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TISZALÖKI HÍRLAP
Tájékoztató a Képviselő-testület
2016. február 25-i üléséről

A Képviselő-testület munkaterv szerinti nyílt testületi
ülésén 8 napirendi pontot tárgyalt meg és hozott döntéseket
az egyes napirendi pontokat illetően. Ezen az ülésen a
Képviselő-testület teljes létszámmal volt jelen. Az egyes
napirendekről röviden az elfogadott sorrendben:

2016. március

6.
A következő 6. napirendben a Complex
Cégcsoport telekmegosztási kérelméről született döntés.
A cégcsoport már meglévő és működő Kossuth utcai
telepe melletti önkormányzati telek megosztását kérte az
Önkormányzattól, mivel üzleti érdekei miatt azt szeretné
megvásárolni. A megosztással kapcsolatos költségeket
vállalta. Mivel a területtel kapcsolatos önkormányzati
fejlesztési elképzelések nincsenek, a testület hozzájárult
a megosztáshoz.

1.
A Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság az előző
évhez hasonlóan ismét támogatásunkat kérte feladatai
ellátásához. A Képviselő-testület az általuk ellátott feladat
fontosságának ismeretében és anyagi lehetőségeink
tudatában a 2016-os évre 400.000 Ft működési célú
támogatásban részesítette a Tiszavasvári Önkormányzati
Tűzoltóságot. A támogatás összegét átutaltuk.

7.
A hetedik napirendi pontban a jelenleg érvényes
Helyi Építési Szabályzatban az övezeti átsorolás
módosítását kérelmezte a Suspect Bau Kft. Mivel a
Helyi Építési Szabályzat jelenleg átdolgozás alatt van
és várhatóan június végén tárgyalja a testület, és ez már
feloldja a kérvényezett átsorolást, emiatt nemleges döntés
született.

2.
A második napirendi pont keretében a Városi
Könyvtár és Művelődési Ház 2015. évi feladatellátásáról
szóló beszámolót véleményezte a Képviselő-testület,
illetve ugyanezen napirend keretében tájékoztatót kapott a
2016. évi városi rendezvénytervről is a Képviselő-testület.
A beszámolóhoz fűzött képviselői vélemények elismerően
szóltak az intézmény munkájáról, megállapításra került,
hogy a fanyalgó megjegyzések ellenére voltak programok
és lesznek is a városban, köszönhetően az intézmény
dolgozóinak.

8.
Az utolsó napirend kertében Gömze Sándor
Polgármester Úr adott tájékoztatást az előző ülés óta
eltelt időszakban folytatott tárgyalásairól, megtett
intézkedésekről. A tájékoztató után képviselői kérdések,
bejelentések következtek, amelyekkel kapcsolatos
intézkedésekről a következő ülésen adunk tájékoztatást.

3.
A jogszabályi előírások alapján a harmadik
napirendi pontban a Polgármester Úr 2016. évi szabadság
ütemezését hagyta jóvá a Képviselő-testület.
4.
A soron következő napirend keretében a közterületen
történő gépjárműparkoláshoz kapcsolódóan a „közterülethasználat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a
közterület-használati díj megállapításáról” szóló 7/2003.
(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról döntöttek.
Ebben az előterjesztésben két alternatíva volt a döntést
illetően. Az egyik, hogy kategorikusan megtiltani a
közterületen történő autóbusz, traktor, mezőgazdasági
gép, illetve tehergépkocsi parkolást. A másik, hogy
megfelelő körülmények és díj fizetése ellenében lehetőség
legyen az említett járművek parkolásához/tárolásához a
közterületen. A második változat mellett döntött a testület.
A rendeletmódosítás 2016. április 2-án lép hatályba. Ezen
időszak alatt megkeressük és tájékoztatjuk az érintetteket.
5.
Az ötös számú napirend keretében a Suspect Bau
Kft által önkormányzati területekre beadott vételi ajánlatot
tárgyalta a testület. Az érintett, összesen három helyrajzi
szám alatti területeket jelen időszakban nem kívánta a
testület értékesíteni. A döntésben nagy hangsúlyt kapott
az a pályázati lehetőség (TOP), amelyben az ingatlanok
hasznosítására, felújítására van lehetőség 100%-os
támogatottság mellett.

Mező József - jegyző
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TISZALÖKI HÍRLAP

Babák és mamák a Tiszalöki Városi Könyvtárban
Könyvtárunk minden korosztályt szívesen lát, hiszen
a felnőtteknek szóló rendezvények, kiállítások mellett
rendszeresen tartunk foglalkozásokat az általános
iskolásoknak és az ovisoknak is. De
különösen örülünk, ha minél több
anyuka látogatja gyermekével a babamama klubunkat, hiszen az olvasóvá
nevelést nem lehet elég korán
elkezdeni, ugyanis az olvasás fejleszti
a kommunikációs készségeket, segít
fejleszteni a koncentrációs képességet,
és elősegíti az önálló gondolkodást.
Kutatások szerint a gyerekeknek
könnyebb úgy beazonosítani a
tárgyakat, ha előtte hallottak róla
egy könyvből, amit az édesanyjuk olvasott neki. Az a
legjobb, ha a szülő már a gyermeke 6-8 hónapos korától
olvas neki, mert akkor könnyebben tanul meg beszélni,
mert közben fejlődik a szókincse. Vannak a mesélésnek
egészen konkrét hatásai is:
1. A baba számára nagyon megnyugtató a szülei hangja,
ezért jót tesz neki, ha huzamosabb ideig hallgatja a
beszédedet, még akkor is, ha nem érti a szöveget.
2. A mesék révén javul a szövegértése, elősegíti a
beszédfejlődést.
3. A mesélés gazdagabbá teszi a kicsi szókincsét.
4. Az agy 90%-a 5 éves kor előtt fejlődik ki, ezért a
rendszeres meseolvasás 5 éves kor előtt az egyik legjobb
szellemi fejlesztő módszer.
5. A meseolvasás javítja a környezettel való kapcsolatot,
segít megérteni az élet történéseit, és megérteni a
mindennapi élet ok-okozati összefüggéseit. Ha például
egy 2 éves kicsi következetesen ragaszkodik 1-1 rossz
szokásához (pl. mindig meghúzza a cica farkát, mindig
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piszkálja a szobanövényeket, irigy a többi gyerekkel),
akkor arról fegyelmezéssel nehéz leszoktatni, de
ha mesében találkozik ezekkel a helyzetekkel és a
megoldásukkal, akkor megérti, mit kéne tennie. Ugyanígy
lehet az egészen kicsi, 1-2 év közötti gyerekeket
felkészíteni egy-egy szokásra (pl.
karácsony, húsvét, családi ebéd) olyan
mesékkel, amikben ezekről mesélünk
nekik.
6. A meseolvasás javítja a
koncentrációs készséget, ami sokat
segít az iskolaérettség elérésében.
Természetesen
ezeken
a
foglalkozásokon nem közvetlenül
neveljük olvasókká a kicsiket, hiszen
mindegyik klubunknak más a témája,
de úgy gondoljuk, hogy a könyves
környezet előkészíti a talajt az olvasóvá váláshoz.
Idén már három alkalommal is összegyűltünk egy kis
beszélgetésre, januárban az Elsősegély és újraélesztés
babáknak volt a témánk, vendégünk volt Sági István
mentőtiszt, februárban megbeszéltük az immunrendszer
erősítésének fontosságát csecsemő és kisgyermekkorban,
az előadó Dr. Bagoly Ibolya volt, most márciusban
pedig Jenei Zsigmondné Julikával beszélgettünk a zöld
háztartás fortélyairól. Mindig igyekszünk olyan témákat
felvetni, amelyek aktuálisak, és érdeklik az édesanyákat,
és miközben a babák egymással játszanak, szokják a
közösséget, egy kis frissítő ás rágcsálnivaló mellet az
anyukák is kikapcsolódhatnak. A legközelebbi alkalom
áprilisban lesz, facebook oldalunkon (Városi Könyvtár és
Művelődési Ház) tájékozódhatnak majd a pontos idejéről,
és a témáról, de én is mindig megosztom a plakátokat.
A baba-mama klubjaink ingyenesek, minden érdeklődőt
sok szeretettel várunk!
Szakolczainé Suskó Ágnes - gyermekkönyvtáros

“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!”
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TISZALÖKI HÍRLAP
KÖZLEMÉNY

Közlemény a 2016/2017-es nevelési évre történő
óvodai beiratkozás rendjéről.
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Tiszalöki
Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsődébe a
2016-2017-es nevelési évre 2016. április 2022 napján (szerda-péntek) 8-16 óra között, a
Szivárvány Óvodában
Kossuth utca 63 szám alatt lehet beíratni a
gyermekeket!
A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:
A szülő köteles beíratni gyermekét a
hirdetményben meghatározott időpontban!
•
Be kell íratni minden gyermeket, aki 2016. augusztus
31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő
napjától (2016. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát
köteles óvodai nevelésben részt venni!
•
Az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre
vonatkozik, akik
2016. 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.
•
Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles
a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon
belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt
•
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 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 beiratkozásnál a következő törvényi hátteret
vesszük figyelembe:
2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről:
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról

2016. március
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 2016. szeptember 1,
utolsó napja 2017. augusztus 31.
Nagyon sok szeretettel várjuk minden kedves
leendő óvodásunkat!
Pócsik Erika - Intézményvezető
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TISZALÖKI HÍRLAP

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.

Rajzverseny a Kerekerdő Óvodában
Már hagyomány Óvodánkban, hogy minden évben
megrendezzük rajzversenyünket. Így volt ez 2016. március
16-n szerdán délután is. A Szivárvány, a Hétszínvirág, az
Aranyalma és a Napraforgó Óvodából érkeztek hozzánk
a nagycsoportos versenyzők, összesen 15 fő. A gyerekek,
kedvenc meséikből ragadhattak ki egy-egy jelenetet, ami
számukra kedves volt. A felhasználható rajzeszközök
szabadon választhatók voltak, mindenki
maga döntötte el, milyen technikát alkalmaz.
Az A/4 es papíron zsírkrétával, színes
ceruzával és egy igen érdekes technikával,
aqua ceruzával is készültek alkotások.
Öröm volt nézni, ahogy az ügyes kezek
dolgoztak és lépésről – lépésre figyelemmel
követni alkotásaikat.
Az elkészült munkákat egy 3 tagú zsűri:
Magyar Zoltánné nyugdíjas óvónő
Pógyor Istvánné és Rezesné Gonda Edit tanító nénik
bírálták el.
A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, mert szebbnél szebb
munkák készültek.
Oklevelet vihettek haza:
I. Helyezet: Vidák Georgina - Napraforgó Óvoda Bogyó és Babóca rajzával
II. Helyezet: Balogh Krisztina - Napraforgó Óvoda A vajaspánkó rajzával
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•
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.)
III. Helyezet: Nácsa Violetta – Hétszívirág Óvoda - A
kisgömböc rajzával
Különdíjat kapott: Szabó Glenda – Hétszínvirág Óvoda:
Nemo rajzával
Kertész Alma – Szívárvány Óvoda: Póni rajzával
Természetesen a díjazott gyerekeken kívül:
Balogh Andrea, Bardócz Krisztina, Hajdú Janka,
Ignáth Henrietta, Kárpáti Adorján, Kovács Zsombor,
Müller Patrik, Rácz Attila, Szakács Attila Gábor és Tóth
Eszter Ilona is egy – egy emléklappal,
kifestővel és színes ceruzákkal térhettek
haza. Minden gyerek és az őket kísérő
Óvó nénik, az Óvodavezető, valamint a
zsűri tagjai is egy – egy kézzel készített
ajándékot kapott, köszönet ezért Jeneiné
Julika óvó néninek! A rajzverseny után
vendégül láttuk kis versenyzőinket, amiért
köszönet illeti Rácz Sándort támogatásáért!
Köszönet a zsűri tagjainak és Pócsik Erika
Óvodavezetőnek a részvételért és külön köszönet az óvodás
gyerekeknek, akik nélkül ez a délután nem valósult volna
meg! A gyerekek szállításáról a helyi önkormányzat busza
gondoskodott, köszönet érte. Egy vidám hangulatban és
persze izgalomban telt délutánt tölthettünk el együtt, amely
remélem mindenkinek maradandó élményt nyújtott.
Gratulálunk a versenyen való részvételért és az elért
helyezésekért!
Hegedűs Ágnes Óvodapedagógus - Kerekerdő Óvoda
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TISZALÖKI HÍRLAP
A NÉVADÓ HETE

24 éve már, hogy iskolánk felvette
történelmünk egyik legnagyobb alakjának,
Kossuth Lajosnak a nevét. Azóta minden
évben egy ünnepi rendezvénysorozattal, a
Névadó hetével adózunk az ő emlékének.
Az idén is valamennyi hagyományos programunkat
megrendeztük. Ünnepi hetünket március 7- én nyitottuk
meg. Az alsósoknak 8-kor, a felsősöknek 13 órakor. A
műsorban fellépett István Sára Virág és Lakatos Nikolett
7.b osztályos tanuló. Ezután a munkaközösség – vezetők
ismertették a hét programját. Végezetül Fekete Miklós
tanár úr tárogató kíséretével elhangzott egy-egy Kossuth
– dal.
Rajzverseny
Programsorozatunk március 7 –én a rajzversennyel
kezdődött. Ezen 110 tanuló vett részt, amelyet az 1848.
március 15-ei forradalom emlékére rendeztünk. Az 1-4.
évfolyam az ebédlőben, az 5-8.osztályosok a fszt.1. és a
rajzteremben alkottak. A téma nem volt könnyű, az egyes
évfolyamok más-más feladatot kaptak: lehetett egyénileg,
párban és csoportban is dolgozni, amit a versenyzők
valamennyien ügyesen megoldottak. Igen sok, szép és
ötletes alkotás született, ezek az előteret, a tantermeket
díszítik majd a Névadó hetében. A verseny végén a
zsűri meghozta nehéz döntését. Tagjai voltak: Kórik
Erika, Kozákné Szűcs Andrea, Lakatosné Orosz Ildikó,
Tománné Király Katalin, Vig - Muskovszky Mária tanítóés tanár nénik, valamint Dr. Erdélyi Béláné szaktanár,
a zsűri elnöke. Az értékelés szempontjai: illusztráció
esetében a témaválasztásnak megfelelő kompozíció,
felületkitöltés, mérettel, színnel, elhelyezéssel a főalak
kiemelése, színvilág, esztétikum. Csendéletnél: A tömeg
helyes kompozíciója, elhelyezése a felületen, térbeliség
érzékeltetése, plasztikusság, színharmónia, a látvány
visszaadása egyéni stílusban, a technikai megoldás,
esztétikum. Plakátoknál a téma hiteles visszatükrözése,
a kép kompozíciója, szövegfolt és kép egyensúlya,
színhatások, betűtípusok, esztétikum, ötletesség,
munkamegosztás.
Ezek figyelembevételével:
8. évfolyamon kiemelkedő munkájukért dicséretben
részesültek:
Bársony Tünde - Tálas Krisztina 8.b
III. helyezettek: Molnár Eszter-Vida Zsófia 8.a
Dankó Beatrix - Veleczki Fruzsina 8.b
II. helyezett: Bántó Barbara - Farkas Dénes 8.b
I. helyezett: Koscsó Szilvia Tamás Boglárka Dóra 8.a
7. évfolyam:
III. helyezett: Medve Nikolett - Gáll Angelika 7.b plakát
II. helyezett: Tomkó Evelin 7.b - plakát
I. helyezettek: Perjési Fanni 7.b - plakát
Fintor József 7.b - csendélet
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6. évfolyam:
Dicséret: Koropcsák Mirella 6.b
III. helyezett: Járcsics Melinda 6.b
II. helyezett: Juhos Hanna 6.b
I. helyezett:Lőrinczy Boglár 6.a
5. évfolyam:
Dicséret: Kiss Ferenc 5.b
III. helyezett:Veres Panna 5.a
II. helyezett:Bánszki Blanka Zoé 5.a
I. helyezett: Marozs Vivien:5.a
4. évfolyam:
III. helyezett csoport:
Bertalan Karolina, Balogh Tímea Cintia, Tóth Zsolt,
Tóth János, Kiss Noémi Krisztina 4.a
II. helyezett csoport:
Ambrus Miklós, Tóth Panna Petra, Pellei Mátyás Béla,
Lengyel Milán Ágoston 4.a
II. helyezett csoport:
Pente Noémi, Murvai Patrícia, Sohodóczki Szilvia,
Szakolczai Emma 4.a
I. helyezett csoport:
Horváth Zsófia Eszter, Aranyász Amira, Bényei Eszter
4.a
I. helyezett páros
Bartók Apor, Farkas Dániel 4.a
3.évfolyam:
Dicséret: Balla Hanna-Agócs Enikő 3.a
Kiss Benedek - Fekete Tibor 3.b
Sepsi Lázár-Bartók Ágoston 3.b
Fótos Attila - Nagy Csongor 3.b
I. helyezett: Máté Viktória - Perjési Nándor 3.a
II. helyezett:Nagy Vivien - Balogh Evelin 3.a
III. helyezett: Fegyveres Anna - László Tifani 3.b
2.évfolyam:
I. helyezett: Páger Petra - Páger Zselyke 2.a
II. helyezett: Zsiros Attila 2.b
III. helyezett: Encs Nikolett - Horváth Boglárka 2.a
1.évfolyam:
Dicséret: Sady Péter - Szelei Dániel 1.a
III. helyezett: Buri Dóra - Kórik Sára Bíborka 1.b
II. helyezett: Rezes Diána - Bagi Anna 1.a
I. helyezett: Laczkó Eszter - Bodó Aliz 1.a
Valamennyi versenyzőt dicséret illeti, és rajzból 5-öst
kap, amiért vállalták a feladatot ebben a nehéz témában,s
remekül helytálltak, és szép alkotásokkal örvendeztettek
meg bennünket iskolánk ünnepi hetében.
Történelmi akadályverseny
Március 8 -án kedden került megrendezésre a szokásos
történelmi akadályversenyünk. Az osztályok különböző
állomásokon mentek végig, ahol szellemi és ügyességi
feladatokat kellett végrehajtaniuk.
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Eredmények:
Alsó tagozat + SNI:
A legjobb szókirakó csapat 			
1.a
A legügyesebb célba dobó csapat 		
1.b
A legpontosabban számoló csapat 		
2.a
A szemfülesebb titkosírásfejtő csapat 		
2.b
A legtalálékonyabb különbségkereső csapat
SNI
A legleleményesebb rejtvényfejtők 		
3.a
A legeredményesebb névpárosítók 		
3.b
A legügyesebb képalkotók 			
4.a
A legpontosabban célzó lövészek 		
4.b
Felső tagozat:
Helyezés
5. évfolyam
6. évfolyam
I.
5.a
54 pont
6.b
57 pont
II.

5.b

Helyezés
I.

52 pont

6.a

7. évfolyam
7.a
55 pont

48 pont

8. évfolyam
8.a
56 pont

II.
7.b
52 pont
8.b
55 pont
Kortörténeti vetélkedő
Az idén egy új programmal bővült ünnepi rendezvénysorozatunk. Ezúttal kortörténeti vetélkedőre invitáltuk a környék
iskoláit. A versenyt a 7. évfolyamnak hirdettük, ahol 4 fős csapatokban mérhették össze tudásukat a tanulók. Összesen
6 csapat mérkőzött meg egymással.
Eredmények: I. Kossuth lányai (Tiszalök - Balogh Nikolett, Perjési Fanni, Végh Eszter, Zelinkó Fanni)
II. Deákok (Szorgalmatos)
III. Forradalmárok (Tiszavasvári)
Nemzeti jelképek készítése
Rendezvénysorozatunk március 9-én szerdán nemzeti jelképek készítésével folytatódott, melyeket aznap az alsós
évfolyamok 13 órától el is helyeztek a Kossuth – szobornál.
Március 11-e péntek: A Névadó hetének zárónapja, a Névadó napja.
A program reggel 9-kor egy rövid ünnepi műsorral kezdődött. Ebben fellépett Kozsla Judit, Bántó Barbara és Kőszegi
Krisztián, ezt követően énekkarunk előadásában hallhattuk az Összetartozunk című számot. Szólót énekelt: Koscsó
Szilvia és Sepsi Benedek Attila. Ezen a napon került megrendezésre a hagyományos versmondó versenyünk. Az idén
összesen 106 versenyző szerepelt ezen a versenyen. A tanulók feladat 1-1 vers művészi tolmácsolása volt. A kicsiknek
XX. századi, a nagyoknak XIX. századi költemény.
Helyezés

1. évfolyam

2. évfolyam

I.

Kotroczó Roland

Tiszavasvári

I.

Nagy Réka

Tiszadada

II.

Balogh Emese

Tiszavasvári

II.

Rozgonyi Dóra

Tiszavasvári

II.

Bényei Gergő

Tiszalök

III.

Páger Zselyke

Tiszalök

III.

Tóth Marcell

Tiszavasvári

III.

Szarka Emma

Szorgalmatos

3. évfolyam

4. évfolyam

I.

Fekete Tibor

Tiszalök

I.

Béres Petra Bianka

Tiszavasvári

II.

Draviczky Panna

Tiszavasvári

I.

Fehér Anna Kincső

Tiszavasvári

II.

Gombás Míra

Tiszavasvári

II.

Komáromi Dávid Márk

Tiszadada

III.

Kórik Csenge

Tiszalök

III.

Aranyász Amira

Tiszalök

Nyánku Lili

Tiszavasvári
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I.

Cserés Anna

Tiszalök

I.

Varga Bálint

Tiszavasvári

II.

Szabó Nikoletta

Tiszavasvári

II.

Duli Nikolett

Tiszavasvári

III.

Lévai Levente

Tiszavasvári

III.

Buri Dominik

Tiszalök

III.

Balogh Krisztián Márkó

Tiszavasvári

7. évfolyam

8. évfolyam

I.

Paronai Rozália

Tiszavasvári

I.

Tamás Boglárka

II.

Végh Eszter

Tiszalök

II.

Ábri Kevin

III.

István Sára Virág

Tiszalök

III.

Mátó Boldizsár

Tiszalök
Tiszavasvári
Magiszter
Tiszavasvári

Művészeti verseny
Február 25-én rendezték Vásárosnaményban a III. Nemzetközi Népi Melódiák művészeti versenyt. Iskolánkból többen
is képviseltették magukat. A furulyások közül Paulusz Beatrix I., Szilágyi Enikő és Lakatos Kitti III. helyezést ér el. A
Fortissimo furulyatriónk (Paulusz Beatrix, Szilágyi Enikő, Lakatos Kitti) II. helyezést ért el. A népi ének kategóriában
Kántor Jázmin III. helyezést, Horváth Szabolcs szintén III. helyezést ért el. Ugyancsak III. helyezést ért el a Nefelejcs
citeraegyüttes (Kiss Boglárka, Lakatos Ágnes, Kántor Jázmin, Horváth Szabolcs) is. A zongoristák közül Tasi Anna II.,
Laczkó Hanna szintén II., Laczkó Ármin III. helyezett lett. Végül tánc kategóriában a Hajnalcsillag néptánccsoport a II.
helyen végzett. Felkészítő tanárok: Cziczerné
Darai Erzsébet, Kozákné Szűcs Andrea,
Horváth Éva és Fekete Miklós. Gratulálunk a
szép helyezésekért!

Holló László versenyek
Tiszadadán a Holló László Általános
Iskolában két versenyen is részt vettünk.
Az egyik a „Magyar táj magyar ecsettel”
elnevezésű prózamondó verseny, ahol
iskolánkat Perjési Fanni 7.b osztályos
tanuló képviselte. Fanni Krúdy Gyula egyik
művéből választott egy szöveget, mellyel III.
helyezést ért el. Ugyanezen a héten rendezték
a rajzversenyt is, ahol 1-8. évfolyamig
iskolánkat –egy-egy tanuló képviselte. Itt is
szép eredmények születtek:
Páger Petra 2.a		 II. helyezés
Veres Panna 5.a
II. helyezés
Kórik Csenge 3.b 		 különdíj
Rácz Andrea 6.b
I. helyezés
Perjési Fanni 7.b

III. helyezés

Tiszavasváriban került megrendezésre az
„Olvasás mestere” területi hangos olvasási
verseny, ahol Vinginder Tamás Barnabás
és Agócs Armand 4.a osztályos tanulók
mindketten elnyerték ezt a megtisztelő címet.
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2016. március 15. kedd Tiszalök

Megemlékezés az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcra
Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc Magyarország újkori
történetének egyik meghatározó
eseménye, a nemzeti identitás
egyik
alapköve.
Társadalmi
reformjaival a polgári átalakulás
megindítója, önvédelmi harcával
a nemzeti mitológia részévé vált.
Szerves része volt az 1848-as
európai forradalmi hullámnak,
azok közül viszont lényegében
egyedül jutott el sikeres katonai
ellenállásig. Eredményességét mi
sem mutatja jobban, mint, hogy csak
a cári Oroszország beavatkozásával
lehetett legyőzni, amelynek soha
ekkora hadserege addig nem járt
még külföldön. Gyakorlatilag az
1848-49-es harc a magyar nemzet
történetének leghíresebb háborús
konfliktusa is.
Tiszalökön 2016. március 15-én
a Városi Könyvtár és Művelődési
Ház, Tiszalök Város Önkormányzata
és
a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Önkormányzat együttes
szervezésében, valamint a Kossuth
Lajos Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola közreműködésével
közös megemlékezést tartott a
Művelődési Házban az 1848.
március 15-i és az azt követő
forradalmi események tiszteletére.
Az eseményt megtisztelte
jelenlétével
Seszták
Oszkár
a megyei közgyűlés elnöke,
Szabó István alelnök, Dr. Vinnai
Győző országgyűlési képviselő,
Farkas József r.ddtb. Megyei
rendőrfőkapitány, Sille Árpád a
Magyar Honvédség irodavezetője,
Takács Eszter a TKKI igazgatója,
Dr. Hosszú József Tiszavasvári
Járási Hivatal vezetője, és nem
utolsó sorban Gömze Sándor
városunk polgármestere és Fedor
László alpolgármester úr.
Mint minden ilyen jeles alkalommal
a himnusz közös éneklésével
kezdődött
a
megemlékezés.

Tiszalök Város Önkormányzata
képviseletében Gömze Sándor
polgármester
úr
köszöntője
nyitotta meg az ünnepséget. Dr.
Vinnai
Győző
országgyűlési
képviselő úr emlékező szavait
hallgatva, a fiatalságot szólította
meg, melyben megfogalmazta,
hogy az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc résztvevőinek ereje,
kitartása és célkitűzése legyen a
ma emberének is példa. Munkánk
mutassa azt az elhivatottságot, amit
hajdani forradalmárainkból kell,
hogy merítsen és ez öröklődjön
tovább. Majd Dr. Hosszú József a
Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője
tartotta meg ünnepi köszöntőjét.
Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc kiemelkedő hősére
Vasvári Pálra is emlékezett, aki
1826-ban Tiszabüdön született.
Vasvári Pál neve összefonódik
a
forradalmat
előkészítő
Márciusi Ifjak mozgalmával és a
szabadságharc hősies küzdelmeivel.
A
nincstelenség,
a
látástól
vakulásig tartó mezei munka tették
küzdelmessé a hétköznapokat a
történelem csendesebb évtizedeiben
is.
Az 1848-as tavaszi átalakulás
programja majdnem két évtizedes
előkészítő munka eredménye. Bár a
reformkori országgyűléseken nagyon
kevés valódi változtatást sikerült
elérni, de lehetőséget teremtettek
arra, hogy a reformszellemű
liberális nemesség kidolgozza a
saját programját. Felsorakoztatta
beszédében a forradalom vezetőinek
neves alakjait: Batthyány Lajos,
Kossuth Lajos, Deák Ferenc,
Széchenyi István, Szemere Bertalan,
Eötvös József és mások.
A tiszalöki Népzenei együttes
-citerán és tárogatón kisérveKossuth nótákat és katonadalokat
énekeltek, majd a Kossuth Lajos

Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola
tanulóinak
műsora
következett. Felkészítő tanáraik
voltak: Kozákné Szűcs Andrea,
Lakatosné Orosz Ildikó és Perjésiné
Kiss Rita, Vig - Muskovszky Mária.
Tölgyesi Attila és Orosz Tibor pedig
technikai segítség volt.
A meghatóan gyönyörű felvételek és
diakockák vetítése közben, melyek
hazánk kicsi szegletéről, Tiszalök
tájegységeiről,
nevezetesebb
épületeiének
és
építményeiről
készültek ráébredhettünk, hogy
milyen
gyönyörű
helyet
is
örökölhettünk, melyet Radnóti:
Nem tudhatom… c. verse hatott át.
Átszellemülten ültünk és néztük
a képsorokat, hallgattuk a vers
azon legfontosabb két mondatát,
melyben hiszünk és valljuk saját
hazaszeretetünket. A bölcs szeretet
hangján zengő vers, méltán illett a
képsorokhoz, mi mindent is jelent a
hazai táj.
A program a Kossuth-szobornál
folytatódott, ahol minden résztvevő
intézmény, szervezet és hivatal
képviselői elhelyezték az emlékezés
koszorúit. Őket követték a tiszalöki
civil szervezetek, pártok, egyesületek
tagjai. További koszorúzási esemény
a református temetőben zajlott, az
egykori honvédek sírjánál rótták le
tiszteletüket a jelenlévő diákok.
A
rendezvény
befejező
momentumaként
a
tiszalöki
Polgármesteri Hivatal nagytermében
Seszták Oszkár a megyei közgyűlés
elnöke a „Magyar Sajtónap”
alkalmából elismerő díjat adott
át Nagy Ágnesnak, a nyíregyházi
Kölcsey Televízió munkatársának,
melyet állófogadás követett.

Aranyász Sándorné
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A Korompayak szerepe megyénk
egészségügyében

Korompay Klekner Károly
Bizonyára sokan emlékeznek Tiszalökön dr. Korompay
Károlyra a 2005. augusztus 20-án posztumusz díszpolgári
címmel elismert orvosra. Minden bizonnyal azonban
kevesebbet tudnak családjáról
és arról, hogy került a szabolcsi
kisvárosba.
A
Korompay
családnak két tagja is jelentős
szerepet töltött be a megye
egészségügyében
történetük
pedig tipikus huszadik századi
történet. Elsőként ismerjük meg
dr. Korompay Klekner Károly,
a tiszalöki Korompay doktor
édesapjának életét.
Korompay Klekner Károly
(1883-1972)
Budapesten
született
Klekner
Mihály
banki jogügyi előadó és
Rappel Ilona gyermekeként.
Az orvosi diplomáját (1906)
és sebész képesítését (1909) is
Budapesten szerezte. Családalapítás miatt 1910 őszén
otthagyta a nagy karriert ígérő, de kevés jövedelmet
hozó budapesti 1. sz. Sebészeti klinikát és Nyíregyházán
telepedett le. 1911-ben feleségül vette Staudinger
Gizellát (1887-1970). (Érdekesség, hogy Mihály nevű
testvére egy másik Staudinger lányt, Mariskát vett el.)
Négy gyermekük született. Elsőszülött fia Károly – a
későbbi tiszalöki orvos – apja hivatását folytatta, mint
ahogy testvére Tihamér (1914-1974) is. Mindketten
sebész szakképesítést is szereztek. A harmadik fiú, Tamás
(1916-1944) sorsa tragikusan hamar ért véget 1944-ben
a keleti fronton. Ő a katonatiszti pályát választotta és a
család a Ludovika Akadémiára jelentkezésekor, 1935ben magyarosította nevét Korompayra. Hogy miért éppen
ezt a nevet választották, nem tudni bizonyosan, de talán
ezzel is utalni kívántak felvidéki származásukra, hiszen
Korompa szepesi bányásztelepülés. A negyedik Klekner
fiú, Miklós (1921-1995) jogász volt Budapesten. id.
Korompay Klekner Károly rendkívüli orvos tehetség volt.
Műtőnövendék még, amikor 1908-ban szabadalmaztatott
egy sebészeti műszert. Már a tanulmányai alatt dolgozott
dr. Dollinger Gyula sebész professzor klinikáján és
ezek az évek meghatározták egész pályáját. Sokat tanult
főnökétől, aki a hazai ortopédia atyja volt. 1898-tól ő
alkalmazta itthon elsőként a röntgensugarat az orvosi
diagnosztikában, ő szervezte az első önkéntes ápolónői
tanfolyamot, valamint ő volt az 1906-ban alapított Magyar
Sebész Társaság első elnöke. Nem lehet véletlen, hogy
Korompay Klekner is megszerezte a „testegyenészet”
és röntgen szakvizsgát, hogy Nyíregyházára érkezése
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után nem sokkal röntgen készüléket
működtetett a kórház sebészetén és
hogy az első világháború alatt önkéntes
ápolónői tanfolyamokat szervezett a
kórházban. Valószínűleg Dollinger
hatása az is, hogy a Sebész Társaság 2.
Nagygyűlésén 1908-ban már előadást
tartott. A professzor utódjának tekintette
a fiatalembert, aki a fényes karrier helyett
a vidéki, családi életet választotta. 1910-ben jelentkezett
nyíregyházi kórház sebész főorvosi álláspályázatára,
amit el is nyert. Volt főnöke, Dollinger professzor
neheztelt rá – a fáma szerint még kezet sem fogott vele
búcsúzáskor –, de levélben jelezte a főispánnak, hogy
egy egészen különleges képességű fiatalember pályázik
a kórházba. Korompay Klekner bizonyított is, hiszen
az alig egy évtizede 1899-ben átadott, idősödő orvosi
karral rendelkező Erzsébet közkórházba friss szemléletet
hozott. A munkába állását követő évben új munkahelyén
megduplázódott az elvégzett műtétek száma. Közben
1913-ban egy szanatóriumot nyitott dr. Spányi Gézával,
melyet 1927-ben új épületben, 17 ágyasra kibővítve már
egyedül vezetett tovább. Ez volt a hazánkban létesült
negyedik vidéki magánszanatórium.
Az első világháború alatt 3 évig tartalékos ezredorvosként
szolgált. Eközben megválasztották kórházigazgatónak
a nyugdíjba vonuló, szintén sebész dr. Kállay Rudolf
utódaként Ezt a posztot 1944-ig töltötte be. A kórház
vezetését nagy átszervezésekkel kezdte. Új osztályokat
(bőr- és nemibeteg osztály, szemészet, fül-orr-gégészet,
kémiai és röntgen labor) hozott létre. Nagy hangsúlyt
fektetett az dolgozók önképzésére; orvosi könyvtárat
alakított ki, bevezette a referálásokat. A kórházban
továbbra is égető gondot jelentett a férőhely hiány. A
betegek a földön, szalmazsákon, sőt előfordult, hogy egy
ágyban ketten-hárman feküdtek. Korompay Kleknernek
komoly küzdelmet kellett folytatni a fejlesztésért,
aminek érdekében közéleti szerepléseket is vállat.
Városi képviselőtestületi és vármegyei törvényhatósági
bizottsági tagként szorgalmazta a kórházbővítést, melyből
egy évtizedes küzdelem után, 1929-ben lett valóság.
Ekkor készült el az új sebészeti pavilon, ezzel 600 ágyasra
bővült az intézmény. Itt újabb osztályokat alakított ki
(gyermekosztály, szülészet-nőgyógyászat, gyógyszertár)
és bővült az orvosi létszám is (Frankó Sándor, Gerlei
Ferenc, Gaizler Gyula, Dohnál Jenő).
Korompay Klekner doktor nem temetődött el vidéken,
lépést tartott a szakma újdonságaival. Új műtéti
eljárásokat vezetett be, országos hírnévre tett szert.
A legenda szerint, ha a debreceni klinikán feltűnt egy
sebészeti beteg Szabolcsból, mindig elhangzott ez a
mondat: „Minek jön maga ide, amikor maguknak ott van
egy Kleknerük.” Gyakran volt szereplője a Magyar Sebész
Társaság programjainak. 1938-ban a Társaság elnökévé
is választotta, ami nagy szó volt egy vidéki illetőségű
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orvos esetén. 1929-től az Országos
Orvosszövetség megyei elnöke volt.
1938-ban a Debreceni orvosi kamara
vidéki alelnöke lett. Elsőként írta
meg a kórház történetét és ápolta Jósa
András emlékét. Korompay Klekner
Károlyt kortársai rideg, mogorva,
zárkózott, de igazságos embernek
tartották. Ugyanakkor a város
közéletének közkedvelt alakja volt.
Munkáját minden bizonnyal uralta
a keménység és következetesség.
Sem kollégáival, sem betegeivel
nem tett kivételt. Ha leszidta egy
beosztottját, csak a kötelesség
teljesítésére nevelte, viszont kiállt
mellettük nemre és fajra való
tekintet nélkül. Nagy tekintélye
volt a kórház dolgozói körében
és páciensei is szerették és bíztak
benne. Korompay Klekner erősen
vallásos, egyesek szerint vallási
tekintetben türelmetlen ember volt.
Nagy szerepe volt abban, hogy
1921-ben megalapították Nyíregyházán a katolikus
gimnáziumot és neki volt köszönhető, hogy a Szabolcs
vármegyei Erzsébet Közkórházban a betegápolást
irgalmas nővérek és diakonisszák vették át. A harmincas
években aktív szereplője volt az Actio Chatolica-nak, de a
nyíregyházi római katolikus egyház képviselőtestületének
is elnöke volt. A jövő útját a katolikus, azaz a társadalom
valláserkölcsi alapú megújulásban látta. Rengeteget
jótékonykodott, pl. 1937-ben jövedelméből építtetett fel
egy ONCSA házat. Életéből nem maradt ki a politika sem.
1939-ben eredménytelenül indult a képviselőválasztáson
a kormánypárt, a Magyar Élet Pártja színeiben. 1944-ben
Imrédy személyesen kérte, hogy vállalja el a főispánságot.
Közben elkezdődött a zsidó lakosság gettóba zárása. Ez
ellen sikertelenül emelte fel szavát, majd örökre szakított

a politikával és csak a gyógyításnak
élt. Korompay Klekner Károly 1943tól orvos századosként kivette részét
a háború borzalmaiból. Részt vett a
nyíregyházi katolikus gimnáziumban
felállított 200 ágyas hadikórház gyógyító
munkájában. A front közeledtével,
1944. október 10-én alispáni utasításra
családjával együtt elhagyta a várost.
Tíz nap múlva, amikor a város gazdát
cserélt visszatért, de megfenyegették,
hogy ha bejönnek az oroszok, ő
lesz az első, akit megölnek. Ismét
parancsot kapott a menekülésre.
1944-45 telén egy ideiglenes
katonai kórház parancsnokaként a
bajorországi Gangkofenbe került,
ahol világra segítette egy amerikai
tiszt feleségének a rosszul fekvő
magzatát. Ezután vagyonának
kárpótlása
mellett
csábították
Amerikába,
egy
korszerűen
felszerelt szanatóriumot ígértek
neki. Ő hazajött 1946. február elején
és pár nap múlva letartóztatták.
Hosszas népbírósági procedúra után mentették fel a
háborús uszítás vádja alól. A legenda szerint éppen délben
szabadult. Valaki elkezdte terjeszteni, hogy Korompayt
harangszóval fogadja a klerikális és reakciós Nyíregyháza.
Ítéletként az addig előzetesben töltött közel két évet kapta,
vagyonát elkobozták, nyugdíjjogosultságát elvesztette.
Nehezen jutott kenyérkereső álláshoz is. Hiába
próbálkozott a fővárosban az OTI-nál, 3 hónap múlva
elküldték. Később Balatonföldváron volt magánorvos.
Idős korában fiai tartották el. Cegléden hunyt el 89 éves
korában a nyíregyházi Északi (Morgó) temető családi
kriptájában nyugszik.
dr. Kührner Éva

Beindult az élet az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klubban
Februárban megkezdődtek az összejövetelek az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klubban.
Összeállítottuk a munkatervet a tagság és a vezetőség javaslatai alapján.
Ismét tervezünk szép kirándulásokat, név- és születésnapi ünnepségeket,
szavalóversenyt, gyógyfürdő látogatásokat. A hónap végén, 27-én farsangi
mulatságot rendeztünk. A szórakoztató műsorban felléptek énekesek, vers- és
viccmondók, no meg tréfás jeleneteik előadói. Ezután következett a jelmezesek
felvonulása: volt ott várkisasszony, csárdáskirálynő, indiai úrnő, virágárus
lány, csúnya boszorka, cowboy lány, favágó, Miki egér, csészefejű hölgy. A
szereplők és a nézőközönség egyaránt jól szórakozott, élvezte a mulatságot
késő estig. A finom vacsora után tovább fokozta a hangulatot a tombolasorsolás izgalma. Mindenki elégedetten távozott,
várva a következő havi névnapi ünnepséget, hogy ott is jót mulathasson, kikapcsolódhasson.
A vezetőség
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Tündérkert Tiszadobon és Nyíregyházán
A „Romano Trajo” Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület
Indiai/cigány kulturális kavalkád elnevezésű pályázati programjának
keretein belül két helyszínen mutatta be Rabindranath Tagore Tündérkert
című zenés-táncos-prózai darabját. A darabot a Tiszadobi Széchenyi
István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hagyományőrző
színjátszóköre adta elő idén február 26-án Tiszadobon, a Réti Mátyás
Faluházban, majd március 3-án Nyírszőlősön, a Nyíregyházi Arany
János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szőlőskerti Angol
Kéttannyelvű Tagintézményben. Húsz, többségében hátrányos helyzetű
és cigány származású fiatal bújt eredeti indiai ruhákba, szárikba, indiai
ékszerekkel díszítve, hogy bemutassák a „Tündérkertet”. A híres indiai költő, Rabindranath Tagore több mint 100 ével
ezelőtt gyakran és szívesen járt Magyarországon. Kedvenc helye Balatonfüred volt, ahová pihenni és gyógyulni járt. A róla
elnevezett sétányon áll a szobra és van egy fa is, amit ő maga ültetett. Sok-sok könyve közt van egy, amelyet kifejezetten
gyermekek számára írt, a címe Tündérkert. A tiszadobi hagyományőrző színjátszó
Zajos világ
kör tagjai ebből a könyvből mutattak be egy válogatást, amely a szeretetről, a
barátságról, a gyermek és szülő, az ember és természet kapcsolatáról szól. A
Zajos világ mi van veled,
Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásának köszönhetően mind a ruhák, a
Mikor lesz már szeretet?
díszlet és az ékszerek India színes világát tárhatták elénk, melyet még élethűbbé
Egymást gyilkolják az emberek,
tett az indiai hangszerek színpadon történő megszólaltatása. A darab színvonalát
Nincs világosság a nap felett.
emelte Barkóczi Beáta orientalista és táncművész, valamint Orbán János
amatőr színész közreműködése. Rajtuk kívül a gyermekek betanítását Gadnai
Viharok, harcok, idegenek,
Gáborné nyugdíjas tanárnő segítette. A sikeres és telt házas előadások után a
Ez jellemzi az életet.
közönség tagjai szívesen fotózkodtak mind az ifjú színjátszókkal, mind a felnőtt
A
szegények
csak szegényednek,
művészekkel.
Erdei Virág - Egyesületi elnök
A gazdagok felfelé ívelnek.

Műhelymunka a kreatív
újrahasznosítás jegyében
A Tiszadobi Tiszavirág Horgászegyesület
az
OKTFNHI-LSZF/2015-01
azonosítószámú, és
„A kreatív
újrahasznosítás és helyes hulladékgazdálkodási eljárások népszerűsítése
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című nyertes pályázatának keretén belül
közel negyedéven keresztül várta és fogadta az ügyes kezű érdeklődőket kreatív
műhelyfoglalkozásokra. Ezek során újrahasznosítás révén készítettek stílusos
használati-és dísztárgyakat. A program vezetői a résztvevőknek segítettek az
alkotásokban, a különböző technikák elsajátításában, de a saját ötleteiket is
megvalósíthatták. Az érdeklődők a háztartásban keletkezett újrahasznosítható
hulladékokat (konzervdoboz, befőttes üveg, kartondoboz, izzó stb.) használtak
fel, azokat tiszta állapotban varázsolták újjá, mássá. A többi alapanyagot, és
eszközöket a szervezők biztosították.
A kreatív újrahasznosítás témájában versenyt is hirdettek: Olyan,
házilag készült munkákkal, tárgyakkal lehetett nevezni, melyek az
újrahasznosítás révén új értelmet nyertek, és mások számára is jó mintaként
szolgálnak. 2016. március 11-ig az alkotásokkal és az elkészítés módjának
leírásával lehetett (hozzávalók, lépések kifejtése akár fényképes beszámoló
formájában) jelentkezni a Réti Mátyás Faluházban, a műhelymunkáikon vagy
a tiszaviraghe@gmail.com címre küldve. Az elkészült műveket ünnepélyes
megnyitó után mutatták be és állították ki 2016. március 19-én a település
faluházában, a díjazottakat pedig ajándékkal jutalmazták.
A program az OKTF NHI támogatásával valósul meg: www.szelektálok.hu

Nem jó ez így, sokan mondják,
Zúgolódnak az emberek,
Egyre hangosabbak a terek,
Meddig mehet ez így emberek?
Nem volna jobb eggyé válni?
A mérges tüzet eloltani?
Szidalmazás ront a hazán,
Egymást ócsárolni nagyon nagy kár.
Össze vagyunk keveredve
Emberileg, érzelmileg,
Nem értem én az egészet,
Az országunk széjjelszéled.
Állítsanak talpra „Hazám”!
Az embereknek munkát adjál,
A rossz magvakat irtsd ki kérlek,
Jobb jövőt a nemzedéknek.
Zajos világ mi van veled?
Karold fel a szegényeket!
Ítéld el a bűnösöket,
S békét adjál mindenkinek!
Kotosz Istvánné
2016. március 18.
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Farsangi mulatozás Kajakos módra
A Diósgyőri Kajak Sport Klub – Tiszalöki szülői tábora
úgy döntött, hogy farsangi
mulatságot szervez.
Az
ötletet gyors, mérhetetlen
tenni akarás követte, és így
február végén megrendezésre
került az első kajakos farsangi
mulatságunk. Minden együtt
volt egy kellemes estéhez egy jó csapat, kellemes miliő,
nagyszerű zene a Reflektor
együttessel, tánc, mosoly,
derű és sok-sok nyeremény.
Nagyszerű társaság jött össze
ezen az estén. Sokan gondolták úgy, hogy a jó szándékú
támogatás és az önfeledt szórakozás remekül ötvözhető,
és ezzel a gesztussal a gyermekek versenyeztetését,
edzőtáborozásuk megvalósulását segítették. Ez a
találkozás igazi ünnepé vált, újjászületésünk első
szülinapjává! Megszületett a MI kis Naplónk, ami Vígh
– Muskovszky Mária nevéhez és kezéhez kötődik.
Született egy megállapodás egyesületünk telephelyére
vonatkozóan, ami Gömze Sándor polgármester úr, Dan
Tamás úr és Slisz Béla egyesületünk elnökének nevéhez
és kezéhez kötődik.
Ez egy olyan ünnep lett, amelyben edző - szülő – kajakos
Támogatóink névsora:
Complex Cégcsoport Feketeszakáll Kalandpark
Bajusz Gábriel és felesége
Krókusz Virágbolt
Nimród Vadásztársaság
Megfizethető Bútor
Városi Tűzoltó és
Környezetvédő Egyesület
Tiszalök Város
Önkormányzata
Tiszalöki Közös
Önkormányzati Hivatal
Gömze Sándor
Novák Norbert
Reszegi és Társa Kürtös
kalács
Marozsné Horváth
Zsuzsanna
Nagy József és felesége
Munkácsi Béla és felesége
Goldess Hungary
Koleszár Ferencné
Flóra Patika
Antalóczy Jánosné

Bognárné Molnár Márta
Nagy Barbara
Lakatos Pál
István Zsolt
Benkő Zoltán
Rausch Roland
Gulyás Beáta
KisBker
Bíborka Papír – Írószer –
Kreatív Bolt
Bényei Bútorbolt
Molnár Józsefné
Görömbei Éva
Bamikó Kft
Éva Turi
Págerné Kiss Beáta
Tamás Óraékszer
Ritz Réka
Aranykötőtű – Berencsi
Mária
ALFI
Atti-Fitt Bt
Molnár László
Gyógynövény Szaküzlet
Optika
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gyermek (38 FŐ) – és a jelen lévő támogatók együtt tudtak
örülni az eddig elért eredményeknek, és támogatásukkal
bizalmat szavaztak jövőbeli sikereinknek. Legfőbb
támogatónk Dan Tamás, a
Complex Cégcsoport vezetője,
akinek köszönettel tartozunk
felajánlásaiért.
Továbbá
szeretnénk
megköszönni
minden felajánlónak, aki
felajánlásával hozzájárult a
gyermekek és egyesületünk
fejlődéséhez! Kívánjuk, hogy
mindenkit találjon meg hála és
szeretett viszonzásképpen az
elkövetkezendő időszakban!
„Az ajándékozás fortélya az,
hogy anélkül adj, hogy bármit is visszavárnál!”- Andew
Matthews – KÖSZÖNJÜK – Eredményes, Sikeres
versenyzéssel kívánjuk meghálálni!! HAJRÁ DKSC –
TISZALÖK!!!
Én pedig a magam részéről köszönettel tartozom minden
kajakos szülőnek! Ilyen segítőkész hozzáállással,
mérhetetlen összefogással régen találkoztam! Mindenki
egy emberként vett részt célunk megvalósításában,
köszönet a sok – sok segítségért!
Juhosné Berei Marianna
kajakos szülő
Fercsákné Tomán Ildikó
Kató Lajos
Krusoczki Zsolt
Perjésiné Kiss Rita
Fercom Számítástechnikai
Bolt
Szellei József
Rizsa Ételbár
Gyrosland és Menüvár
Vígh Sándorné
Városüzemeltetési
Intézmény
Nagyné Sípos Marianna
Nagy Attila
Jutka Virágbolt
Pizza Feretti
Prima ABC
Fornetti Pékség
Kerezsi Zita
Farkas Imre (Öcsike)
Vámos Nóra
Pápa József
Új Élet Horgászegyesület
Leslie Teylor karikatúrista
Gazdabolt

Rácz Sándor
Kecskés Edit
Judit Fotó
Veresné Pál Cecillia
Szabóné Fekete Judit
Máté Ferencné
Mezei Szilvia
Benyuszné Tillinger
Magdolna
Losonczy Imréné
Losonczy Péter
Vinglinder Csaba és
felesége
Cserés Csaba
Csikósné Juhász Erika
Polyák Csabáné
Rácz Zoltán
Slisz Béla
Müller – Bereczki Andrea
Orosz Csaba és felesége
Horváth Anita
Agócs Attila
Fleischer Zoltán és felesége
SZMK
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Hagyományőrzés a könyvtárban – télűzés kiszebáb-égetéssel
„Haj, ki kisze villő, gyűjjön rád a himlő, elűzzük a betegséget, behozzuk az egészséget.
Elégettük a kiszebábot, elűztük a telet, vele együtt minden gondunkat és félelmünket.
Most már biztos, hogy jön a tavasz!”
Március 2-án, szerdán délután az általános iskolásokkal, és a kisfástanyai ovisokkal karöltve mi aztán tényleg mindent
megtettünk, hogy elűzzük a hideget. A Városi Könyvtár udvarán Jenei Zsigmondné Julika óvónéni vezetésével zajongtunk,
rigmusokat kiabáltunk, táncoltunk, és elégettük a telet jelképező kiszét is. Égetés közben a következő mondókát kiabáltuk:
Égjen el a bábu teste
Lobogjon a máglya!
Piros lángja bánatunkat
Ezer felé vágja!
Kihozzuk a betegséget
Bevisszük az egészséget
Haj kisze, haj!
Kelj, kelj kikelet
Seprűzd ki a hideget
Ereszd be a meleget
Dideregtünk eleget
Most már jöhet a tavasz, rajtunk nem múlott…
A lármázásban megfáradt, de nagyon boldog gyereksereget finom házi linzerrel kínáltuk, amit itt a könyvtárban
sütöttek ügyes kezű munkatársaink, több mint 200 főre. Minden foglalkozásunkon kedveskedünk valami hazai
finomsággal, hiszen az is népszokásokhoz tartozik, hogy a vendéget üres gyomorral nem engedjük el. Nagyon szépen
köszönjük a pedagógusoknak és Jeneiné Julikának a közreműködést. Jövőre is várjuk a segítségüket a tél elűzésében!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kíván
Minden Kedves Olvasójának
A Tiszalöki Hírlap Szerkesztőbizottsága
A Városi Könyvtár és Művelődési Ház dolgozói
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Tavaszi gondolatok
42 tavasz emléke közzé tartozik, a vadgalambok turbékolása és a napi harangszó hangja. Nem tudom, miért pont az én kertembe
jelenik meg egy-egy galamb, mi engem olyan mélyen felrázóan fogad, szinte ki sem tudom szavakkal fejezni. Mindegy milyen
tennivalóm van, ez a márciusi turbékolás pillanatokon belül hazarepít az otthoni Ady utcába. Kora reggel érkezik, de tíz óra felé
újból elrepül. Így vagyok még a szomszéd kakas kukorékolásával is! Itt már nem is egyszer történt, hogy beperelték a kakas
tulajdonosát emiatt. A kakas szegény, vagy ezek a szomszédok? A sok repülő nem zavarja őket? Mennyi csodálatos emlékkel kötnek
ők Tiszalökhöz? A csendes emlékek a már nálam is nyíló ibolyák, nárciszok árvácskák. A kerítéseken, csak otthon ülnek verebek
nagy hanggal társalogva. Mennyire hiányoznak nekem! Fáinkat csak cinegék, rigók, harkályok szarkák látogatják. Fecskéket, csak
a falu végén lakó, kitelepített földműves emberek istállóiban láthatunk. Igaz, van sok vadliba, vadkacsa, hattyú a közeli tavunknál
és a Neckar folyónál. Gólyát nem igen lehet látni. Itt az emberek kényelmesek, nem mossák otthon az autójukat, ill. a ház előtt
az úton való parkolás miatt sem. Nincs is annyi baráti segítség, jó tanácsok a garázsok előtt. Csak egy pár kerékpár-tulajdonost
lehet látni láncot, lámpát ellenőrizni egy új biciklitúra előtt. Nincsenek integetések, mint otthon, „ szia, hogy vagy” érdeklődések!
Most azonban itt is láthatjuk a németek nagy vándorló csoportját, biciklizők tömegét. Húsvét környékén megkezdődnek a családi
grillezések. Az éttermekben vasárnaponként nincs hely, a sok konfirmálás utáni családi ünnepi ebédek miatt. Falunkban még sokan
járnak templomba. E miatt is mindig zárva voltak az üzletek. Sajnos, mutatja a statisztika, milyen kevés gyermek születik itt, az
idegen nemzetiségű házaspárokat kivéve. Minden harmadik házasság válással zárul. Miért? Tudjuk! A mai fiatal házasok nem olyan
türelmesek, megbocsájtóak, tűrők, mint a múlt századok emberei voltak. Egész napos óvoda még nem régen van itt. Talán a német
családi politika miatt is, „egy kisgyermeket jobb, ha az anya nevel, amíg kicsi”. Napközi sem volt soha, mint otthon, legalább is
itt nálunk. Itt nincs iskolai ebéd, a gyerekek uzsonnát visznek magukkal. Mint említettem, itt nincs. Berlinben van talán, de az
biztos, ott sem ingyenes. Ma itt választások voltak a bevándorló politikai döntések, érdekében. Remélem, változtat az eredmény a
jelenlegi nehézségeinken??? Nekünk még szerencsénk volt, telket örököltünk, de a fiatalokra mi vár? A lakások, bérlete az elmúlt
években hihetetlenül megdrágult. Csak azok építhetnek, akiket a szülők segíteni tudnak. Én mindig le tudtam bizonyos dolgokról
mondani, mert a gyerekkorom arra megtanított. Csak olyan dolgokra vágytam, amik elérhetők voltak. Egészség, szeretet, megértés,
béke! Nem érdekelt kinek mennyi vagyona, birtoka van. Mindig volt hitem, bizalmam a jóban, a jövőben, az emberi bölcsességben
megfontoltságban, a világi béke, az atom, a klíma változás sürgős kérdéseivel kapcsolatosan. Elkerülhetetlenül fontos volt mindig
szüleimre, nagyszüleimre visszagondolni döntéseimben. Milyen küzdők, kitartók voltak életükben. Mennyi szeretet volt bennük,
milyen elnézőek tudtak lenni hibáinkkal szemben. Ha nem is egészében, de legnagyobb részben olyan szerettem volna lenni, mint
ők voltak a múltban, abban a más világban, ahol az összefogás az egymással való törődés aranykorát élte. Himnuszunk szavai jutnak
eszembe „ISTEN ÀLDD MEG A MAGYART….” Boldog Húsvéti Ünnepeket kívánok Tiszalök minden lakójának!!!!
Elisabeth Maier, született Solymosi Erzsébet

Szakmák Éjszakája a Telekiben
A tiszalöki Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium 2015. július 1.-vel átalakult. Az
intézmény új neve, Nyíregyházi Szakképzési Centrum Teleki
Blanka Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma.
Az utolsó gimnáziumi osztály az idei tanév végén
elballag. Intézményünk 2016. április 15-én, pénteken, első
alkalommal rendezi meg a Szakmák Éjszakája elnevezésű
rendezvényt, melynek jelmondata: „Próbáld ki, csináld
meg, ismerd meg!” Ezen alkalommal bemutatkoznak a
szakmacsoportok, és próbálunk játékos formában kulturális
programokkal színesíteni a délutánt, estét.
- Zsíros Sándor tanár úr a tanösvény állat- és növényvilágát
mutatja be, csónaktúrával egybekötve, amelyre regisztrálni
kell.
- Dobos Zoltán tanár úr kispályás focitornával, és
ügyességi feladatokkal várja a tanulókat.
- Czifrák Roland tanár úr a rendészeti tanulókkal
önvédelmi bemutatót, alaki gyakorlatot mutatnak be.
- Dankó Ferenc tanár úr vezetésével kerékpáros ügyességi
feladatok és KRESZ vetélkedő vár az érdeklődőkre.
- A hegesztők Perjési Sándor tanár úr standjánál logikai
feladatokat oldhatnak meg és fémrózsát készíthetnek.

- A festő tanulók Bombera Sándor tanár úr felügyeletével
a falra festhető figurákat fognak bemutatni (pl. autó) és
krétarajzokat készítenek.
- A gyakorló fodrászok és kozmetikusok Nagyné
- Sipos Mariann és Ferencz Lajosné irányításával
bemutatókat tartanak (frizurakészítés, csillámtetoválás,
szempillaragasztás). A vendégek modellként részt vehetnek
a munkálatokban.
- A Büntetésvégrehajtás, a tűzoltók és a katasztrófavédelem
szakemberei munkájuk érdekesebb részleteibe avatják be
az érdeklődőket.
- A bolti eladók zöldség- és gyümölcsleveket préselnek,
koktélparty-t szerveznek csak alkoholmentes anyagokból.
- A gasztronómia szakmacsoport különböző nemzetek
jellegzetes ételeit mutatják be. Kóstolóval egybekötött
kreatív vetélkedő vár a résztvevőkre. Horváth Gabriella
tanárnő a segítőivel erdélyi ételeket, Demjén Erzsébet
tanárnő pedig orosz hússalátát készít. Lehet majd kóstolni
szürkemarha pörköltet, nyírségi töltött káposztát.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, az összes programra.
A belépés díjtalan.
Töltsünk együtt egy kellemes délutánt és estét!
Molnár László - Gyakorlati oktatásvezető
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UTOLSÓ OLDAL
EMLÉKEZÉS

„Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet,
Munka és küzdelem volt egész életed.
Éltünk éltél, bennünket szerettél,
Örök álom zárta le drága két szemed,
megpihenni tért dolgos két kezed.
Magaddal vitted a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál, az emlékeidet.”
Soha el nem múló fájdalommal a szívünkben emlékezünk
HORVÁTH ENDRE
autószerelő
volt tiszalöki lakos halálának 15. évfordulójára. Gyászoló családja.

2016. március
ANYAKÖNYV
Februárban nem volt házasságkötés
Akiktől januárban búcsút vettünk:
Ferkó József
Kórik Sándor
Makó József
Nyics Gyuláné
Petrikné Molnár Irén
Porkoláb Sándor
Somogyi Istvánné
Szentesi Lászlóné
Ványai Istvánné
Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:
Agócs Bence
Albert József Noel
Csáki Zoltán
Csernyák Jázmin
Hajdu László
Veres Vince

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 1 db gyermek Monti, 24es, 10.000 forintért. Ugyanitt 1
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