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INGYENES!

Újév kezdetén
Boldog Új évet Barátaim, Boldog
Új évet Tiszalök! Írjak, mondtátok.
Nos, írok, továbbra is talán hűségből
vagy szokásból magam sem tudom
már. Mint már tudjátok, az újév
nagy viharokat hozott ránk minden
szempontból. Azóta sem csendesültek
le napjaink. Micsoda idők? Mennyit
sóvárgunk már,” csendes békés” órák
után. Azt hiszem ezek a viharos napok
az egész jövőnket befolyásolják. Két
táborra szakítják a jelenlegi események
az ország 80 millió lakosát. Még sokan
a mai napig sem értik, hogy milyen
veszélyes egy ilyen vihar részünkre.
Mint ahogyan az elmúlt napokban is beszéltünk már róla,
én megpróbálom a magam módján elterelni a figyelmemet,
az újabb megrázkódtató történésekről. Szomszédom talán
mondaná „álmodj csak tovább szépeket”! Elhatároztam
a férjem 70-ik születésnapjára január 11-én egy csokor
tulipánt veszek s egy hozzá passzoló képeslapot. Így is
tettem! A tulipánjaim szerintem, a minden idők tavaszának
az örökös megújulásnak szimbólumai. Én Őt, ezekkel a
képekkel akartam felvidítani melankolikus hangulatából.
Az ötletem, hogy az egész kertet több hóvirággal,
jácinttal, tulipánnal, kéknefelejccsel kellene beültetni,
nem talált NÁLA nagy benyomást. Gyakran előfordul,
hogy az én romantikus elképzelésem nála süket fülekre
talál. Magyarázhatom neki, milyen fontos mindenki
életében a tavasz, az újrakezdés…- a virágok hozzák
az új pozitív gondolatokat, az új erőt döntéseinkhez,,
tetteinkhez. Aki félőn télen begubódzik, tavasszal
sokszor bátrabb minden új kapcsolat kezdéséhez, vagy
új munkakereséshez. Mint ahogyan betegeink is szövik
új reményüket, úgy kell újra szőni terveinket. Néha
egyedül, néha közös erővel, de bátorsággal. Mi nők,
elkezdünk dúdolni, vagy fütyülni, ha félünk. Én kiírom
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magamból minden dühömet. Ha „Puccinit” hangosra
kapcsolom, már tűnik bosszúságom, félelmem. Azon
gondolkoztam én mit változtathatnék ebben az évben? A
válasz gyorsan megszületett. Drága jó Anyám halála, sok
mindenre ráébresztett. Ő ébresztett rá,
hogy sok felesleges dologgal törődök,
vagy felesleges dolgokon rágódok, sok
időt veszítek kapcsolatokra, amiket
már régen be kellett volna fejeznem.
Miért hagyom magamat kihasználni?
Ne függjek másoktól olyan görcsösen!
Fiam szerint, nem kellene nekem
hangsúlyozni mindenkinek, hogy
én „magyar származású vagyok.”
Valószínű folytathatnám tovább.
Ha nagyon akarom a változásokat,
talán sikerül ezekből a fogadásokból
megvalósítani. Drága nagymamám
is türelemre, óvatosságra tanított, de
még arra is, hogy a hibáink is jó nevelők életünkben!
Talán jó tanító volt az utolsó mesém története. Az iskola
tanár szívesebben lett volna egy halász a csend miatt,
míg megtapasztalta, a halak nem tudnak beszélni. Az
orvosból lett pap bevallotta, hogy nem elég neki csak
lelkeket, ő szeretne újból testi sebeket is gyógyítani. S,
nem utoljára, az új kertész, ő is újból vágyakozott péknek
lenni, hogy megédesítse az emberek napjait. Mindenünk
életében vannak megpróbáltatások, s arra megoldások.
Születésünk óta tudjuk mennyi kitartás, erő, akarat
kell terveink megvalósításához. Mennyi áldozat kell
emberi életünkhöz. Ezért, kellenek a tulipánok, az új
tavaszok! Gondolok első sorban az első ibolya csokrokra
édes anyánknak, óvó néninknek, drága tanárainknak!
Vágyaink eléréséhez, új utak kereséséhez. Ne hagyjuk
letiporni a tavaszhozó, igazi, mindent áthidaló érzéseket.
Segítségükkel próbáljunk elindulni a ránk váró feladatok
irányába. Mert mindig lehetséges összefogással megóvni
a békét, az emberi méltóságot, jogokat és szabadságot.
Elisabeth Maier - Szül. Solymosi E.
2016. január
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TÁJÉKOZTATÓ A 2016. évi
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ
PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉRŐL
A megadott határidőre 30 db. „A” típusú-, valamint 3 db.
„B” típusú érvényes pályázat érkezett be.
Az Ügyrendi és Szociális Bizottság, valamint a Kulturális, Sport, Ifjúsági és Köznevelési Bizottság, mint bíráló
bizottság 2015. december 3-i együttes zárt ülésén döntött
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a támogatás összegéről.
A bíráló bizottság valamennyi „A” és „B” típusú pályázatot támogatásra alkalmasnak minősítette és pályázattípusonként a következő támogatásban részesítette:
„A” típusú pályázat: 30 db., 10 hónapra (két tanulmányi félévre) összesen: 1.075.000,- Ft.
„B” típusú pályázat: 3 db, 3x10 hónapra (hat tanulmányi félévre) összesen: 270.000,- Ft.
A pályázatok szociális (jövedelmi) helyzet alapján
kerültek differenciálásra, a bizottság a támogatás maximális összegét 5.000,- Ft/hóban, minimum összegét:
2.000,- Ft/hóban határozta meg.

TÁJÉKOZTATÓ
A szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztásáról
A Tiszalöki Hírlap decemberi számában a szolgáltatóval közösen adtunk tájékoztatást a merev falú szelektív gyűjtőedények
biztosításáról. Az edényzet kiosztása során előfordult, hogy a jelentkezők közül néhányan nem szerepeltek a névsorban,
így nem tudták átvenni a kukát. A névsort rendelkezésünkre bocsájtó szolgáltató tájékoztatása szerint az 5000.- Ft feletti
díjhátralékkal rendelkezőket nem tüntették fel a névsorban, illetve szerepeltek elírások is.
A névsor ügyében folyamatosan egyeztetünk a szolgáltatóval, aki ígéretet tett, hogy a hátralékot rendezők, illetve az
elírások miatti lakosok névsorát 2016. január 29-ig eljuttatják részünkre. Ez alapján 2016. február 2 (kedd) és február 6
(szombat) közötti időszakban a korábbi menetrend szerint lehetőséget biztosítunk a gyűjtőedények átvételére.
Tiszalök Város Önkormányzata

Tájékoztató számított díjtételekről

TÁJÉKOZTATÁS

2015 decemberében tájékoztattuk Önöket a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. Rendelet (a továbbiakban
Korm. Rendelet) 7. §-ában foglalt rendelkezések hatályba lépéséről, azaz a kisebb
űrtartalmú gyűjtőedények bevezetésének lehetőségéről. A településre számított
edénydíjak, melyeket a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 91.
§-ának 2016. január 1. napján hatályba lépő számítási metodikája lapján számítottuk
ki a rezsicsökkentés alapjául szolgáló díjtételekből a meglévő edényméretek
figyelembe vételével. Mint már írtuk, a Ht. kiegészült olyan további átmeneti
rendelkezésekkel, amelyek alkalmazásával a kisebb űrtartalmú gyűjtőedények díja
akkor is egzakt módon meghatározható, ha azoknak díjelőzménye a 2012. április 14.
napján hatályos – a rezsicsökkentés alapjául szolgáló – önkormányzati rendeletben
nem volt.
Számításaink alapján TISZALÖK településen 2016. január 1. napjától az alábbi
díjtételek alkalmazhatók:
negyedéves bruttó ár
edényzet térfogata
ürítés nettó egységára
[13 ürítés/negyedév]
(liter/edény)
(Ft/ürítés)
(Ft/negyedév)
60
112,50
1858
80
150,00
2477
120
225,00
3715
240
450,00
7430
1100
2 062,50
34052

Tisztelt Tiszalöki Lakosok!
A
településünkön
kiosztásra
kerülő/került
merev
falú
szelektív
hulladékgyűjtőkkel
(nagy
kukák)
kapcsolatban
felmerült
aggályokat
szeretnénk
eloszlatni.
Nevezetesen:
Amíg
műanyag zsákban történt a
szelektív hulladék gyűjtése
és elszállítása a negyedéves
díj tartalmazta annak díját
is. Azzal, hogy a szelektív
hulladékot gyűjtőedényben
helyezik ki, nem kell
érte külön fizetni, azt az
egyébként is fizetendő díj
tartalmazza. Ebben változás
nincs a korábbiakhoz képest.
Tiszalök Város
Önkormányzata
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Záró szakmai beszámoló a 2015. évi START Mezőgazdasági programról
Településünk 2015. Évben először pályázott a START
közmunkaprogram mezőgazdasági elemére. Ennek
keretében, mintegy 2,5 ha szántóterületen és 700
m2-es fóliasátorban termesztettünk növényeket. Az
önkormányzati tulajdonú szántóterületen a tavaszi
talajmunkákat elvégezve mintegy 0,6 ha területen
csemegekukoricát és szintén 0,6 ha területen étkezési
burgonyát vettetünk el. Csemegekukoricából 26.000 csőt,
burgonyából 100 q-t terveztünk. Az említetteken kívül
paprikát, káposztát és gyökérzöldséget is terveztünk
termeszteni. A paradicsom és paprika palántákat a 2015.
május 15-én felállított fóliában kezdtük el nevelni,
mivel az eredetileg tervezett helyen a talaj miatt nem
lehetett felállítani a fóliát, ezért az önkormányzat 2
millió Ft-ért vásárolt egy telket, amelyen ezt meg
lehetett valósítani. Ebből adódott a jelentős csúszás.
A szabadföldön az aszály miatt (itt nem tudtunk
öntözni) a káposzta nem borult össze a paprika pedig
gyakorlatilag semmit nem termett, jelentős részét
kihúzva mással pótoltuk (zöldborsó, zöldbab, főzőtök).
A szabadföldön az alábbi terméseket takarítottuk be:
−
−
−
−
−
−
−

Csemegekukorica
12.500 cső
Étkezési burgonya
3.250 kg
Sárgarépa		
328 kg
Petrezselyem		
320 kg
Zöldborsó (szemesen)
296 kg
Zöldbab		
284 kg
Főzőtök		
226 kg

Sajnos az aszály miatt minden termény esetében
elmaradtak a hozamok a tervezettől. Ezen felül a
csemegekukorica és az étkezési burgonya esetében a
mezei lopások is sokat rontottak a helyzeten. A folyamatos
éjszakai őrzés ellenére is sokat elloptak. A fóliasátrak
felállítását követően május 26-án lefúrták a kutat is, és
innentől kezdve biztosított volt az önözés. A fóliában
uborkát, paprikát és bár nem terveztük, de paradicsomot
is termesztettünk. A palántanevelés elég jól sikerült. A
tám rendszerek felállításához jelentős segítséget kaptunk
helyi mezőgazdasági vállalkozóktól. A beállított 26
fő közmunkás jelentős része még kapálni sem tudott
rendesen, így meglehetősen sok időbe telt a betanításuk.
Szerencsére volt néhány dolgozó, aki már foglalkozott
ilyen munkával és ezek segítettek betanítani a többieket.
A programban tervezettek szerint beszereztük a permetező
gépeket, a szivattyút, és mint említettem a fóliasátrakat,
a szükséges vetőmagokat, tápanyagokat és növényvédő
szereket.

A fóliasátorban a termelési ciklus során az alábbi
termékeket állítottuk elő:
Uborka
1334 kg
Zöldpaprika 676 kg
Paradicsom 265 kg
Fejes saláta
250 db
Retek		
800 db
A fejes salátát és retket a fóliák melletti területen
vetettük el, mivel ezt tudtuk öntözni. A terveinkben az
szerepelt, hogy a Tiszalök Város Önkormányzata Idősek
Gondozó Központja konyháján történő felhasználás révén
460.000 Ft megtakarításra teszünk szert. Ez a program
végén történt elszámolásból, amelyet az élelmezésvezető
készített el 433.000 Ft-ban realizálódott. Tehát, ez
gyakorlatilag teljes mértékben teljesült. Értékesítésre
(magánszemélyeknek, vállalkozásoknak), illetve ebből
származó bevételek 666.000 Ft-ot terveztünk. Sajnos
a szabadföldi káposzta, paprika nem sikerült, illetve
a csemegekukorica alacsony ára miatt itt az árbevétel
350.000 Ft-ban teljesült. Így a megtakarításból és
értékesítésből a tervezett bevétel együttesen 70%-ban
realizálódott. A tervezett 26 fős létszámból májusjúniusban többen más munkahelyre elmentek. A létszámot
maradéktalanul nem töltöttük fel. A támogatásból ennek
következtében 3.722.000 Ft bér és járuléka nem került
felhasználásra. Ebben jelentős része volt a magas
táppénzes napoknak is. A dologi kiadásokból 569.000 Ft
megítélt támogatást nem használtunk fel. Az aszály miatt
nem volt szükség a gumicsizmákra, illetve a munkaruhák
is kevesebbe kerültek. Növényvédő szerből is lényegesen
alacsonyabb volt a felhasználás, mivel a szabadföldi
paprikát, káposztát nem volt értelme levédeni. Az első
év tapasztalatainak ismeretében a 2016. évi programot
nagyobb körültekintéssel és szerényebb hozamokkal
terveztük.
Összességében kedvezőek a tapasztalataink és a
2015 évre alapozva eredményesebb évre számítunk 2016ban.
Tiszalök, 2015. december 23.

Mező József
szakmai vezető

4

TISZALÖKI HÍRLAP

TISZAVASVÁRI JÁRÁSI HIVATAL
ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓJA
AZ ÁLLAMI REZSICSÖKKENTÉSSEL
ÉRINTETT TERÜLETEKRŐL

A Kormány 10 milliárd Ft-ot elkülönített arra a célra, hogy
egyes hatósági eljárások díját, illetékét csökkentse vagy
megszüntesse. A lakosság véleményének megismerése
után megszületett törvényjavaslatot 2015. december 01jén elfogadta a Parlament, így a vonatkozó jogszabályok
2016. január elsején hatályba lépő módosításai az alábbi
eredményeket hozták:
I.
Okmányok kiadásával, pótlásával és cseréjével
kapcsolatos eljárásokat érintő mentességek,
kedvezmények:
•
Személyazonosító igazolvány és személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(vagyis lakcímkártya)
•
Családi állapot változásával összefüggő
névváltozás miatt történő okmánycsere
•

2016. január

•

Diákigazolvány

•

Felsőoktatási képzésre jelentkezés

•

Gépjárművezetői engedély első alkalommal

III.

Fogyatékkal élőket érintő mentességek

•
Mozgásában korlátozott személy parkolási
igazolványának pótlása
•

Jelnyelvi tolmács névjegyzékbe vétele

IV.

Építésügyet érintő mentességek

•
A 160 m2-nél kisebb hasznos alapterületű
lakóépület bontási, építési, és használatbavételi
engedélyezési eljárása
V.

Vállalkozásokat érintő mentességek

•

Adóhatósági igazolás

•
Cégiratok kiállítása, és cégnyilvántartásban
szereplő elektronikus okiratok megküldése (a cég
tagjának vagy képviselőjének kérelmére)

Eltulajdonított okmányok pótlása

•
Gyermekek útlevelének kedvezményes kiállítása
(kettő kiskorú gyermeket nevelő családok esetén az
illeték mértéke 1.250 Ft, három, vagy több kiskorú
gyermek esetén 500 Ft.)

•
Cégek éves számviteli beszámolójának
közzététele
•

Üzlet működési engedélye iránti eljárás

•
Hatósági erkölcsi bizonyítvány (évente 4
alkalommal)

•

Vállalkozói igazolvány kiállítása, pótlása

•
Tulajdonjog, és haszonélvezeti jog ingatlannyilvántartásba történő bejegyzése (örökléssel
összefüggésben, hagyatékátadó végzés alapján)
II.
Diákokat, fiatalokat és családokat érintő
mentességek

•
Népi iparművészeti igazolvánnyal kapcsolatos
eljárások
•
Mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői
jogosítvány kiállításával kapcsolatos eljárás
Dr. Hosszú József - Hivatalvezető

JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSOK

ELŐJEGYZÉS A 42/278-033-AS TELEFONSZÁMON! TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT FORDULJON HÁZIORVOSÁHOZ!
SZAKRENDELÉS
SZAKORVOS
RENDELÉS NAPJA
IDEJE
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT
Dr. Póka István
csütörtök
09:00-15:00
BELGYÓGYÁSZAT
Háziorvosi beutaló szükséges
Dr. Domokos Nóra
kedd
08:30-14:30
Előjegyzés szükséges
GYERMEKGYÓGYÁSZAT
Dr. Ványai István
szerda
10:00-12:00
Háziorvosi beutaló szükséges
ULTRAHANG
Háziorvosi beutaló szükséges
Dr. Horváth Katalin
hétfő
10:00-12:00
Előjegyzés szükséges
FÜL-ORR-GÉGÉSZET
Dr. Kristóf András minden páros héten pénteken 13:00-17:00
08:00-12:00
SEBÉSZET
Dr. Papp Éva
péntek

FIZIOTERÁPIA

Simon Ágnes

hétfőtől péntekig

09:00-11:00
14:00-16:00
heti váltásban
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Az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub híre
Az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub énekkara
november 27-28-29-én részvett Gyulán
a „NÉPEK TÁNCA NÉPEK ZENÉJE”
című vetélkedő középdöntőjében. Innen
továbbjutottunk a döntőbe, ami Harkányban
került megrendezésre december 11-1213-án. A zsűri a szereplésünket EZÜST
MINŐSÍTÉSSEL jutalmazta. Köszönjük
segítőinknek: Gömze Sándor Polgármester
úrnak, Bede-Tóth Attila ügyvezető úrnak,
Dr. Krámor Katalin doktornőnek és Nagy
Józsefnek, a faipari vállalat vezetőjének,
hogy anyagi hozzájárulásukkal lehetővé
tették részvételünket ezen a rangos
vetélkedőn.
								

Bejöttek a csekkfejlesztések
A Magyar Posta tavaly bevezetett újításainak
köszönhetően mérséklődött a csekkes befizetések
csökkenésének tendenciája.
2015-ben 215 millió darab csekket fizettek be az ügyfelek,
2190 milliárd forint értékben. Míg a korábbi időszakban
éves szinten 4-5 százalékkal csökkent a csekkvolumen,
addig 2015-ben, az új fejlesztéseknek köszönhetően, 2
százalékra csökkent ez a tendencia.
Csekk QR-kód
A csekk megújítása és az elektronikus fizetési
csatornák terjesztése érdekében 2015 év elején
a posta kötelezővé tette a csekk QR-kód
feltüntetését. A csekk QR-kód beolvasásával
a Magyar Posta Mobil Applikációján keresztül
2015-ben 370 ezer csekket fizettek be az ügyfelek 3,5
milliárd forint értékben. A csekk QR-kódos befizetések
többsége munkaidőn kívül és munkaszüneti napokon
történt.
Csekkbefizető automata
2015 februárjában 20 darab csekkbefizető
automatát helyezett üzembe a posta, amelyen
már biztosította a bankkártyás befizetés
lehetőségét is. Az automaták is népszerűek,
tavaly összesen 280 ezer csekket fizettek be
csekkbefizető automatán keresztül az ügyfelek, több mint
3 milliárd forint értékben.

Szabó Zsigmondné
az énekkar vezetője

Bankkártyás csekkbefizetés
A Magyar Posta 2015 nyarán lecserélte
5000 POS-terminálját (ez csaknem a teljes
postai hálózatot jelenti), ezzel párhuzamosan
megteremtette a bankkártyás csekkbefizetés
lehetőségét. Így a korábbi, költséges
készpénzfelvételi tranzakció helyett a csekkeket már
kártyás vásárlási tranzakcióként fizethetik be az ügyfelek.
Az ügyfelek élnek a felkínált lehetőséggel, ugyanis egyre
többen egyenlítik ki így számláikat a postákon, 2015
év végéig 10,3 millió darab csekket fizettek be így az
ügyfelek, 97 milliárd forint értékben.
Csekkoló
2015 év végén elindult a Csekkoló alkalmazás,
amely a Posta Hűségkártya használata
mellett postán, a Magyar Posta csekkbefizető
automatáin vagy az iCsekk applikáción
keresztül, a regisztrált ügyfelek által
befizetett csekkek adatait tartalmazza. Az automatikusan
feldolgozott és kategorizált befizetések mellett lehetőség
van arra is, hogy az egyéb kiadásokat és bevételeket
rögzítse a felhasználó és az egyes pénzügyi tételeket
tetszőlegesen csoportosítsa, elemezze. A rendszer lehetővé
teszi, hogy a Díjnet szolgáltatást is igénybe vevő ügyfelek
összekapcsolják fiókjukat a postai alkalmazással, ezáltal
minden befizetés egy helyen lesz látható.
A Magyar Posta 2016-ban további fejlesztéseket hajt végre
a csekkes befizetéshez kapcsolódóan, melyekről várhatóan
2016 első negyedévében tájékoztatja a közvéleményt.
Magyar Posta Zrt.
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Katonai toborzók tájékoztató előadása Tiszalökön
Már több mint egy évtized telt el azóta, hogy Magyarországon
megszűnt a békeidejű hadkötelezettség, leszerelt az utolsó
sorköteles katona. Így az ország végleg szakított egy 136
éve tartó tradícióval és áttért az önkéntes - hivatásos és
szerződéses katonákból álló - haderőre. A katonai szolgálat
ma már nem kötelező, hanem önként választott hivatás.
A professzionális haderő legalapvetőbb jellemzői az
önkéntesség és a munkavállalói státusz.
A Magyar Honvédség napjainkban az ország egyik
legnagyobb munkáltatójaként van jelen a munkaerőpiacon.
A sereg az idei évben is több száz munkavállaló jelentkezését
várja különböző munkakörökbe, elsősorban lövész, felderítő, illetve - „C” kategóriás gépjárművezetői engedély megléte
esetén - gépjárművezetői beosztásokba.
Felmérések szerint a Magyar Honvédség - mint intézmény - társadalmi presztízse magas szintű, a katonák megítélése
rendkívül pozitív. A napi élet szempontjából talán még fontosabb, hogy a honvédség stabil, megbízható munkáltató. A
honvédelmi tárca által bevezetett illetményemelés révén a katonák 2015. júliusától átlagosan 30 százalékos béremelésben
részesültek, melyet 2019. január 1-jéig évi 5-5 százalékos növekedés követ majd. Kijelenthető, hogy a katonai pálya egy
biztos munkahelyet és egzisztenciát tud kínálni, jól kiszámítható és nyomon követhető pályaképpel.
A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság egyik fő feladata az állampolgárok
tájékoztatása a Magyar Honvédségben vállalható munkalehetőségekről.
Ennek érdekében 2016. február 11.-én 11:00 órakor a katonai toborzók tájékoztató előadást tartanak a
Polgármesteri Hivatal nagytermében, melyre várnak minden katonai pálya iránt érdeklődőt!
Olajos Mariann

Téli kesergő
Már elbúcsúzott az utolsó barna falevél és pihe szárnyakon
útra kélt. Gondos kezek még utána nyúltak és kis
halmokat raktak. Télikabátját felvette a tél, de még meleg
ez a kabát, mert nem kopogtat a fagyos szél. Talán az
idén elmarad a tél? Kicsit megmutatja fehérfogát a fagy,
azután tovalép… Hosszúra nyúlt szürke napokon csak a
köd kacsingat az ablakon. Eltakar a szürkeség és a felhő
minden vidámságot. Megfáradtan várjuk a napsütést, mint
egy igazi jó barátot! Hova lett?... Már Ő is hátat fordított
nekünk, mint oly sok minden ezen a világon? Az álmos
házakban emberek kuckóztak be, mint barnamedve téli
álmukat alusszák… ki-kisietnek egy kis élelemért, majd
visszabújnak depressziós álmukat folytatni. A szürke köd
kinyújtja karjait és magához rántja a világ összes baját
magával cipelő fáradt, céltalan embertömeget, hogy is
akarjon már napsütést látni… Szürke piszkos, pislogó
ablakú elöregedett házak csoszogó léptű lakói is, jobb
napokat várnak, mert sok fiatal már a jobb napokat várnak,
mert sok fiatal már a jobb élet reményében továbbállt…
Jó ez így nekik?...
A kora este lopakodó sötétség miatt az ablakokon át kékes
fény világít vidáman… ez a műsordoboz óriási hatalma!
De azért bársonyosan meleg fények is kacsintgatnak
felénk, ahol az olvasás még fontos és a könyv jó barát.

Gyerekek írják a leckéiket, vagy éppen játszanak és
reméljük nemcsak az „okostelefont” nyomogatják
szorgalmasan…. fel sem nézve az Őt kérdező szülőre, mit
sem törődve azzal, hogy mi van körülötte. Ez a szürke
mélabú alkalmas lenne komoly vagy baráti beszélgetésre,
arra is talán, hogy újra felfedezzük az embert, aki oly sok
szépet teremtett és sajnos olyan sokat ártott magának is és
az Őt körülölelő meseszép világnak!
Madarak gubbasztanak a szürke köd gomolyban fázósan
nézik a szomorú, rosszkedvű embereket… Hahó, hova
lett a mosoly elbújik a házak kéményeiből felszálló
fekete füst mögé? A téli mélabú elriasztja a kézfogást
és a jókedvet. Elöregedő kisvárosunk lakói –az együtt
ráncosodó, korosodó és az együtt elhízó összetartozó
párok- reményt vesztve bújnak a ködpára mögé, mert már
elmúlt a frissítő fiatalság és az elmúlás már közeleg… mert
oly sok hasonló korú társunk távozott az örökmezőkre a
közelmúltban… s oly kevés gyermek sírt fel.!
Ez a téli kesergés már szinte kötelező lett modern
világunkban… sötét szomorú hangulatunkban elfelejtjük
meglátni a szépet, a jót és nem látjuk az emberi értékeket
sem. No, de mint minden ez is elmúlik, és jobb idők
jönnek… s a nap is ránk mosolyog!
								
Bodnár Gáborné

2016. január
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MÓNIKA-M OTTHONÁPOLÁSI
ÉS
HOSPICE SZOLGÁLAT
INGYENES
OTTHONI HOSPICE ELLÁTÁS
Szeretetteljes
ápolás, gondozás,
magas színvonalú
orvosi ellátás, lelki
és szociális támasz
a gyógyíthatatlan,
daganatos betegek
részére.
Szolgálatunk
célja, a betegek
életminőségének javítása, a fájdalmak és egyéb kínzó
tünetek megszüntetése, testi és lelki szenvedéseik
enyhítése, a beteg fizikai és szellemi aktivitásának
támogatása, valamint a hozzátartozók segítése.
A munkacsoport tagjai: orvosok, ápolók,
gyógytornászok,
pszichológusok,
szociális
munkások, dietetikusok, lelkész, önkéntes segítők.
TB finanszírozással biztosított, Ingyenes ellátás a
családorvos, onkológus szakorvos és a kezelőorvos
javaslata alapján!
Szolgálatvezető: Kerkai Gyuláné Mónika,
06/92/310-642
Szolgáltatásaink a hospice ellátás területén:

•
•
•
•
•
•
•

Szakápolás
Szondán át történő táplálás
Állandó katéter cseréje, hólyagöblítés
Gégekanül tisztítása, cseréje
Infúziós kezelés, különböző injekciók 		
beadása
Sebellátás, stomakezelés
Felfekvések megelőzése, ellátása
Tartós fájdalomcsillapítás
Gyógytorna, fizikoterápia
Diétás gondozás, tanácsadás
Gyógyszerelés szakorvos ellenőrzésével
Mentálhigiénés gondozás, tanácsadás

•

Szociális tevékenységek megszervezése

•
•
•
•
•

Érdeklődni lehet Suskó Andrásné Piroskánál
a 06/70/327-3015-ös számon.

7

Másoltassa videofelvételeit DVD-re!
Érdeklődni lehet: Városi Könyvtár, tel.: 578-022

Mindenféle videokazettát át tudunk másolni!

8

UTOLSÓ OLDAL

Eladó Volkswagen Polo 50 First 2000
évjáratú indigókék metál,999 cm3-s
benzines kis fogyasztású 3 ajtós megkímélt
állapotú autó. Kevés km-t futott, új
gumikkal. Érd.(30)-531-6795 tel.számon
lehet.

A Kéményseprőipari Kft.
(4400 Nyíregyháza, Bujtos u.
36. Asz: 12735170-2-15), mint a
területen illetékes közszolgáltató,
a 63/2012(XII.11) BM rendelet
3/A.§(6) bekezdésében foglaltak
szerint
ezúton
tájékoztatjuk
Önöket, hogy Tiszalök városban a
kéményseprő munka elvégzésének
időszaka:

2016. 05. 12.-2016. 07. 12

2016. január

Kiss János és
Kiss Jánosné
Juhász Piroska
2015. december
31-én ünnepelték
50. házassági
évfordulójukat

ARANYLAKODALMUK
alkalmából ezúton is köszöntjük őket,
és kívánunk sok boldogságot, jó egészséget nekik!
Szeretettel: Piroska, Sanyi, Dorottya, Zsombor,
Zalán és Zsuzsa

A Magyar Kultúra Napja
„A kultúra abban a tudatban gyökerezik, hogy vannak dolgok, melyek nem
haszonért valók, és mégis nélkülözhetetlenek.”
/Zenta Maurina/
2016. január 22-én, pénteken a tiszalöki Művelődési Házban a
SÁROSPATAKI 8KOR SZÍNHÁZ csodálatos ünnepi műsorával méltó
módon megemlékeztünk a Himnusz születéséről, és kultúránkról.
Nagy örömünkre sok volt a gyerek és a fiatal a nézőtéren, reméljük,
hogy mindig figyelmet fognak szentelni évezredes hagyományainknak,
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, és ők is továbbadják a
gyermekeiknek a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
Tiszalök város polgármestere, Gömze Sándor is ennek a reményének adott
hangot ünnepi zárszavában.

ANYAKÖNYV
Decemberben házasságot kötöttek:
Pente Mihály – Kotosz Anita
Farkas Imre Tamás – Bozsik Andrea
Köszöntjük Tiszalök
legifjabb lakóit:
Fazekas Andrea Dóra
Kiss Renátó
Pál Róbert
Szabó Ádám
Tóth Rafael Milán

ELADÓ Szorgalmatos,
Pacsirta utca 32/b szám alatti
1088 m2-es, közművesített
/3 fázisú villany, víz, szennyvíz/
építési telek.
Irányár: 1,2 M Ft
Érd: 70/366-7508
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