A NÉVADÓ HETE - 2017. márc. 6-10.
Intézményünk 1992. márc. 15én vette fel történelmünk egyik
legkiemelkedőbb alakjának, Kossuth
Lajosnak a nevét. Azóta minden
évben különböző versenyekkel,
programokkal emlékezünk meg
névadónkról,
s
megrendezzük
ünnepi
rendezvénysorozatunkat,
a NÉVADÓ HETÉ-t. Az idén
különösen aktuális ez, hisz kerek
évfordulót ünneplünk: pontosan 25
éve vagyunk Kossuth Lajos iskola!
Az ünnepi hét március 6-án hétfőn az
ünnepélyes megnyitóval kezdődött,
ahol Lakatos Nikolett és István
Sára Virág 8. b osztályos tanulók
emlékeztek egy-egy verssel, illetve
prózarészlettel névadónkra. Ezután
ismertettük a hét programját, majd
tárogató kíséretével elénekeltünk
egy
Kossuth-dalt.
Délután
ünnepi
rendezvénysorozatunkat
a rajzversennyel kezdtük. Ezen
az 1-8. évfolyamig vettek részt
tanulóink. A téma ezúttal is nemzeti
ünnepünk volt, pontosabban a három
szín: piros, fehér, zöld. A legjobban

sikerült
alkotások
díszítették
iskolánk falait az ünnepi héten. A
március 7- én kedden lebonyolított
történelmi
akadályverseny
szintén az ünnepi hét keretében
került megrendezésre.
Ezen
valamennyi évfolyam részt vett. A
téma természetesen az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc volt.
A tanulóknak szellemi és ügyességi
feladatokat kellett végrehajtaniuk.
Az ünnepi hét március 9- én,
csütörtökön nemzeti jelképek
készítésével folytatódott. Az alsós
osztályok munkáikat el is helyezték
a Kossuth-szobornál. Az idén immár
második alkalommal került sor a
kortörténeti vetélkedőre, amelyre
meghívtuk a környék iskoláit is. A
versenyt a 7. évfolyamnak hirdettük,
ahol 4 fős csapatokban mérhették
össze tudásukat a tanulók. Összesen
5 csapat mérkőzött meg egymással.
Ünnepi
rendezvénysorozatunk
legrangosabb eseménye minden
évben a Névadó napja. A program
reggel 9-kor szokás szerint egy rövid

emlékműsorral kezdődött, melyben
fellépett: Pente Dominik 8.b
osztályos tanuló, valamint az iskolai
énekkar. Előadásukban hallhattuk
az Örökké lobogjon című dalt. Ezt
követően a Kossuth-dombormű
megkoszorúzása
után
Cserés
Csaba igazgató úr megnyitotta a
Kossuth versmondó versenyt.
Az idén összesen 99 tanuló mérte
össze tehetségét versmondásban.
Gratulálunk minden résztvevőnek!
Az ünneplés itt azonban nem ért véget.
Március 15- én a városi ünnepségen
iskolánk tanulói egy megható műsor
keretében választ adtak nekünk
egy kérdésre. Mégpedig arra,
hogy mit is jelképeznek nemzeti
zászlónk színei: a piros, a fehér és
a zöld. Az ünnepi összeállításban
felléptek a 8. évfolyam tanulói,
Lakatos Tibor, iskolánk volt diákja,
valamint az énekkar. Úgy érezzük,
hogy ismét méltón emlékeztünk
iskolánk névadójára és az 1848-as
eseményekre.
Lakatosné Orosz Ildikó - mkv.

2017. március
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HÍREK A KOSSUTHBÓL HÍREK A KOSSUTHBÓL
A 2017. márc.6-10. között rendeztük hagyományos
programsorozatunkat, a Névadó hetét, melyen a
következő eredménye születtek:
Rajzverseny
1. évfolyam:
I. Gadnai Gréta 1.b
II. Bardócz Krisztina 1.a
III. Burján Eszter 1.b
2. évfolyam:
I. Bartók Özséb 2.a
I. Kisari Hanna 2.b
II. Bagi Anna 2.a
II. Laczkó Eszter 2.a
III. Kozsla Judit 2.b
III. Orosz Eszter 2.b
3. évfolyam:
I. Horváth Boglárka 3.a
II. Encs Dorina 3.a
II. Deli Dorottya 3.b
III. Páger Petra 3.a
III. Győrfi Martina 3.b
4. évfolyam:
Párta tervezése és készítése párban:
I. Fegyveres Anna és László Tifani 4.b
II. Fleischer Flóra és Kórik Csenge 4.b
III. Máté Viktória és Balogh Andrea 3.a
Tiszti tarsoly tervezése és készítése párban:
I. Reszkető Gábor és Gábor Zétény 4.a ,
I. Fekete Tibor és Fótos Attila 4.b
II. Szilágyi Szabolcs és Kertész Máté 4.a
II. Bajusz Balázs és Kiss Benedek 4.b
III. Perjési Nándor és Fábián Attila 4.a
5. évfolyam:
I.
Kursinszki Evelin 5.a
II.
Aranyász Amira 5.a
III. Bertalan Karolina 5.b
6. évfolyam:
I.
Bánszki Blanka 6.a
I.
Gazdag Péter 6.a
II.
Marozs Vivien 6.a
II.
Veres Panna 6.a
III. Áfra Nikolett 6.a
III. Kántor Jázmin 6.b

7. évfolyam:
I.
Juhos Hanna 7.b
I.
Rácz Andrea 7.b
II.
Lőrinczy Boglár 7.a
II.
Pallai Mária 7.b
III. Koropcsák Mirella 7.b
8. évfolyam:
I.
Fintor József 8.a
Történelmi akadályverseny
5. évfolyam:
6. évfolyam:
7. évfolyam:
8. évfolyam:

I. 5.a
I. 6.b
I. 7.b
I. 8.b

II. 5.b
II. 6.a
II. 7.a
II. 8.a

Kortörténeti vetélkedő
(3 iskolából 5 csapat részvételével)
I.
II.
III.

7. b osztály csapata
7. a osztály csapata
Tiszavasvári csapata

Versmondó verseny
2. évfolyam: III.
4. évfolyam: II.
III.
5. évfolyam: III.
6. évfolyam: I.
II.
III.
8. évfolyam: I.
III.

Kozsla Judit
Fekete Tibor Dávid
Fleischer Flóra
Vinginder Tamás Barnabás
Cserés Anna
Bánszki Blanka Zoé
Kóti Dániel
Schatz Adrienn
Balogh Mihály

Alsós helyesírási verseny (2017.febr.7.)
2. évfolyam: I.
II.
III.
3. évfolyam: I.
II. 		
III. 		
4. évfolyam: I.
II. 		
III. 		

Müller Lili 2.b
Buri Dóra 2.b
Orosz Bianka 2.b
Páger Petra 3.a
Kóti Krisztina 3.a
Páger Zselyke 3.a
Sepsi Lázár Márton 4.b
Szilágyi Szabolcs 4.a
Kórik Csenge 4.b
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Alsós olvasási verseny (2017. febr.16.)

2. évfolyam:

I.
II.
III.
3. évfolyam: I.
II. 		
III. 		
4. évfolyam: I.
II. 		
III. 		

Bihari Bálint 2.b
Vinginder Csaba József 2.a
Bagi Anna 2.a
Kulcsár Kinga 3.b
Kóti Krisztina 3.a
Kiss Virág 3.b
Balogh Mirjam 4.a
Kórik Csenge 4.b
Fleischer Flóra 4.b

Váci szövegértési verseny, Tiszavasvári
I. Bánszki Blanka 6.a
III. Marozs Vivien 6.a
III. Fleischer Boldizsár 7.b

Az általános iskolások között: I. István Sára Virág,
Lakatos Nikolett, Schatz Adrienn

Tehetség Kerestetik Járási Matematika Verseny
Tóth Panna Petra 5.a
Bánszki Blanka Zoé 6.a
Ferenczi Ákos 6.a
Veleczki István 7.b
Koropcsák Mirella 7.b
Lakatos Nikolett 8.b

Kossuth Evangélikus Gimnázium Megyei Döntő
Informatika:

1. helyzett
7. helyezett
Matematika: 8.helyezett

Perjési Fanni 8.b
Zelinkó Fanni 8.a
Perjési Fanni 8.b

Jedlik Ányos Megyei Matematika Verseny
		
		

3. helyezett
6. helyezett

Ferenczi Ákos 6.a
Tóth Panna Petra 5.a

Jedlik Ányos Megyei Fizika Verseny
		

5. helyezett

„Szép magyar beszéd” verseny
Az idén február 8-án rendeztük a területi Kazinczyversenyt. Ezen a megmérettetésen 4 iskola tanulói
versenyeztek. Először egy szabadon választott szöveget,
majd egy kötelező szöveget kellett a versenyzőknek
felolvasniuk. A 7-8.-os korcsoportban Schatz Adrienn
8.b osztályos tanuló I. helyezést ért el, így megnyerte
a Kazinczy érem bronz fokozatát. Ezzel bejutott a
Kisújszálláson megrendezendő regionális döntőbe, ahol
az aranyért versenyezhet.
Váci idegen nyelvi hét
Februárban a Váci hét keretein belül rendezett angol
versenyeken szép eredmények születtek:
Angol nyelvi feladatmegoldó verseny:

Váci történelmi csapatverseny; Tiszavasvári

5. évfolyam: 5. helyezett
6. évfolyam: 4. helyezett
5. helyezett
7. évfolyam: 1. helyezett
3. helyezett
8. évfolyam: 6. helyzett

2017. március

Fleischer Boldizsár 7.b

I. Bánszki Blanka Zoé 6.a I. Lakatos Nikolett 8.b
III. Vinginder Tamás
II.Veleczki István 7.b
Barnabás 5.a
III. Balogh Nikolett 8.a
Angol nyelvi szöveghallgatási verseny:
I.
II.

Veleczki István 7.b
Fleischer Boldizsár 7.b

ANYAKÖNYV
Februárban házasságot kötöttek:
Bozsik Renáta – Illés Attila
Magyar Erika – Hajdu László
Zagyi Hajnalka – Kiss Gábor
Akiktől februárban búcsút vettünk:
Balogh István
Balogh Jánosné
Mikó Lászlóné
Petró János
Rába András
Somogyi István
Szentesi Imréné
Volenszki Pálné
Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:
Kátai Renátó Milán
Majoros Maja
Szakolczai Boglárka
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HIRDETMÉNY
az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásról
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei kormányhivatal Tiszavasvári Járási hivatala a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 50. § (7) bekezdésében illetve a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 38/A. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a nevelési-oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22.
§ (1)-(2) bekezdésére hivatkozva tájékoztatja az érintett szülőket, törvényes képviselőket, hogy
A 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozás időpontját
-a területileg illetékes Nyíregyházi Tankerületi Központ véleményének kikérését követően, a Tiszavasvári Járási
Hivatal illetékességi területénaz alábbiak szerint állapítom meg:
2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 18.00 óra és április 21. (péntek) 8.00 – 17.00 óra között.
A 2017. évben tankötelessé vált – 2011. augusztus 31-ig született – gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Amennyiben a választott iskola
intézményvezetője a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a tankötelessé vált gyermekét a döntés jogerőre
emelkedésétől számított öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. Az érintett
általános iskola intézményvezetője tanulói jogviszonyról szóló döntését írásban a beiratkozástól számított 21 napon belül
köteles meghozni. A gyermek szülője a tanulói jogviszonyról szóló döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított
15 napon belül az általános iskola fenntartója részére címzett jogorvoslati kérelemmel élhet. A Nyíregyházi Tankerületi
Központ fenntartásában lévő általános iskolák esetében a jogorvoslatra vonatkozó kérelmet a Nyíregyházi Tankerületi
Központhoz (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b) kell benyújtani.

Tiszavasvári, 2017. 03. 16.

Berzi kupa Heves
A Tiszalöki U 11-s korosztály labdarúgói Hevesen vettek részt utánpótlás
tornán. A kupán 10 csapat vett részt, amelyet a szervezők két csoportra
osztottak. A szabolcsiak az első mérkőzésen a Debreceni Civis csapatával
találkoztak, amelynek végeredménye 2-1 s debreceni sikert hozott.
Második találkozón Debreceni Labdarúgó Akadémia B csapata volt a
Tiszalökiek ellenfele, akikkel szoros csatéban 1-0 s vereséget szenvedtek.
A harmadik mérkőzésen a Nógrád megyei Pásztó csapatával 1-1 -s
döntetlen született, amelyet 7 méteresekkel a Tiszalökiek diadalmaskodtak.
Az utolsó csoport meccsen az Eger SE volt az ellenfél, akik ellen 1-0
arányban sikerült győzelmet aratni. A csoportban 3. helyen sikerült
végeznie a Tisza-partiaknak, így a végelszámolásnál 5. helyen végeztek.
Első helyet a Debreceni Labdarúgó Akadémia «A» csapata szerezte meg.
Tiszalöki résztvevők: Nagy Roland, Fábián Attila, Rácz Zoltán, Vinginder
Tamás, Papp Zoltán, Kiss Benedek, Kovács Kristóf. Edző: Péntek Miklós
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Kedves Városlakók!
Értesítjük
Önöket,
hogy
Egyesített
Szociális
Intézményünkben megkezdtük az idősek nappali ellátását.
A szociális intézmény keretén belül működő klub
lehetőséget nyújt a napközbeni tartózkodásra, igény
szerinti étkezésre, (választható: reggeli, ebéd, uzsonna)
a társas kapcsolatok ápolására, valamint az alapvető
higiéniai szükségletek kielégítésére.
A szolgáltatás megszervezésével célunk, hogy a még
otthonukban élő, önmaguk ellátására részben képes
időskorúak részére segítséget, napközbeni elfoglaltságot
biztosítsunk.
Olyan tevékenységformákat ajánlunk, melyek testi – lelki
jó közérzetet biztosítanak.
A közösségben való együttléttel mozgalmasabbá tehetjük
a sokszor egyhangúvá váló mindennapokat, derűsebbé,

kiegyensúlyozottabbá válhatnak a szürke hétköznapok.
Az ellátás helye:
Idősek Otthona, Tiszalök, Kossuth Lajos utca 68.
Az ellátás hétköznap:
8.00 – 16.00 között vehető igénybe.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Bővebb információt kérhetnek a következő
telefonszámokon: 06/ 42 278 – 101, +36703265355
Szabó Veronika Intézményvezető,
Fercsákné Tomán Ildikó klubvezető

ELADÓ
50 m2-es szigetelt társasházi lakás.
Tiszalök, Kossuth u. 57.
Fsz. 2. D lépcsőház
Érdeklődni lehet:
Muri Józsefné
06/42/278-582

Hajdúnánási
húsipari vállalat
sofőröket keres.
Érdeklődni:
06 30/953-1624
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