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Szabadtéri tűzgyújtás szabályai
Belterületi szabadtéri égetés:
A 9/2014. (X.01.) sz. önkormányzati rendelet értelmében Tiszalök közigazgatási területén a belterületi és lakott külterületi
ingatlanok használata során keletkezett növényi hulladék szabadtéri égetése az alábbi időtartamban engedélyezett:
•

Március hónap utolsó hét napja,

•

Április hónap első hét napja,

•

Szeptember hónap utolsó hét napja,

•

Október hónap első hét napja.

Azzal szemben, aki a belterületi szabadtéri égetést nem a megadott időpontokban
végzi, a tűzvédelmi hatósági eljárást indít.
1.

Külterületi irányított égetés:

•
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi
hatóság engedélyével egy kérelmen, egy napra
(egy esőnap megjelölése mellett) legfeljebb
10 ha egybefüggő területen irányított égetést
kérelmezhet, amely 3.000 Ft illeték köteles.
•
Az irányított égetés csak úgy végezhető,
hogy az a környezetre tűz- és robbanásveszélyt
ne jelentsen.
•
Az égetés befejezése után a helyszínt át
kell vizsgálni és a parázslást és izzást meg kell
szüntetni.
•
A tarlóégetés megkezdése előtt azt
legalább 3 méter szélességben körül kell szántani.
a fasorok, facsoportok védelmére a helyi
adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres
védősávot kell szántással biztosítani.
•
A tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas
kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú,
kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni
és legalább egy traktort ekével a helyszínen
készenlétben kell tartani.
Tűzgyújtási tilalom időszakában az irányított
égetés – égetési engedély birtokában is – tilos!
Az észlelt tűzesetet a 105-ös vagy 112-es
ingyenes segélyhívó telefonszámon kell jelezni a
tűzoltóságnak.
Tűzvédelmi hatóság elérhetősége:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
(4400 Nyíregyháza, Erdősor 5.)
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Új képviselő a Testületben
A 2014-es önkormányzati választáson a leadott voksok alapján néhány szavazat híján nem
jutottam be a Képviselő testületbe, azonban lemondás miatt (mint a legtöbb szavazattal
rendelkező jelölt) ez év januárjától megkezdhettem az önkormányzati képviselői munkát.
Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzak. Két felnőtt gyermek édesapja vagyok. A Tiszalöki
Mentőállomáson tizenhatodik éve dolgozom mentőtisztként. Két diplomával rendelkezem, az
egyik a mentőtiszti, a másik, egyetemi végzettségem az egészségügyi szaktanári. Szó szerint
tanítottam már minden szinten „óvodától egyetemig”. Munkám során számtalan sorsot,
élethelyzetet tapasztaltam, és a tőlem telhető módon igyekeztem segíteni az embereknek.
Szakmámat nem csak gyakorlom, művelem is. Konferenciákon tartottam előadásokat, szakmai
jellegű cikkeim jelentek meg tudományos folyóiratokban. Több szakmai jellegű könyv szerzője vagyok, köztük található
gyermekeknek szóló, de írtam főiskolai jegyzetet is, mely több hazai főiskolán kötelező irodalom. Angol középfokú
nyelvvizsgával rendelkezem. Foglalkozásokat tartottam óvodában, az általános iskolában, a gimnáziumban, vagy a
Baba-Mama klubban. Hobbimmal függ össze, hogy a tiszalöki horgászegyesület elnökeként irányítom az egyesületet,
szépítjük a holtág környezetét. Nyugodt lelkiismerettel ígérhetem, hogy szélsőségektől mentesen, józan ésszel, az Önök
érdekeit mindig szem előtt tartva törekszem arra, hogy kis városunk szépüljön, és a benne élők büszkék lehessenek arra,
hogy tiszalöki lakosok! Minden olyan javaslatot támogatni fogok, amely a város és lakói érdekeit szolgálják, függetlenül
attól, hogy azt mely politikai oldal javasolta, és nem fogok olyan javaslatokat támogatni, amely nem a város és lakói
érdekeit szolgálják. Kérem Önöket, hogy bátran forduljanak hozzám problémáikkal, a város és lakói érdekeit szolgáló
javaslataikkal.
Sági István

Kajaknapló: december-február
A tiszalöki kajak sport szerelmeseinek ifjú csapata decemberben elhagyta a várost,
és néhány tartalmas napot töltött el Pusztafalun, edzőtábor keretében. December 28án több, mint 20 tag kerekedett fel, és utazott el a helyszínre. A három nap élményeit
színesítette és mélyítette a rendszeres reggeli torna, a környék felfedezése és egy
20 kilométeres gyalogtúra is. Ellátogattunk a füzéri várhoz, valamint a Szlovákia
területén található Izra-tóhoz. A harmadik nap estéjén záróesttel búcsúztattuk a
helyszínt, s szinte már a 2015-ös évet is. A téli felkészüléseinket színesítette az
a néhány alkalmas tiszaújvárosi edzés is, amikor tanmedencés foglalkozásokat
tartottunk a gyerekeknek. Itt a később csatlakozó, még kezdők megtanulhattak
evezni, a haladók pedig szinten tarthatták tudásukat. Aztán nem váratott magára
sokat a foglalkozásaink visszaigazolása sem. 2016. február 13-án részt vettünk az
idei első kajakos megmérettetésen. Tiszaújvárosi helyszínen szervezett Héraklész
Országos Fizikai Felmérő elnevezésű versenyre reményekkel telve érkeztünk,
és büszkén, emelt fővel távoztunk. A több mint 400 induló között ott volt a mi
20 versenyzőnk is, akik csodálatos módon álltak helyt. A versenyszámok között
szerepelt a futás, húzódzkodás, lábemelés és fekve nyomás. És kikre lehetünk
büszkék? Íme a tabella:
országos 2. helyezett: Benyusz Balázs, Cserés Anna és Rácz Boglárka Dóra
országos 3. helyezett: Máté Viktória
országos 4. helyezett: Csikós Réka
országos 5. helyezett: Marozs Vivien, Szabó Eszter és Veres Panna
országos 6. helyezett: Reszkető Gábor és Reszkető Gergő
további helyezettek az első 20-ból: Bereczkei Zalán, Dankó Richárd, Dankó
Roland, Fekete Nóra, Haraszin Gyula, Juhos Hanna, Juhos László, Losonczi
Laura, Rácz Dominika és Reszkető Lili
A mihamarabbi vízre szállás reményében töltjük el a száraz edzéseket, és
eredményeink sorát gyarapítva mérettetünk meg a továbbiakban is.
Oroszné Pilipecz Marianna és Orosz Sándor

Tavaszváró
Jöjj tavasz, már nagyon várunk,
Enyhe szellő fújdogáljon.
Bújjon elő a nap is végre,
Meleget hozzon az emberekre.
Napsugár, te megteheted,
Old fel a fagyos lelkeket.
Mosolyogjon már a világ,
Azzal te tennél csodát.
A fagyos föld had olvadjon,
Az ember magvakat abba rakjon.
Várunk mi már nagyon téged,
Tavasszal békésebb az élet.
Érj hát ide minél előbb,
Örüljenek erdők, mezők.
Madár dala vígan szóljon,
Embereket vigasztaljon.

Kotosz Istvánné
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Hírek a Kossuthból
Tanulóink eredményesen szerepeltek 2016. január 28-án
a Kossuth Evangélikus Gimnáziumban megrendezett
versenyeken:
Biológia 7. évfolyam:
II.
Tóth János
III.
Medve Nikolett
X.
Zelinkó Fanni
Fizika 7. évfolyam:
V.
Nagy Evelin
VII. Zelinkó Fanni
Matematika 4. évfolyam:
I.
Lengyel Milán Ágoston
II.
Rózsa Gábor
III.
Tóth Panna Petra
IV.
Tálas Sándor
V.
Szakolczai Emma és Medve Dávid László
VI. Kiss József László
VIII. Horváth Zsófia Eszter
IX. Aranyász Amira
Magyar 4. évfolyam:
I.
Agócs Armand
Természetismeret 4. évfolyam:
III.
Medve Dávid László
V.
Tóth Panna Petra
X.
Vinginder Tamás
Angol 7. évfolyam:
IX. Lakatos Nikolett
Angol 8. évfolyam:
I.
Bartók Anikó
Történelem 7. évfolyam:
III.
Schatz Adrienn
A Tiszavasváriban megrendezett Tehetség kerestetik
kémia körzeti verseny eredményei:
VII. Tamás Boglárka
X.
Sepsi Benedek
2016. február 08-án a Váci angol nyelvi versenyen
elért eredmények:
5-6. évfolyam:
I.
Ferenczi Ákos 5.b
II.
Bánszki Blanka Zoé 5.a
III.
Fazekas Csilla 6.b
7-8. évfolyam:
II.
Sepsi Benedek Attila 8.a
III.
Kiss László 8.a
A 2016. február 11-én iskolánkban megtartott területi
„Szép magyar beszéd” verseny eredményei:
Évf.
Név
Helyezés
Iskola
Kiss
Konrád
I.
Szorgalmatos
5-6.
Duli Nikolett
II.
Tiszavasvári
Ferenczi Ákos
III.
Tiszalök
Kovács
Zsófia
I.
Szorgalmatos
7-8.
Szentesi Kinga
II.
Tiszanagyfalu
  
Kórik Laura
III.
Szorgalmatos
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2016. február 11-én az alsó tagozatos gyermekek
helyesírási versenyén az alábbi eredmények születtek:
2. évfolyam:
I.
Páger Zselyke 2. a
II.
Páger Petra 2. a
III.
Kóti Krisztina 2. a
3. évfolyam:
I.
Balogh Mirjam 3. a
II.
Nagy Csongor 3. b
Reszkető Gábor 3. a
III.
Losonczi Laura 3. a
Szilágyi Szabolcs 3. a
4. évfolyam:
I.
Agócs Armand 4. a
II.
Tóth Panna Petra 4. a
III.
Szakolczai Emma 4. a
2016. február 17-én az alsó tagozatos gyermekek olvasás
versenyén elért eredmények:
2. évfolyam:
I.
Kóti Krisztina 2. a
II.
Agócs Alex 2. a
III.
Aranyos Lilla Málna 2. b
3. évfolyam:
I.
Balogh Mirjam 3. a
II.
Fleischer Flóra 3. b
III.
Szilágyi Szabolcs 3. a
4. évfolyam:
I.
Vinginder Tamás Barnabás 4. a
II.
Agócs Armand 4. a
III.
Demény Dzsenifer 4. a
Rákó Bianka 4. a
A DÖK által megrendezett arcfestő – és frizurakészítő
verseny eredményei:
1.évfolyam
Orosz Bianka – Müller Lili
I.
Orosz Eszter- Kisari Hanna
Laczkó Eszter – Bagi Anna
II.
Buri Dóra – Kozsla Judit
III
Vinginder Csaba József- Gulyás Alex Tamás
K
Bodó Aliz- Rezes Diána
2.évfolyam
Orosz István –Győrfi Zsanett
I.
Aranyos Lilla Málna – Győrfi Martina
Encs Nikolett- Horváth Boglárka
II.
Kóti Krisztina-Páger Zselyke
Kovács Petra – Páger Petra
Benyusz Balázs – Polonkai Viktória
III
Agócs Alex Reszkető Gergő
3.évfolyam
Kiss Benedek – Fekete Tibor
I.
Molnár Dávid –Juhos László
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Reszkető Gábor – Perjési Nándor
Szilágyi Szabolcs –Kertész Máté
Kórik Csenge – Fegyveres Anna
III
Bata Tímea – Balogh Andrea
K
Fleischer Flóra- László Tiffani
4.évfolyam
I.
Sohodóczki Szilvia – Horváth Zsófia Eszter
II.
Aranyász Amira – Murvai Patrícia
Benkő Zoé Kiara- Bényei Eszter
III
Balogh Amanda- Lakatos Anita
5.évfolyam
Maros Vivien - Veres Panna
I.
Bánszki Blanka – Csáki Melinda
II.

Közgyűlés a Horgászegyesületnél
Városunk legrégebbi (1959-es alapítású) és legnagyobb
létszámú (2015-ben 420 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 egyesület. A tagok létszáma a korábbi évek
csökkenő tendenciájával ellentétben 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 meglévők mellett további
esőbeálló került kialakításra, a lócák felújítása, a part
menti sáv folyamatos gondozása biztosította, hogy jól
érezhessék magukat mind a horgászok és hozzátartozóik,
mind a kiránduló vendégeink. A 2015-ös évben az
egyesület szervezésében 19 program került megrendezésre,
amelyek lebonyolítása jelentős időt vet 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 kívül számos versenyt
szerveztünk, és részt vettünk a városi rendezvényeken.
Újdonságként először képviseltettük magunkat a karácsonyi
forgatagban, ahol sült hallal és halászlével kedveskedtünk
az érdeklődőknek. A fenntartható fejlődés érdekében
jelentős marketing tevékenységet folytattunk. A legnagyobb
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Galyas Bea – Demény Fanni
Kotosz Krisztián –Kórik Zsombor
III
Áfra Nikolett – Cserés Anna
Frizurakészítő
I.
Medve Nikolett – Gáll Angelika
II.
Szilágyi Enikő – Kurcz Beatrix Kitti
II.

A IV. korcsoportos fiú teremlabdarúgó torna eredményei:
I. Tiszadada
II. Tiszadob
III. Tiszanagyfalu
IV. Magiszter
V. Tiszalök – Tiszavasvári
VI. –
VII. Szorgalmatos - Tiszaeszlár
példányszámú hazai horgászújság, a Magyar Horgász
hasábjain három oldalas cikk jelent meg a Kenyérgyáriholtágról. 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,
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. A
több napos varsázás eredményeképp hét mázsa törpeharcsa
került ki a vízből. Ebben az évben tovább folytatjuk az
inváziós halfaj gyérítését. 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 gondozását.
Szeretném mindenkinek ezúton név szerint is megköszönni
a segítséget, de akkor dupla ilyen vastag lenne az újság.
Ezért név nélkül hálás köszönet mindenkinek! Az idei évben
fogunk megvalósítani egy csónaktároló építését, amely
újabb lépés afelé, hogy gondozott, ápolt képet mutasson
szeretett holtágunk. 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
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A kifli illata…..
...valamikor már a Korompay-sarkon is érezhető volt.
Igaz, akkor még nem kellett adalékanyagokkal meg
egyéb fúvatókkal dolgozni a pékeknek. Akkoriban a
vekni végét alaposan kicsipkedtük-megettük, mire
hazaértünk a boltból, azt sem bánva, ha ezt nyaklevessel
jutalmazta anyánk... Ez a kis nosztalgia-morzsa csak
azért született, hogy felvezessem Jáger Ili rekviemét
a Kenyérgyárunkért. Igaz, írása a múlt havi újságba
készült, de már későn került hozzám. Így kérésére kicsit
összeráztam csapongó, monológnak is beillő gondolatait,
és most a kedves Olvasó elé tárom.
„...én nem megyek Tiszavasváriba,
pedig már kezdenek felmondani. Négy
ember távozott eddig… Nem tudjuk mi
lesz, Nem sokan akarunk a szomszéd
városba átmenni, de ez már legyen
a nagyfőnökség baja... KEDVES
TISZALÖKI
LAKOSOK!
Úgy
érzem most már ez az utolsó csepp a
pohárban, a Tiszalöki Kenyérgyár sorsa
eldőlt: egy-két hónap és erre is lakat
kerül, mint minden más veszteségesen
üzemelő
gyáregységre.
Hosszú
évtizedekig működött, ebből édesapám
vezetése alatt is több, mint 40 év telt el. Igen nagy híre
volt a mi Tiszalöki kenyerünknek, sokan ismerték és
szerették!! Generációknak adott munkát időtlen idők
óta. Sajnos a környező pékségekkel egyre nehezebb
volt felvenni a harcot, nehéz volt a mai világban talpon
maradni! (hozzáteszem, a helyi boltok némelyike nem is
rendelt hazai pékárút, így Borsodban jobban ismerték a
löki kenyeret és péksüteményt, mint itt—PKJ) Édesapám
több mint 6 éve eltávozott, és most forog a sírjában, hiszen
a kenyérgyár volt az élete, és az lett a veszte is, hiszen a
végsőkig harcolt a megmaradásáért…Halála óta már az
ötödik vezető ténykedik a gyárban! Én, mint főraktáros,
tűzön-vízen keresztül próbáltam harcolni a gyár
megmentése érdekében, de hiába… Próbálom magam
túltenni a dolgon, igyekszem magammal elhitetni, hogy a
vezetőség jól döntött, ezen változtatni már nem lehet… Be
kell látni, hogy a tulajdonosok még több pénzt, még több
energiát már nem fognak belefektetni a néhány éve rendre
veszteségesen üzemelő gyáregységbe. A tulajdonosoknak
Tiszalök csak egy kis pont a térképen, nem jelent erős
vásárlóképességet (én meg azt mondom erre, ha legalább
olyan minőségű maradt volna a kenyér, a zsemle, a kifli,
meg a többi, mint Jáger „Papi” idejében, akkor nem itt
tartanának—PKJ) A jelenlegi vezetésben volt minden
reményünk. Álmodoztunk, míg bele nem lógott a kezünk
a bilibe, így felébredve azzal szembesültünk, hogy
beolvadunk a Tiszavasvári Sütőüzembe. Próbáltam volna
meggyőzni a Nyírség-Hassó Kft. tulajdonosát, Krámer
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urat arról, hogy kapjunk még egy utolsó lehetőséget,
de hasztalan. Szerintük a helyes döntés az, ha a két
„testvérgyár” egybeolvad, így csökkennek a rezsi és
egyéb kiadások. A termelés további zavartalan lefutása
mellett fellendülhet a bevétel, és bíznak abban, hogy a
befektetett pénzük hamar megtérül, és már nem csak
ablakon dobálódik ki, mint az elmúlt években. Így a sütésszállítás nem szűnik meg, továbbra is meg fogja kapni
minden üzleti partnerünk a kenyér-és péksütemény
rendelését. … A pékek teszik a dolgukat, de a kemencék
nem igazán hozzák a várva várt eredményt, nagyon
sokszor műszaki hiba lép fel, majdnem minden héten
hívni kell a szerelőket… Az már más
kérdés, hogy az itt dolgozó pékeknek,
akik
tiszaeszlári,
tiszanagyfalusi,
kisfástanyai lakosok, még messzebb
kell majd munkába járni... (a lakhely
szerinti munkahely kényelmi faktorát
ma már nagyon kevesen élvezhetik, de
szerintem túl fogják élni—PKJ) Jó péket
a mai világban nagyon nehéz találni, a
mi településünkön és Tiszavasváriban
is lasszóval kell őket fogni, rábeszélni,
hogy maradjanak… Továbbá azon is
érdemes kicsit elgondolkozni, hogy
a munkavállalók fele azért mond fel,
mert úgy érzi, hogy őt a főnöke emberként semmibe
veszi. „Pedig jól megfizettem” – mondja csodálkozva az
ügyvezető, és nem érti, miért mindig az a beosztottja mond
fel, akit az egyik legjobb dolgozójának tart. Most szólunk:
a pénz nem elég, nem minden. Ha már 50 órákat kell
dolgozni, és jól teljesítünk, akkor ne csak cseszegessenek
a hibákért, hanem kapjunk egy kis erkölcsi elismerést,
biztatást, dicséretet, és némi regenerálódási lehetőséget
is… Az okos cégvezetők odafigyelnek a szakmai és
emberi lét egyensúlyára, az ilyen főnökök megünneplik
a dolgozó magánéleti sikereit, és empatikusak, ha nehéz
időszakon megy keresztül. (szép álom, hol az a bili….?---PKJ) A jól és keményen dolgozó munkatársak hasonló
kvalitású kollégákkal szeretnek együtt dolgozni. Ahogy
azt is szeretik, ha náluk okosabb, tapasztaltabb vezetőt
kapnak. Az alacsony kvalitású emberek felvétele, főleg
pozícióba helyezése a jobbak elvesztéséhez vezethet.
Összefoglalva, a legjobb emberek megtartásához tényleg
nem kell több, mint egy kis odafigyelés, kapjon teret,
kihívásokat, fejlődési lehetőséget, ismerjék el munkáját,
és egy jó csapattal, egy jó vezetővel szerintünk még most
is működőképes lenne a Tiszalöki kenyérgyár.”
Nos, ez volt Jáger Ili egy hónappal ezelőtti monológja
szeretett munkahelyének, édesapja szellemi örökségének
végveszélybe kerülése miatt. Számomra egy kifli-illatú
legenda utolsó leheletének tűnik… Bár tévednék…..!
PappnéKJ
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Temetkezési szolgáltatási tevékenységet végez
a Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
2016. február 06-tól

Cím: 			
4440 Tiszavasvári, Vörösvári u.2.
tel:			30/ 6564507
e-mail:		vasvaritemetkezes@gmail.com
ügyfélfogadási idő:
hétfőtől – péntekig 8-00 – 16-00

ATiva-Szolg Nonprofit Kft. részéről tájékoztatjuk Tiszalök
Város lakosságát, hogy 2016. február 06. időponttól
Cégünk, mint Tiszavasvári Város Önkormányzata 100
%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, a Városi
köztemető üzemeltetésén kívül, temetkezési szolgáltatási
tevékenységet is végez érvényes engedélye alapján.
Az ország teljes területén!!! végezhető temetkezési
szolgáltatással kapcsolatos tevékenységeink a
következőek:
- a temetésfelvétel,
- az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő
temetésre előkészítése,
- a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás,
ideértve az eltemettető felé történő értékesítést is,
- a ravatalozás,
- sírhelynyitás és visszahantolás,
- a sírba helyezés,
- az elhunytak szállítása
- az urnaelhelyezés,
- a hamvak szórása,
- az exhumálás,
- az újratemetés.
A szolgáltatási feladatokat, a korábbi szolgáltató, Lippai
és Lippai Kft. szakképzett és tapasztalt munkatársai
foglalkoztatásával és eszközei átvételével végezzük,
biztosítva ezzel a temetkezési szolgáltatás korábban
megszokott színvonalát, illetve a minden igényt
kielégítő, temetkezési feladatok szakszerű elvégzését.
Temetésfelvételi irodánk az eddigiekben megszokott
helyen kerül tovább üzemeltetésre, a következő
elérhetőségeken:

Temetés felvételi irodánkban továbbiakban is minden,
a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézési feladatok egy
helyen intézhetőek, mint pl. sírhelyek megváltása a
tiszavasvári Köztemetőben, temetkezéshez szükséges
kellékek /koporsók, urnák, kiegészítők/ megvásárlása,
eltemettetés igénylése, hamvasztással kapcsolatos ügyintézés, ravatalozó használat stb. A korábban megszokott
helyszínen, Tiszalök Kossuth úton, Kissné Piroska
virágboltja mellett továbbra is biztosítjuk temetkezési
kellékek értékesítését az eddigiekben alkalmazott változatlan árakon! Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy
a korábban is érvényben lévő, elhunyt elszállításának
igénylése során hívható telefonszám nem változik. Így
amennyiben ez a sajnálatos esemény következik be, akkor a következő telefonszámon jelezhet munkatársaink
irányába, az elszállítás elvégzése érdekében a nap 24
órájában bármikor:

06 30/ 9357830
A szállítást követően nyitvatartási időben a temetésfelvételi irodánkban munkatársaink állnak szíves rendelkezésükre a temetésfelvételtől kezdve, a szükséges
papírmunkák elvégzéséig teljeskörű ügyintézéssel.
Amennyiben bárminemű kérdése merülne fel a leírtakkal kapcsolatban, kérjük forduljon munkatársainkhoz
bizalommal a fent megadott elérhetőségek bármelyikén,
vagy tekintse meg internetes honlapunkat a
www.tivaszolg.hu internetes címen.
Tiva-Szolg Nonprofit Kft. - temetkezési szolgálat

A „Romano Trajo” Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület 2016.
január 29-én a Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában indiai/roma napot szervezett az Indiai/cigány
kulturális kavalkád pályázati programján belül. A rendezvényen sor került
plakátfotó-kiállításra, mely cigány emberek portréit mutatta be. A kiállítás
megnyitóján női indiai- és férfi cigánytáncot láthattunk. Ezt követően a
résztvevők indiai ruhákba öltözhettek be, s ebben fotózkodhattak, míg
a többiek kezére indiai motívumokat festettünk hennával a helyi lelkes
pedagógusok segítségével. Az érdeklődök részére az Egyesület elnöke
egy hodászi oláhcigány esküvőt mutatott be interaktív táblára kivetített fotók alapján, miközben a résztvevő
gyerekekkel, pedagógusokkal és szülőkkel közösen elevenítettük fel a cigány esküvőről szóló tudást és
tapasztalatot. Hála a Norvég Civil Támogatási Alapnak, programunk keretében idén februárban Tiszadobon,
majd márciusban Nyírszőlősön Rabindranath Tagore Tündérkert című zenés-táncos darabját mutatják be a
hagyományőrző színjátszó körünkben tevékenykedő tiszadobi gyermekek.
Erdei Virág, szerző.

2016. február
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Farsangi foglalkozás a Városi Könyvtárban

Jeles napok alkalmából a Városi Könyvtár Galériájába járunk kézműveskedni. Papírból érdekes dolgokat készítünk.
Ollót, ragasztót, zsírkrétát, filctollat használunk. A könyvtár dolgozói, Andi néni és Ági néni segítőkészek, ott vannak
közöttünk, sokat fotóznak. Eddig készítettünk már őszi koszorút, Márton napi ablak- és ajtódíszt, farsangi bagoly, illetve
madár álarcot. Az ünnephez kapcsolódó jellegzetes süteményt kapunk jutalmul. Legutóbb farsangra csörögefánkot
ettünk. Mindig örömmel térünk vissza az osztályba. Munkadarabjainkkal osztályunkat, otthonunkat díszítjük. Minden
alsó tagozatos nevében köszönjük a lehetőséget és a vidám perceket.
Tóth Panna Petra
4/a osztályos tanuló

Gömze Sándor
polgármester
2016. február
9.-én
köszöntötte
Szentesi Lajosné
szépkorú
tiszalöki lakost.

Gömze Sándor
polgármester
2016. február
12.-én
köszöntötte
Szentesi Imre
szépkorú
tiszalöki lakost.

Emberségről példát,
…mindeneknek ők adnak
A nagy nyilvánosság előtt mondok hálás köszönetet
azért az azonnali, önzetlen segítségnyújtásért,
amelyben a 2016. január 24-én bekövetkezett
súlyos balesetem során részesített engem dr.
Krámor Katalin háziorvos és férje, Eötvös Pál úr.
A fiatalokba vetett – már-már elveszett – bizalmam is
visszatért, amikor Tar Ricsi és Kovács Norti autójukkal
szinte a baleset pillanatában megálltak mellettem, hogy
segítsenek és csak akkor hajtottak tovább, amikor
már engem orvosi kezekben, biztonságban tudtak.
Ezt is olyan körültekintően tették, hogy a doktornőt
megkérdezték: elmehetnek – e.
Kedves fiúk, emberségből kitűnőre vizsgáztatok!
Szívből gratulálok szüleiteknek fiaikhoz!
Köszönöm!
Tiszalök, 2016.02.08.
Kocsis Sándorné
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“SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN”
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken.Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai
kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu Minden információt bizalmasan kezelünk!”
“PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Kedves Giulia, Vittorio!
Csao Giulia, halló Vittorio!!!
Mit hallottam? Ti már hetek óta Goethe, Liszt Ferenc, Felix
Mendelssohn útjait járjátok nélkülem? Otthon vagytok.
Milyen boldog érzés lehet nektek. Bár elmehettem
volna veletek! Ezt a hónapot Rómában töltitek? Mentek
újból Firenzébe? Üdvözlöm „Dávidot”. Már kerestelek
mindkettőtöket, de elkéstem látogatásommal. Nincs semmi
nagy újság nálunk, csak egy kicsit beszélgetni akartam
veletek a felejthetetlen Stuttgarti opera estéinkről. Az utána
következő autó utakról, amit mindig a Vittorió fütyülő
magánkoncertje követte. A «bohém élet» és a «Traviáta”
fütyülve. Emlékeztek még rá? Amikor hazaértünk Vittorio
megkérdezte „Hölgyeim kérnek egy ráadást vagy egy
piccoló vínót?” Mindig felvidított bennünket. Miről írjak?
Néha minden olyan könnyű, míg másnap kikészít a német
nedves éghajlat. Én megértem, hogy ti újból vissza akartok
térni Olaszországba, ahol déli enyhe, vagy kellemes meleg
napsütéses idő van késő őszig. Ezért is vidámabbak ott az
emberek. Én is szorgalmas voltam különben és elkezdtem
nézni, meghallgatni a régi opera felvételeimet. 4o év
gyűjteménye. Maria Callas, Giuseppe Di Stefano, Mario Del
Monaco, Pavarotti, José Carreras, Placido Domingo, Kiri Te
Kanawa, Anna Netrebko, Rolando Villazón Jonas Kaufman
stb. szereplésével. Elfelejtettem a világot magam körül. Ti
hol lehettek ma? Talán éppen Rómában? Talán voltatok
már a Vatikánban? A Sixtus-kápolnában, Michelangelo
freskójánál, a Colosseumban, Trevi - szökőkútnál a
Forum Romanumnál? 1976-ban láttam először Tiepolot,
Tintorettot Raffaelot . Felejthetetlen élmények kötnek
Rómához férjemmel. Régen volt. Fiam születése előtt.
Annyira elmélyülök a múltban, hogy alig veszem észre,
kiesik a tollam a kezemből és legurul az asztalról. Mily
messze repítettek emlékeim…. Mára azért befejezem.
Mivel oly nehéz elszakadni olaszországi élményeimtől,
rászánom magamat spagettit főzni, mint Vittorio!! Valószínű

fiam is örülne, ha meghívnám. Amíg főzök, addig is
felelevenülhetnek a Római ebédek illata, sétánk a Spanyol
lépcsőnél. Még láthatom a templomtornyokat, sétálhatok
gondolatban a luxusos üzletek előtt, míg közben büszke
elegáns nők, férfiak suhannak el mellettem. Ah, hová tűntek
az évek? Fiatalkorunk? A néma csendet ábrándozásaimból
a postaládám zörgése zavarja meg. Már rohanok is rögtön
megnézni, honnan, kitől jött levél. Micsoda meglepetés!!
Egy levél jött Magyarországról, s egy képeslap Rómából!!
A képeslap láttán felkiáltok örömömben! Mille
grazie Giulia, arrivederci Vittorio! Arrivederci Róma!
				- - Kedves Tiszalöki Barátaim! Valószínű némelyikőtök kérdi,
miért írok egy régi utazásomról, vagy levélváltásomról az
újságba. Ez tudatos volt. Ebben az idegen helyzetekkel
körülvevő időben meg kell tanulnunk a kompromisszumokat
elfogadni. Az itt eddig eltöltött éveimre is akartam
emlékezni és megbizonyosodni arról, milyen szoros
kapcsolatok születhetnek különböző nemzetiségű emberek
között idegen hazában. Sokat tanultam olasz ismerőseimtől,
milyen fontos egy kicsit lazábban nézni az életünk folyását.
Ők pedig tőlem, hogy a magyarok bárhol találhatóak
mindig mély barátságra képesek. Nincsenek előítéleteink.
Természetesen vannak kivételek, ezt nem hangsúlyozom.
Bezárólag. Nekem fontos az írás, hisz tanúi életünknek.
Mesélni, emlékezni másokról. Minden történetben van
valami, amiben talán magunkat is felfedezzük, s talán
némelyik történet motivál bennünket új tervek, remények
szövésére. Ez nagyon fontos még 67 évesen is.
Holnaptól leülök a számítógépemhez, és kikeresem
Róma történetét a város képeivel. A múlt hetekben
voltam egy Salvador Dali kiállításon, előtte 3 könyvét
tanulmányoztam. „Mindig legyen Reményünk Hitünk”
mondta Nagymamánk. Keressük az örömöket. Én nagyon
hálás vagyok e szavakért, a buzdításért, gondolatokért neki
még ma is!
Elisabeth Maier - szül. Solymosi E.
Febr. 12 Köngen
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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
Előjegyzés szükséges

Dr. Domokos Nóra

kedd

08:30-14:30

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
Háziorvosi beutaló szükséges

Dr. Ványai István

szerda

10:00-12:00

ULTRAHANG
Háziorvosi beutaló szükséges
Előjegyzés szükséges

Dr. Horváth Katalin

hétfő

10:00-12:00

FÜL-ORR-GÉGÉSZET

Dr. Kristóf András

minden páros héten pénteken

13:00-17:00

SEBÉSZET

Dr. Papp Éva

péntek

08:00-12:00

FIZIOTERÁPIA

Simon Ágnes

hétfőtől péntekig

09:00-11:00
14:00-16:00
heti váltásban

2015/16. évi
női kézilabda bajnokság tavaszi fordulói
Ibrány SE-Tiszalöki VSE
			
márc. 11.
18:30
Tiszalöki VSE-Nagykálló NKE
			
márc. 20.
13:00
VKK Nyírbátor-Tiszalöki VSE			
			 ápr. 3.		
11:00
Tiszalöki VSE-Csenger VKC			
			 ápr. 10.		
13:00
Nyíregyházi FSE-Tiszalöki VSE			
			
ápr. 15.		
18:00
Tiszalöki VSE-Tiszavasvári SE			
			 ápr. 24.		
11:00
Vitka SE-Tiszalöki VSE				
			
máj. 8.		
10:00
Balkány SE-Tiszalöki VSE				
			
máj. 14.
15:00
Tiszalöki VSE-Fehérgyarmati VSE			
			
máj. 22.
13:00
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Tiszai séta
Az ég tetejéről süt le rám a nap,
Itt a tavasz, s eljött egy újabb nap.
Látom, ahogyan virágba borulnak a fák,
Ezért is teszek itt egy nagy sétát.
Az égen végig vágtatnak a felhők,
Mint vadlovak a végtelen legelőn,
Az öreg betonút már repedezett,
De én ezt mindig is így szerettem.
Hullámzik a víz a gyengéden fújó szellőtől,
Gyönyörű látvány, mindig ihletet kapok ettől.
Ahogy a vízityúk úszkál a hattyú társaságában,
Van itt valami csodás ebben a sétában.
A Tisza engem mindig jobb kedvre derített,
A kék ég, a hullámzó víz nyugalma bekerített.
Sétám itt már lassan véget is ért,
Tisza part búcsúzik tőlem, s a szél elém sodort egy falevélt.
A madarak boldogan csiripelnek a lombtetőn,
Virágillatú itt mindig a levegő.
Sajnos el kell búcsúznom ettől a helytől,
Valahogy mindig is tartottam ettől a perctől.
Tudom, s mégis mindig visszavár,
Hogy tegyek itt egy nagy sétát.
/Balogh Alexandra/

2016. február
A Tiva-Szolg Nonprofit Kft ezúton
értesíti a Tisztelt Lakosságot,
hogy teljes körű temetkezési
szolgáltatást kínál Tiszalökön is.
Ügyintézés: Krókusz virágbolt Kiss Zoltánné Piroska
06-20/433-7066
Halottszállítás (0-24h):
06-30/935-7830
Keressék fel bemutatótermünket a
KRÓKUSZ Virágboltban,
és ismerkedjenek meg árainkkal!

A különbség szembetűnő!

ELADÓ
Szorgalmatos, Pacsirta utca
32/b szám alatti
1088 m2-es, közművesített
/3 fázisú villany,
víz, szennyvíz/
építési telek eladó!
Irányár: 1,2 M Ft
Érd: 70/366-7508
ANYAKÖNYV
Januárban házasságot kötöttek:
Kurcz Attila – Balog Andrea

MEGEMLÉKEZÉS
„Míg visszavárunk minden este, mikor a csillagok kigyúlnak.
Hívunk sokszor, százezerszer, míg szavaink sírásba borulnak!
Milyen szomorú mindig egyedül lenni, valakit mindenütt hiába keresni!
Valakit várni, ki nem jön többé, valakit szeretni titokban örökké.
Az idő sem gyógyítja sebeinket, mert te igazán szerettél bennünket!
Hiába borul rád temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre!
Nem ölel át a Te dolgos kezed többé, bezárult a sírhant fölötted mindörökké.
Fájó szívünk majd meghasad érted, mert annyira él bennünk emléked!
Szerető férj voltál, drága jó keresztapa, bánatos családod nem feled el soha!”
Fájó szívvel emlékezünk
NAGY FERENC
Volt tiszalöki lakos halálának 11. évfordulóján
Gyászoló feleséged és családod
Köszönetet mondunk mindazoknak akik emlékét őrzik és ápolják!

Akiktől januárban
búcsút vettünk:
Aranyász Sámuelné
Balogh Zsolt
Bereczki Józsefné
Bodnár Ferenc Miklós
Bukovics Györgyné
Ladányi Péter
Lakatos Miklósné
Nagy Miklósné
Papp Istvánné
Szentesi Jánosné
Szentesi Józsefné
Köszöntjük Tiszalök
legifjabb lakóit:
Kristóf Dominik
Tomasovszki Renáta
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