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Kedves Édesanyák, Nagymamák!
Anyák napján megszoktuk már, hogy köszönetet mondunk az Édesanyáknak. De
vajon gondolunk-e arra, hogy az a néhány szál virág, amelyet átadtunk, mi mindent
fejez még ki a tiszteleten túl? Mit jelent pontosan az a gondolat, hogy „virágot a
virágnak”? „A növény két világban él és kettőt köt össze: a föld alattit (…), ahol az
anyag van és a föld felettit (…), ahol a szellem van.” – írja Hamvas Béla, majd így
folytatja: „Ezért a növényi lét nyílt, olyan, mint a híd vagy a kapu, nyitva kifelé és
befelé, felfelé és lefelé. Nyíltabb, mint az emberé, aki a földtől már elvált és a föld
alatti sötétség felé tehetetlen. A virág pedig a növény szellemi szerve, lélekszimbólum.” Titkon minden férfi tudja, érzi, hogy a nők, az édesanyák olyanok, mint a
virág. De nem csupán azért, mert a virág szimbolizálja szerelmüket, szépségüket,
tisztaságukat, hűségüket és nemes egyszerűségüket, hanem azért is, mert Őáltaluk és Ővelük telítődik lélekkel a világ. Az édesanyák nemcsak láthatatlanul, észrevétlenül hordozzák vállukon mindannyiunk lelki terheit, de megteremtik azt a
melegséget, otthont, elfogadást és befogadást, ami nélkül rideggé, igazi otthon nélkülivé, mi pedig ebben a világban
hajléktalanná válnánk. De még ennél is többet tesznek: beleoltják az anyaság, a tapintat és az alázat női, meleg színeit,
páratlan odaadó lelkületét a világunkba. Képesek arra, amire egyetlen férfi sem: életet adni, megteremteni az anyagi
és szellemi lét egységét. Az ő létük is olyan, mint a virágé: híd vagy kapu. Bennük és általuk valóban összeér a föld és
az ég. Korunk különös és csalárd játékot űz velük. Mert nagy hangon azt mondja: valósítsd meg önmagad! Márpedig
az anyaság az áldozatvállalásról, a lemondásról, önmagunk – és önző igényeink – háttérbe szorításáról is szól. Fiatal
hölgyek százai, ezrei esnek áldozatául, mert nem veszik észre, hogy amire felkeltették a vágyukat – a férfivilág sikereire
–, azok csupán pótszerek, a valódi öröm és az igazi boldogság mesterséges
adalékanyagai. Csak az édesanya tudja, aki már ringatott a szíve alatt egy kis
Pákolitz István: Anyámnak
életet, hogy nincsen valódibb öröm a gyermeknél, nincsen igazibb boldogság
Hogyha virág lennék,
az anyaságnál. Ezért, kedves édesanyák és nagymamák, az anyák napja nem
ölelnélek jó illattal;
szabad, hogy csupán egy önfeledt ünnepnap legyen az évben, amelyen egy
hogyha madár lennék,
szál virág és pár szép gondolat után könnyű léptekkel túltesszük magunkat.
dicsérnélek zengő dallal;
Az anyák napja egész évben kötelességet ró ránk, feladatot ad. Ne feledjük,
hogyha mennybolt lennék,
hogy az anyaság, a gyermeknevelés tiszteletét, rangját közösen teremthetaranynappal, ezüst holddal,
jük meg akkor, ha a hétköznapokban is megjelenik értékként és követendő
beragyognám életedet csillagokkal.
példaként. Ám az édesanyáknak és főleg a nagymamáknak is akad feladat:
beszélgessenek a fiatalokkal, beszélgessenek többet a családról, az anyaságról
Virág vagyok: ékes,
gyermekeikkel, unokáikkal!
piros szirmú, gyönge rózsád,
madár vagyok: fényes
„Anyámnak nem gyújtottam gyertyát. A fényt nem lehet megvilágítani” –
dalt fütyülő csöpp rigócskád,
írja Szabó Magda.
eged is: szépséges
aranynappal, ezüstholddal,
Boldog Anyák napját kívánok!
beragyogom életedet csillagokkal.
								 Cserés Csaba
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Április, köszöntünk!
Köszöntjük a kora reggeleket, a virágzó kerteket, az illatokat,
az ébresztő madárdalokat! Április! Köszönjük, hogy
létezünk, ha néha nehéz is, de mindent újból kezdhetünk.
Új reményeket szőhetünk, mindenért lelkesedhetünk.
Örülhetünk, hogy bombázó gépek nem szállnak fejünk,
tetőnk felett, hogy van ételünk, nem éhezünk. Nyomorban
nem szenvedünk. Elmúlt a tél, sokszor nehéz volt…! Bírtuk
a hideget, sok ember a fűtési költségeket. Gyermekek születtek, s idős vagy beteg hozzátartozónk örök nyugovóra tértek.
Kibírtuk, mert mindent ki kell bírnunk. Ahol fény van, ott a sötétség eltűnik.. Ők jó tanítók napjainkban. Ha szeretni,
bízni tudunk, gazdagok vagyunk, ha örülünk a jácint illatának, a színekbe öltöző fák virágjainak, az új fészkeket rakó
madárvilágnak! Mert az élet lehet szép, ha akarjuk! Legyünk jótevők, önzetlenül segítők. Legyünk jó gyermekek, legyünk
hálásak szüleinknek, nevelőinknek. Legyünk hálásak minden jó szomszédunknak, munkaadónknak, munkatársaknak!
Ne felejtsük el egymást köszönteni, főleg gyermekeinket arra tanítani. Tiszteljük az időseket, ne felejtsük tetteiket. Ne
felejtsük egymást dicsérni, egymásra ügyelni, egymást biztatni. Hisz nem kerül semmibe, s a hálájuk elkísér örökre. A jó
tanácsot szívleljük meg, ők sok veszélytől megmenthetnek. Ne legyünk mindig hitetlenek, türelmetlenek. Ne emeljünk
egymás ellen fegyvert, még szavainkkal sem….
Ma, április közepén…. Legyünk hálásak mindenért!
Elisabeth Maier - Szül. Solymosi E. - 2016. Ápril.

…és csendben elment.
Im memorian Gerhes Miklós
Amikor megismerkedtem Gerhes Miklós bácsival, az önkormányzat Kulturális
és sport bizottságának az elnöke voltam. Ebbe a csapatba ajánlották az idős,
általam nyugdíjas tanárként ismert urat. Tartottam tőle, hogy bölcseleteivel
esetleg teljesen más irányt akar majd szabni, szemben az én határozott
elképzeléseimmel. Nagyon jó indulatú, előrelátó és kompromisszumkész
segítőnk lett. Folyamatosan részt vett a Tiszalöki Hírlap szerkesztésében, ahol
például a „Kertünk, udvarunk” vagy „Megkérdeztük a Polgármestert” rovatokat
vezette. Sokat mesélt a régmúltról, és fiatalos lelkesedéssel szervezte és vezette
a Kisgazdapárt helyi dolgait. Ötletelt, véleményezett és segített. Szeretett volna
egy Tiszalöki Kalendáriumot, vagy valami ilyen címen egy évkönyvet. Lett belőle
Tiszalöki Évkönyv 2000. A helyi lap szerkesztői sokat dolgoztunk az adatok,
elköltözött neves embereink, vagy éppen fotók begyűjtésén, feldolgozásán. Volt
egy másik terve is Miklós bácsinak, mégpedig egy mezőgazdasági kiállítás.
Ennek a gondolatnak lett eredménye a Városnap, amit a Városi Könyvtár és
Művelődési Ház hathatós szervezésével a mai napig szívesen látogat több ezer ember. Tiszteltük a nagy akarást, a
bizonyítási vágyat, hogy ő még mindenre képes és alkalmas. Tiszteltük, mert ő is megadta a kellő tiszteletet felénk. Aztán
ritkábban találkoztunk… Megkapta a „Tiszalök Városért”
kitüntetést, amelyet örömmel és büszkeséggel vett át.
Lelassult, már a boltba is csak ritkán járt. Aztán már
csak Esztike nénitől tudhattuk meg, hogy Miklós bácsi
nagyon legyengült. Decemberben köszöntöttem Miklós
nap alkalmából. Már nem jött a telefonhoz, de köszönte az
üdvözlést.
Tavasz lett, és Ő csendben elment….
Nyugodjon békében!
A szerkesztőbizottság nevében:
Zrinszki István
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Április 14-e, a Könyvtárosok Világnapja
Mottó: Gróf Széchényi Ferenc, amikor 1802-ben
megalapította a Magyar Nemzeti Könyvtárat, még
nem gondolta, hogy milyen lavinát indít el!
Ideiglenes betelepültként úgy 1978 tavasza tájékán
járhattam először a Tiszalöki Könyvtárban.
Valamilyen speciális témában kerestem egy
írást, mert a gimnáziumban nem találtam ezzel
kapcsolatosan semmit. Amikor beléptem, megfogott
az épületből áradó nyugalom, békesség. Ahogy az
embereknek, úgy hiszem, hogy az épületeknek is
van kisugárzásuk. Gondoljunk csak a templomokra,
ahol elég néhány pillanat, és máris átjárja az embert
az áhítat – világnézettől függetlenül. De folytatva
gondolatmenetemet: furcsa volt az a kedvesség,
türelmesség és segítőkészség, ami körbelengett.
Szülővárosomban, Nyíregyházán sem állt tőlem
messze a könyvtárlátogatás, de az mégis valahogy
másabbnak, valahogy ridegebbnek tűnt. Itt viszont
érződött a Doszlop Miklós bácsi féle tisztelet és
elhivatottság a „gyűjtemény” és az olvasók iránt.
Ettől kezdve gyakori vendég lettem. Kis idő múltán
már névről szólítottak, és „pult alól” kaptam a
legújabban beszerzett könyveket. Leérettségiztem,
szakmát szereztem, megnősültem, és az élet –
ha nem is túl messzire, de elsodort Tiszalökről.
Amikor baráti társaságban szóba került egy-egy
könyv, - mert akkor még ilyenekről is tudtunk
beszélgetni, - mindig eszembe jutottak fiatal
korom élményei, az a millió új információ, az a
sok átolvasott éjszaka, a Tiszalöki Könyvtár. Aztán
teltek-múltak az évek, és a sors ismét visszahozott
a jó öreg könyvtár falai közé. Az idén 20 éve,
hogy a Tiszalöki Hírlap főszerkesztője lettem,
és azt tudni kell, hogy a szerkesztőbizottság is
itt ülésezik. Bár a kollektíva kicserélődött, de a
szellem megmaradt. Kedvesség, segítőkészség,
és sorolhatnám azokat a tulajdonságokat, amivel
megáldotta Őket a Sors. Pedig Nekik is vannak
gondjaik, problémáik, de ezt megpróbálják az
épületen kívül hagyni. Sokszor csodálom azt a
türelmet, ahogy végighallgatják mások lelki bajait,
vagy éppen felháborodott embereket próbálnak
lenyugtatni – pedig nem kötelességük! Kicsi a
kollektíva, de lelkes. Oda érnek mindenhova, ott
vannak szervezőként és lebonyolítóként szinte
minden városi rendezvényen, és én még soha nem
hallottam Tőlük, ha munka volt, hogy: öt óra, letelt
a munkaidő, irány haza! Most lehetne dicsérve
neveket sorolni, de akkor meg kellene mindenkit
említeni – Őket! Ott a könyvtárban. Lányok! E
sorokat olvasva bontsatok fel virtuálisan egy üveg
pezsgőt, és koccintsatok e-jeles nap alkalmából
Magatokra, - mert megérdemlitek!
Fülöp Attila
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Országos Minősítő Táncverseny Nyíregyházán
Nagy izgalommal vártuk ezt a versenyt, hiszen első alkalommal
vettünk részt ilyen monumentális rendezvényen. 52 városból 250
produkció és 1720 táncos érkezett a szabolcsi megyeszékhelyre,
akik nyolcféle táncstílusban, három kategóriában és öt
korcsoportban mérték össze tudásukat. A versenyre az ország
legnagyobb tánciskolái neveztek, többek között Szombathelyről,
Budapestről, Miskolcról, Egerből, Békéscsabáról, Debrecenből,
Szolnokról és természetesen Nyíregyházáról. Tiszalökről
„Majorette” tánckategóriában három csoport indult a
megmérettetésen. Nagyon sokat próbáltunk a lányokkal, akik
példás szorgalommal gyakoroltak. Türelemből és kitartásból
is kitűnőre vizsgáztak, hiszen a verseny reggel 8 órától éjfélig
tartott. Ezalatt 5 eredményhirdetés volt, melyek közül mi az
elsőben, a negyedikben és az ötödikben voltunk érdekeltek. A
Flamingók Gyermek korcsoport, „C” (kezdő szint) kategóriában
Kis huszárok című koreográfiájukra Ezüst Minősítést és egy
Különdíjat kaptak.
A csoport tagjai (balról
jobbra): Balla Hanna,
Balogh Andrea Mária,
Munkácsi Anna Krisztina,
Tálas Vivien, Drótár Zille,
Fábián Viktória, Fleischer
Flóra,
Agócs
Enikő,
Reszkető Lili, Kiss Tímea,
Mata Tímea Alexandra
A Jázmin lányok Junior
korcsoport „B” (haladó szint)
kategóriában New York című
számára Ezüst Minősítést ítélt
oda a neves és népes zsűri.
A csoport tagjai: Bántó
Barbara,
Kulcsár
Fanni,
Lukács Zsuzsanna Mária,
Lakatos Nikolett, István Sára
Virág, Zelinkó Fanni, Juhos Hanna, Kis Klaudia, Dankó Beatrix,
Gáll Angelika, Pellei Anikó, Veleczki Fruzsina
Az Obszidián csoport tagjai
Ifjúsági „A” (profi szint)
kategóriában Ezüst Minősítést
szereztek Star Wars című
produkciójukra.A
csoport
tagjai: Miklovich Judit, Szabó
Dorina, Aranyász Aisa, Nagy
Gréta Pálma, Szabó Konstancia
Úgy gondolom, dicsérendők ezek az eredmények, hiszen
a lányok igen neves tánciskolák növendékeivel vették fel
sikeresen a versenyt. Szívből gratulálok kedves tanítványaimnak!
A szülőknek pedig köszönöm a sok segítséget és támogatást!
								
Kozákné Szűcs Andrea - a mazsorett- csoportok vezetője
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Alapműveleti matematika verseny
megyei elődöntő Tiszavasvári
4. évfolyam:
2.Agócs Armand 		
4.Rózsa Gábor 		
6.Kiss József László 		
5. évfolyam:
1. Ferenczi Ákos 		
2. Szakolczai Andor 		
5. Bánszki Blanka Zoé
6. évfolyam:
2. Veleczkei István 		
3. Buri Dominik 		
4. Székely Fanni 		
8. évfolyam:
4. Sepsi Benedek Attila
6. Velecki Fruzsina 		

4.a
4.a
4.a
5.b
5.a
5.a
6.b
6.a
6.b
8.a
8.b

3.
3.
7.
6.
4.
15.

(24-ből)
(46-ból)
(75-ből)
(52-ből)
(70-ből)
(38-ból)

Kenguru országos matematikaverseny
megyei eredményei
Legjobbak:
5. évfolyam:
6. évfolyam:
7. évfolyam:
8. évfolyam:

Péntek Péter 		
Veleczki István 		
Perjési Fanni 		
Balázs Pál 		

29.
30.
34.
16.

Ajándékkönyvet kaptak:
5-6. évfolyamon:
7-8. évfolyamon:

Péntek Péter
Balázs Pál
Gresnyer Lajosné - reál mkv.

„Cinegekirály”
megyei természetismereti verseny:
I. helyezett csapat:
Bajusz Balázs Gábriel 3.b
Juhos László 3.b
Sepsi Lázár Márton 3.b

Humán versenyeredmények
Április második hetében tanulóink 3 járási-, illetve megyei
versenyen is képviseltették magukat.
Április 12-én Tiszavasváriban, a Váci Mihály Gimnázium
által szervezett szövegértési versenyen Zelinkó Fanni (7.a) II.
helyezett, Juhos Hanna (6.b) III. helyezett lett. Április 14-én a
Tiszanagyfaluban megrendezésre kerülő komplex anyanyelvi
versenyen Bánszki Blanka Zoé (5.a) az I. helyet, Medve Nikolett
(7.b) pedig a IV. helyet szerezte meg Április 14-én Nyírtelken
megyei szövegértési versenyt rendeztek, ahol a 3-4. évfolyamos
korcsoportban Agócs Armand IV. helyezett lett. Az 5-6.-os
korcsoportban Ferenczi Ákos (5.b) II. helyezést ért el, mindössze
1 ponttal lemaradva az I. helyezettől. Ugyanitt Fleischer Boldizsár
(6.b) a IV. helyen végzett. A legnagyobbak korcsoportjában Tamás
Boglárka (8.a) a III. helyezett után fél ponttal lemaradva a IV. lett.
Gratulálunk versenyzőinknek!

Az Orchidea pangea – verseny
megyei legjobb eredményei
3. évf.: Sepsi Lázár Márton
4. évf.: Medve Dávid László
5. évf.: Bánszki Blanka Zoé
6. évf.: Juhos Hanna 		
7. évf.: Perjési Fanni 		
8. évf.: Balázs Pál 		

2016. április

Lakatosné Orosz Ildikó - humán mkv.

2016. április
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„Szakmák éjszakája” a Telekiben – fényekkel
Intézményünk, 2016. április 15-én, pénteken első alkalommal rendezte meg a „Szakmák éjszakája” elnevezésű
rendezvényt, melynek jelmondata: „Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg!”Örök igazság, hogy ha egy tantestület
összefog, akkor nagy dolgokra képes. Ezt ezen a rendezvényen megtette. A hegesztők standjánál, Perjési Sándor, Gulyás
László és Nagy Sándor tanár urak logikai feladatokat oldhattak meg az érdeklődők, és fémrózsát készíthettek. A büntetés
végrehajtási intézet dolgozói, és a tűzoltók is érdekes előadásokkal, információkkal látták el a tanulókat, látogatókat. A
festő tanulók, Bombera Sándor és Kovács Károly oktatókkal egy földgömböt festettek a 8-as terem falára. Dobos Zoltán
tanár úr kispályás labdarúgó tornát rendezett, ahol a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, a Tiszadadai
Holló László Általános Iskola és a Telekis diákok mérték össze tudásukat. Czifrák Roland tanár úr a rendészeti tanulókkal
önvédelmi bemutatót, és alaki gyakorlatokat mutattak be. Dankó Ferenc és Héri Béla tanár urak vezetésével kerékpáros
ügyességi feladatokat oldhattak meg, és próbára tehették a tudásukat a forgalom szabályairól egy KRESZ-tesztben.
A szépészeti szekcióban Nagyné Sipos Mariann, Semsei Judit és Ferencz Lajosné oktatók dolgoztak megállás nélkül
18:00 – 22:00 óráig a nagy érdeklődésre való tekintettel. A Koktél-Party-t Zsuga-Tar Judit, Kelemen Erzsébet és Béres
Zsolt szolgáltatta. Óriási siker volt. A vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport Horváth Gabriella, Demjén Erzsébet,
Faggyasné Balogh Erzsébet, Eszenyiné Zólyomi Andrea, Fehér Zoltánné, Márton Nóra és Ambrus Józsefné segítségével
különböző nemzetek ételeit készítették el, és az est végére minden elfogyott. Ez minősíti a jó munkájukat! A POTE tagok
lepcsánkot sütöttek. Köszönöm nekik! Minden résztvevő kollégának és tanulónak köszönöm a munkáját! Jövőre veletek
ugyanitt!
Szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik az elmúlt hetekben sokat segítettek abban, hogy ez a rendezvény
megvalósulhasson:
-

Gömze Sándor polgármester,
a Városi Könyvtár és Művelődési Ház vezetője és dolgozói,
a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola vezetői és tanárai,
a Tiszalökért Közalapítvány kuratóriumának elnöke,
a Városüzemeltetési Intézmény vezetője és dolgozói,
a Tiszadadai Holló László Általános Iskola vezetői,
a Polgárok Tiszalökért Egyesület,
Bodnár Mihály a Tiszatáj Egyesület elnöke,
Hock István vállalkozó,
Halmi László vállalkozó,
Munkácsi László vállalkozó,
Idősek Gondozó Otthonának vezetői,
a TS Gasztro Kft. vezetői és Ambrus Józsefné szakácsnő,
Dan Tamás, a Complex Cégcsoport elnöke
a Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma vezetői, tanárai és diákjai.
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III. NEMZETKÖZI NÉPI MELÓDIÁK VERSENY
Eljött a várva várt nap február 25-e, amikor tiszalöki művészeti
iskolások egy egész busszal elindultunk Vásárosnaményba a címben
megjelölt versenyre. Elkísért bennünket Cziczerné Darai Erzsébet
- Horváth Éva - Kozákné Szűcs Andrea tanárnők, Fekete Miklós
tanár úr és a táncosoknak szülők is segítettek az öltözködésben.
Népzenészek, zongoristák, a Hajnalcsillag néptánc együttes és a
Fortissimo furulyatrió is jött a megmérettetésre. A néptánc együttes
tagjai a helyi általános iskola tanulói, akikkel nagyon jól éreztem
magam. A furulyatrió tagjai Paulusz Beatrix, Lakatos Kitti és
Szilágyi Enikő. A versenyre eljött Lakatos Ágnes és Kiss Boglárka
Vácis középiskolás diákok is, ők a Nefelejcs citera együttes tagjai
és citerajátékukkal színesítették a produkciót, amelyben Kántor
Jázmin és én is énekeltünk. Dunántúli népdalcsokrot adtunk elő,
amelyet a zsűri és a közönség elismerő, nagy tapssal fogadott. Szóló
produkciómban két közismert katonadalt énekeltem, amelyek
közel állnak a szívemhez. A versenyen sok külföldi versenyző is
részt vett pl. ukránok, csehek, szlovákok. A versenyben láttunk
zongoristákat, harmonikásokat, gitárosokat, balalajkásokat,
tamburásokat, furulyásokat, hegedűsöket és volt énekkategória is.
Beszélgettem sok külföldi származású versenyzővel, néhányukkal
angol nyelven is. Rengeteg érdekes és színvonalas produkciót
láttam. Miután az összes versenyző bemutatója véget ért, a
nagyérdemű zsűri megvitatta, hogy ki milyen helyezést érdemel a
maga kategóriájában. Én ez idő alatt az aulában két tehetséges fiú
gitár játékára lettem figyelmes és meglepődtem, amikor odajöttek
hozzám, hogy hallottak énekelni,
és hogy szeretnék, ha zenélhetnénk
együtt, amíg várakozunk. Amikor
szívből
belekezdtünk,
hirtelen
közönségünk is lett, hiszen sokan
odagyűltek a magyar és külföldi
slágerek, népdalok hallatán és elismerő, nagy tapsot kaptunk. Nagyon meglepődtem,
amikor az eredményhirdetésen felhangzott a nevem és az, hogy 3. helyezéssel jutalmaznak.
Szívből örültem és hogy ezen a jeles, nemzetközi versenyen képviselhettem iskolámat
és városomat, Tiszalököt többi társammal együtt. Ezután megint a meglepődés tényével
nézhettem szembe, hiszen a Nefelejcs citera együttes és Kántor Jázmin is 3. helyezést
ért el. Tánc kategóriában a Hajnalcsillag néptánccsoport 2. helyezett, zongoristáink
közül Laczkó Ármin 3. Laczkó Hanna és Tasi Anna 2. helyezett. A furulyatrió 2. Lakatos
Kitti és Szilágyi Enikő szólóban 3. Paulusz Beatrix pedig a
mezőny legjobb furulyásaként 1. helyezést ért el. Köszönet
illeti felkészítő tanárainkat! Én személy szerint nagyon
hálás vagyok Cziczerné Darai Erzsébet tanárnőnek, hogy
felkészített minket, népzenészeket. Ezúton is szeretném
megköszönni édesanyámnak azt, hogy tartotta bennem
a lelket és nem hagyta kigyúlni bennem az erőt sugárzó
lángot. Mindenkinek azt üzenem, hogy küzdjön az álmaiért
és vágyaiért és ezt a küzdelmet ne adja fel soha!
Horváth Szabolcs 4. évf. népi ének,
a Tiszalöki Teleki Blanka Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanulója

2016. április
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A Legoban jártunk

Pár évvel ezelőtt Perjésiné Kiss Rita tanárnő
kezdte el szervezni a Legoba a gyárlátogatást.
Felvette a kapcsolatot emailen keresztül a
gyárral, s tavaly novemberben érkezett az
örömteli hírrel az email, hogy idén április 14én várnak 30 gyermeket szeretettel egy 3 órás
„gyártúrára”. Iskolánk Diákönkormányzatában
tevékenykedő
osztályképviselők
(5-8.
évfolyam) és a 8. emelt magyar csoportos
tanulók kaptak lehetőséget a programon való
részvételre. A gyár elküldte nekünk azt a
komoly látogatókra vonatkozó szabályzatot,
amit be kellett tartanunk az ott tartózkodásunk
ideje alatt. Reggel 8 órakor indultunk a suliból.
Picit korábban érkeztünk oda, így a parkolóban
megtekinthettük a mini botanikus kertet is. Ezután a portára beérve leraktuk a csomagjainkat. Közben megérkezett a
kísérőnk is, s elkezdődött a túra. Az első állomás egy játszószoba volt. Itt a babzsák fotelok, óriás kavicsokra hasonlító párnák
hívogattak minket. Miután kényelembe helyeztük magunkat, egy biztonsági kisfilmet kellett figyelmesen megtekintenünk.
Betartandó előírásokra, szabályokra hívták fel a figyelmünket. Ezt követően mindenkinek fel kellett vennie a Visitor
feliratú láthatósági mellényt, és egy fülest, melyben a kísérőnk tájékoztatóját hallhattuk végig. A gyárlátogatás következő
állomása a Legoból kirakott Lego gyár volt. Itt a legfontosabb egységekkel, épületrészekkel ismerkedtünk meg. Tovább
haladva régi fröccsöntő készülékeket láttunk. Ezt követően a Taj Mahal terméküket csodálhattuk meg. Itt készíthettünk
fotót először. Majd egy hosszú folyosón keresztül haladva a következő termelési egységbe érkeztünk. A folyosóból több
olyan terem is nyílt, ahol a dolgozók számára felállított jobbnál jobb kondi gépekkel felszerelt edzőtermeket láthattunk.
A gépeket az emeletről láthattuk. Megtudtuk, hogy az 1000. Legot készítő gép is e nyíregyházi üzemben található, melyet
egy sárga mosolygós smile jelzett. Innen egy üvegfallal elkülönített részbe mentünk, ahol megismerkedhettünk a Lego
figurák összerakásával. Megtudtuk, hogy nyáltesztet, garattesztet is végeznek a játékokon. Itt egy gyors csapatalakítás
után, versenyfeladatot kaptunk. Sajnos, a feladatot senki nem tudta teljesíteni, ugyanis 50 kg húzóerővel kellett volna
rendelkeznünk, hogy a figura fejét le tudjuk szedni. Megbizonyosodtunk arról, hogy tényleg biztonságosak e játékok.
A következő egységben, óriási polcokra rakott raklapnyi mennyiségű csomagolt játékokat láttunk. A polcrendszerek
között targoncák sürögtek, forogtak, pakolták a bedobozolt játékokat. Ezután a csomagolást tekintettük meg. Gépsorok
előtt, mellett dolgozó emberek futószalagszerűen végezték a munkájukat. Kísérőnk említette, hogy a gyár számára
fontos a környezetvédelem, ezért egy mesterségesen létrehozott tavacskát is építettek az itt dolgozó kertészek, amit
mi is megtekinthettünk. Ekkor már a túránk végéhez értünk. Az utolsó állomás ismét a játszószoba volt, ahol nemcsak
a Lego történetét bemutató kisfilmet nézhettük meg, hanem legozhattunk is. Legnagyobb örömünkre, meglepetésben
részesítettek bennünket. Mindenki kapott egy Duplo csigát emlékül. Élményekkel eltelve, kicsit fáradtan értünk vissza
az 5. órákra. Bepillanthattunk a kulisszák mögé, amit eddig olyan varázslatosnak hittünk. Most láttuk azonban, mennyi
embernek kell dolgoznia azon, hogy a boltok polcairól levett Lego játékok hiánytalanul, jó minőségben eljussanak
hozzánk, gyerekekhez.
Perjési Fanni (7.b)
„E két szív régóta egymásért dobog,
E két kar 50 éve egymásba fonódott.
Jóban, rosszban kitartottatok,
Egymás felé őszinték maradtatok.
Ha valaki megkérdezné tőlem mi az igaz szerelem?
Annyit mondanék: nézzen rátok s megérti teljesen.”
Mezei István és felesége 2016. 04.09-én ünnepelték 50. házassági évfordulójukat.
Ezúton is köszöntjük őket, és kívánunk sok boldogságot, jó egészséget nekik!
Szeretettel: lányaik, vejeik, unokáik, és dédunokájuk.
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„Toborzó országfutás 2016”
A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó
Parancsnoksága „Toborzó Országfutás 2016” címmel az egész országot
érintő 2016 km-es váltófutást rendez, amely több mint 200 települést
érintve Budapestről indul és érkezik vissza május 20-án.
A rendezvény keretében az érintett települések lakosságával közösen
tisztelegnek elesett hőseink és a játékokon résztvevő Magyar Olimpiai
Csapat előtt. Tiszalökre 2016. április 19-én érkezett a váltófutás. A futók településre érkezését megelőzően az I.
világháborús hősi emlékműnél koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott Gömze Sándor polgármester úr.
Ünnepi beszédében tisztelettel emlékezett hősi halottainkról, és a ma is aktuális Közel-keleti, nyugtalan helyzetről.
Kitért a sportolás fontosságára is, hiszen idén olimpiai év van, és kifejezte reményeit az elkövetkezendő olimpia hazai
megrendezéséről.
Közben megérkezett a váltófutás az emlékműhöz, de nem időztek sokáig, csak addig, míg polgármester úr köszöntötte
őket, és a váltóbotra egy emlékszalagot kötött, utána tovább indultak sportszerető lakosaink és fiataljaink kíséretében.
A váltófutás tovább haladtával folytatódott a megemlékezés Marozs Luca 8. osztályos tanuló szavalatával. A Honvédség
közreműködésével helyezte el az emlékezés koszorúit Gömze Sándor
polgármester úr, Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője,
illetve a Honvédség képviselője. Katonai tiszteletadással zárult az
ünnepség.
Köszönet mindazoknak, akik részt vettek a megemlékezésen, és
munkájukkal segítették a rendezvény létrejöttét.
							
Aranyász Sándorné
„... évente egy nap szenteltessék
a madarak és fák védelmében.»
                            (Herman Ottó)

Tisztelt Tiszalöki Lakosok!
Korábbi írásainkban is beszámoltunk
arról, illetve a város turisztikai övezeteiben
sétálva Önök is tapasztalhatják, hogy
ez a festői szépségű vízparti kisváros
folyamatosan fejlődik! Az elmúlt
években megvalósult beruházások
eredményeként, ma már szinte az ország
minden pontjáról érkeznek turisták
Tiszalökre, hogy megismerkedjenek a
táj szépségével, a Tisza közelségéből
adódó természeti kincsekkel, a környék
– élőhelyekben gazdag – morotváival, és
természetesen a megvalósult turisztikai
attrakciók által nyújtott lehetőségekkel! Amikor a KisTisza Ökocentrum megvalósítását megálmodtuk, és
a projekt részleteit megterveztük, az a cél lebegett a
szemünk előtt, hogy az általunk már ismert és oly nagyra
becsült Kenyérgyári-holtágat és környezetét másoknak
is bemutathassuk bízva abban, hogy a morotvát és
annak élővilágát megismerve, mások is tesznek majd
természetes környezetünk védelméért, megóvásáért! Úgy
gondoljuk, hogy ha sikerül minél több ember számára
is elérhetővé tenni környezetünk rejtőzködő kincseit,
és programjainkkal sikerül megértetnünk természetes

környezetünk élettani hatásait, egyre többen lesznek
azok, akik tenni fognak környezetünk megóvásáért,
fenntarthatóságáért! Ökocentrumunk törekszik arra, hogy
programjaiba bevonja a helyi és környékbeli óvodák és
iskolák növendékeit is, hiszen a fenntarthatóságra és a
környezettudatosságra való nevelés,
már az óvodában elkezdődik. Az idén
első alkalommal hirdettük meg a
városban, „Segíts nekünk, szedd velünk”
szemétszedési akciónkat. Az akció célja
az volt, hogy a helyi iskolás gyerekeket
bevonva megtisztítsuk környezetünket,
valamint felhívjuk a gyerekek és a
lakosság figyelmét is arra, hogy egy kis
odafigyeléssel, környezetünk tisztán
tartásával nem csupán szebbé, de hosszú
távon élhetővé tehetjük otthonunkat! A
meghirdetett programunk nagy sikert
aratott, és a helyi iskolából összesen 184 diák vett részt
az akcióban! A diákok jellemzően egész osztályukkal
jelentkeztek a versenyre, és az osztályokat az általuk
összegyűjtött hulladék mennyiségének megfelelően
rangsoroltuk! A meghirdetett versenyen győztese a
2.a. osztály lett, II. helyezést ért el a 2.b. osztály, míg
III. helyezett a 4.a. osztály lett. Természetesen minden
részt vevő csapatnak gratulálunk, és köszönjük a
pedagógusok támogató munkáját is! Bízom benne, hogy
kezdeményezésünk hagyományt teremt majd a városban!
Dan Tamás - a Complex Cégcsoport elnöke

2016. április

TISZALÖKI HÍRLAP

9

Horgászbál Tiszalökön
Immár negyedik alkalommal került megrendezésre az Új Élet Horgász és Környezetvédelmi Egyesület bálja, melynek
az alapítástól kezdve több célja van. Egyrészt szerettek volna a szervezők lehetőséget biztosítani a horgászoknak, hogy a
vízparton kívül is együtt szórakozhassanak, másrészt összehozni a nem horgászokat az egyesületi tagokkal, harmadrészt
némi bevételre is számítottak, amelyet a holtág környezetének szépítésére szeretnének fordítani. Ezen célok mellett
kiemelt jelentőségű még, hogy ilyen módon tudjuk megköszönni mindazok támogatását, akik hozzájárulnak az egyesület
működéséhez, a holtág természeti értékeinek megóvásához.
A kezdeményezést általánosan nagyon sokan támogatták, így első felkérésre védnököket találtunk Gömze Sándor
polgármester, és Fesztóry Sándor Sporthorgász Egyesületek megyei szövetségének ügyvezető igazgatójának, a MOHOSZ
alelnökének személyében. Köszönet érte, és köszönet azon vezetőségi tagok fáradságot nem ismerő munkájáért, akik a
szervezésben és lebonyolításban oroszlánrészt vállaltak. Ki kell emelnem Fleischer Zoltán és Fazekas János fáradhatatlan
munkáját! A jótékonysági szándékot mi sem példázza jobban, mint az, hogy a főszervezők is belépőjegyet váltottak a
bálra!
A jól bevált forgatókönyv szerint az üdvözlő beszédeket követően műsorral kedveskedünk vendégeinknek, az idén a
Bailando Táncstúdió szórakoztatta a közönséget. A műsor érdekessége volt, hogy felléptek a tiszalöki csoport táncosai is.
A finom vacsora elfogyasztását követően ifj. Fehér András és bandája szolgáltatta a talpalávalót, és nem is fogták vissza
magukat a táncos lábú bálozók egészen hajnalig.
A első Horgászbáltól kezdve hagyomány, hogy a horgászok szavazatai alapján a bálon hirdetjük ki az „Év Horgásza”
megtisztelő címet. Az idén Tiszalökön az év horgásza Papp Ferenc lett. Ezúton is gratulálunk neki! Rendhagyó módon
az idei évben egy másik elismerés is átadásra került. Oklevéllel jutalmaztuk egyesületünk alapító tagját, Nagy Jánost, aki
egyben az év tiszteletbeli horgásza lett.
A tombolasorsolásra alig megszámlálható nyereményt ajánlottak fel a város, és a környező települések vállalkozásai, ill.
magánszemélyek egyaránt. Nem ment ritkaságszámba, hogy egy-egy vendég több nyereménnyel távozott.
A sorozat nem szakad meg, jövőre is sok szeretettel várjuk kedves vendégeinket! Találkozzunk az V. Horgászbálon!
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Hálás köszönet támogatóinknak:
Gazda bolt

Kerezsi Zita, Papír-írószer

Posta

Jáger Ferencné, Jáger Söröző

Állateledel bolt, Nagy Barbara

Fercom Számítástechnika

Zelen Gergely

Tóth Szilvia, fodrász

Bede-Tóth Attila

Csomós Tibor

Perjésiné Kiss Rita

Marica Optika

Kemecseyné, Turkáló

Munkácsi László, MUVI Bt.

Fercsákné Tomán Ildikó

Novák Norbert

Arató Attila, Autómosó

Rácz Sándor, Külvárosi Csemege

Fesztóry Sándor

Farkas Imre, Zöldség ker.

Goldess Hungary Kft.

Tamás Józsefné

Kenyérgyár Tiszalök

Flóra Patika

Bodnár Józsefné,
Napsugár Virágbolt

Dan Tamás

Nagy József, Ládagyár

Balogh Tibor

Ifj. Lakatos Pál,
Vas-műszaki bolt

Pápa József

Általános Iskola SZMK.

Kapusiné Erika, Gyógynövény

Nagy József, Park cukrászda

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Csernyák László, Sajtműhely

Gömze Sándor

Bajusz Gábriel

Juhos László

Bognárné Molnár Márta

Pizza Ferretti

Ifj. Pál József, Pál Titnessz

Tóth Ferenc, Redőny

Krókusz Virágbolt Piroska

Nagy László, Kefud

Bereczki Tüzép

Nagyné Sipos Marianna, fodrász

Belvárosi 100-as István Zsolt

Feketéné Mártika, 100-as

Gulyás Beáta, Virágbolt

Palencsár Miklósné, Tüzép

Tamás Óra-Ékszer

Kaszács Róbert

Vitamin Világ,
Bodnár Brigitta

Juhász Károly, Piac, kereskedő

Szabó Vera, Bíborka Papír-írószer

Bamikó Kft.

Sági István - horgászegyesület elnöke

ANYAKÖNYV
Márciusban házasságot kötöttek:
Soós Anett és Takács István
Akiktől márciusban búcsút vettünk:
Bereczki János
Fridrik Endre
Juhász Andrásné
Kákóczai Imréné
Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:
Borsi Hajnalka Dzsenifer
Horváth Noémi Laura
Iker Kristóf
Győrfi Zsombor
Kis Miranda Ketrin
Vékony András
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UTOLSÓ OLDAL

ELADÓ Tiszalökön, Arany János u. 43. szám alatt,
2014-ben kívülről felújított, hőszigetelt kb. 70 m2 alapterületű
4 lakásos társasház emeleti lakása kertrésszel, nagy pincével.
Irányár: 8 millió forint
Érdeklődni lehet:20/3599364

Gömze Sándor
Polgármester
2016. április 1.-jén
köszöntötte
Mézes Andrásné
szépkorú
tiszalöki lakost.

2016. április

Mérlegképes könyvelő vállalja

- ŐSTERMELŐK
- EGYÉNI VÁLLALKOZÓK
- KISVÁLLALKOZÁSOK
naprakész könyvelését, bérszámfejtését
- MAGÁNSZEMÉLYEK
adóbevallásának elkészítését
Érdeklődni: Bacskai Dóra – Tiszalök
0670/432-25-34
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!

ANGOL és NÉMET
NYELVTANFOLYAM
indul

Megbeszélés:
2016. május 9. hétfő 17 óra
a tiszalöki Művelődési Ház klubtermében
A tanfolyam 30 órás modulokból áll,
díja: 25.000 Ft/fő/modul

RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!!!
Az egyes modulok sikeres teljesítéséről
a résztvevők Tanúsítványt kapnak.
Jelentkezési határidő:
2016. május 5. /csütörtök/
Bővebb információ: +36/42/578-022,
tiszalöki Városi Könyvtár
Tölgyesi Attiláné, Kata

Tiszalöki Hírlap - Tiszalök város polgárainak lapja. Szerkeszti a Polgármesteri Hivatal Felelős kiadó: Mező József Felelős szerkesztő: Fülöp Attila

Tördelő-szerkesztő: Viola Print Kft.Nyomdai munkálatok: Viola Print Kft. Tel.:42/578-073, Tel/Fax: 42/275-520 Megjelenik: minden hónap végén
HU ISSN 1586 8001 Kéziratokat, leveleket szívesen fogadunk az alábbi címre: Városi Könyvtár 4450 Tiszalök, Kossuth út 40/a. Tel.: 578-022 Kérésre visszaküldünk.
A szerkesztőség címe: 4450 Tiszalök, Kossuth út 67. Tel.: 278-122; Tel./Fax:278-185 tiszalokikonyvtar@gmail.com

