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Tájékoztató a 2015. évi költségvetés teljesítéséről, valamint a 2016. évi költségvetésről, fejlesztési tervekről.

Tisztelt lakosság! Kedves tiszalökiek!

Szeretném önöket tájékoztatni Tiszalök Város Önkormányzatának 2015. évi munkájáról, az előző év eredményeiről,
valamint az előttünk álló időszak terveiről.
A 2015. évi önkormányzati költségvetést a 2/2015.(III.05.) számú rendelet megalkotásával fogadta el a képviselő testület.
Az intézményeink zavartalan működéséhez a költségvetés elfogadásakor a helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzéséhez szolgáló rendkívüli támogatásnak a pályázatával állítottuk össze.
Az eredetileg elfogadott 1.829.790 e Ft költségvetési főösszeg a rendelet év közbeni két alkalommal történő módosításával,
melyet a 19/2015.(X.01.), és a 1/2016. (II.04.) számú rendelettel fogatta el a képviselő testület elsősorban felhalmozási
kiadások – bevételek változása miatt
Módosított EI.					
2.149.662 e Ft-ra módosította.
A kiadási főösszeg teljesítése 2015-ban 		
1.988.406 e Ft. 92,5 % - ban
A bevételi főösszeg teljesítése 2015-ban 		
1.994.191 e Ft. 92,7 % - ban teljesültek.
A fejlesztések közül a 2015. évben befejezésre és átadásra került a szennyvíz beruházás II. üteme, amelynek teljesülése okozza
a kiemelkedő 1 milliárd forintos fejlesztési kiadást.
		
Jelentősebb fejlesztéseink:							
/ ezer Ft /
		
Szennyvízcsatorna építés II. ütem							
801.718
		
EÜ. Központ felújítási pályázat áthúzódó része/Fűtés felújítása			
17.853
		
KLÁAMI energiarac. Prg. KEOP pályázat						
144.79
		
KLÁAMI és PMH-ra fotovoltaikus erőmű telepítése				
42.114
		
IGK épület felújításának pályázata+ főzőüst vásárlás				
65.875
		
Önkormányzati lakások kazáncseréje / Busz vásárlás és felújítása			
4.702
		
Belterületi utak felújítása/kátyúzása						
5.035
		
Mg. Programhoz földterület vásárlás/Kossuth 114 sz.				
2.000
Kiemelten kell kezelni a helyi adóbevételeket, mivel ezzel el kell számolni. A helyi adóbevételekből a módosított
előirányzat 98,9 %-a folyt be, ami összegszerűen 143.852 e Ft, előző évhez képes kb. 3%-kal magasabb. Ezen belül a helyi
iparűzési adó 105.236 e Ft, a gépjármű adó bevétele 8.594 e Ft, építményadó 15.237 e Ft, magánszemélyek kommunális adója
11.048 e Ft, az átengedett központi adók 1 691 e Ft, a pótlék és bírság összegének 2.046 e Ft folyt be.
A helyi adóból származó bevételeket maradéktalanul a 2015. évi működési kiadásainkhoz, illetve a fejlesztések önereihez
használtuk fel.
2015 évben közfoglalkoztatás keretében a START munkaprogramban alkalmaztunk hosszabb időtartamú formában, illetve
a bértámogatásos közfoglalkoztatás kereteiben az intézményi működtetés kisegítésére összesen 185 fő volt foglalkoztatva, és
ami az előző években még nem így volt a foglalkoztatás növekedésével arányában csökkent a rendelkezésre állási támogatás
az előző évekhez képest, amelyet az év első harmadától a járási hivatal folyósított.
A szociális segélyek és a foglalkoztatás helyettesítő támogatás/FHT/ helyébe a települési támogatás lépett, ennek a forrása
a sajátbevételek és szociális támogatások voltak. A szociális ellátások között a 70 év feletti támogatások és az iskoláztatási
támogatás új elemként jelent meg.
A Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásnak a pályázata révén az önkormányzat 2015. december 23án 28 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, amelyből működési kiadások kiegyenlítése történt meg,
aminek köszönhetően a 2015. évi kiegyenlítetlen szállítói hátralékaink 0 Ft-ra csökkentek.
Az előbbiekben vázolt fejlesztések eredményeként, valamint az év végi jelentős tartozás kiegyenlítésének következtében.
A kötelezettség állomány teljes egészében lenullázódott, illetve a tárgyi eszköz állományunk jelentősen megnövekedett, ami
azt eredményezi, hogy az önkormányzat vagyona nőtt és a kötelezettség állománya csökkent. Tehát a meglévő vagyonunkat
nem terheli adósság.
A költségvetés számai elérhetőek és megtekinthetőek a város honlapján (www.tiszalok.hu).
Az önkormányzat és intézményeinek a költségvetés tervezetét a képviselő testület 2016. február 15-én tárgyalta és
elfogadta. A Tiszalök Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetését a 3/2016 sz. (II. 18-én) rend. 903.298 e Ft. bevételi
és kiadási főösszeggel elfogadásra került.
A 2016. évi költségvetési bevételek és kiadások között az előző évihez hasonlóan, hogy a költségvetési törvénynek
megfeleljünk, (ami szerint forráshiány nem tervezhető) a költségvetés ebben az évben is tervezett előirányzatot az
önkormányzatok „Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő” támogatást, amelynek pályázatára csak az eredeti
költségvetési hiány összegének erejéig van lehetőség. Így ezen támogatási jogcím beállításával tudtuk megteremteni a 2016
évi költségvetési egyensúlyt.
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A költségvetés bevételei és kiadásai
A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a.)
Költségvetési bevételét: 				
846.107 e Ft-ban
b.)
Támogatási bevételét:		
57.191 e Ft-ban
Összes bevételét:						

903.298 e Ft-ban állapította meg.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének
a) összes kiadását:					
903.298 e Ft-ban
A költségvetési létszámot 122 főben a közcélú és közhasznú és START programokkal együttes létszámát 272 főben állapítja
meg. Ehhez csatlakozik még a nem önkormányzati típusú közfoglalkoztatás az erdészetnél, valamint a Magyar Közútnál is
dolgoznak, így gyakorlatilag mintegy 300 tiszalöki van foglalkoztatva közcélúan.
Az eredeti költségvetési rendeletünkben tervezett fejlesztési kiadások között a térségben működő ügyeleti társulás számára
autóbeszerzés szerepel, amelyet már be is állítottunk a mindennapi feladatok elvégzésére. ,Nem csak erre, hanem a többi
fejlesztésre is – különböző intézményi felújításokra, javításokra és a temető melletti kb. 110-120 m-es szakaszon gépjármű
parkoló kialakítására, mely már el is készült- Kértem és kaptam támogatást a Tiszavíz Vízerőmű Kft-től. Köszönet érte.
Továbbá szerepel óvodai felújítások, utak felújítása, valamint a következő időszakban benyújtandó pályázatok előkészítésére
szánt összeg.
A költségvetés számai részletesen, táblázatokkal együtt elérhetőek és megtekinthetőek a város honlapján (www.tiszalok.hu).
2016. évi fejlesztéseink, fejlesztési terveink:

Az útépítéseket, felújításokat saját erőből elkezdtük, az első üteme hamarosan befejeződik. Mivel nincs adósságunk,
számlatartozásunk, és a tavalyi adóbevételek elég jól teljesültek, ezért most kb. 35 m Ft értékben tudunk utat építeni és
javítani, valamint szeretnénk 800-1000 m járdát is építeni. Továbbra is működik a járda projekt, bárki kérelmezheti, hogy az
Önkormányzat biztosítson alapanyagot, és a kérelmező lakos önmaga elkészíti a járdát a portája előtt a közterületen.
A Képviselő-testület fogja eldönteni, hogy melyek azok az utcák és járdák, amelyek a legfrekventáltabb helyeken vannak
és javításra szorulnak, hiszen azokat a város minden lakója használja, közlekedik rajta.
A program keretében első körben azon tiszalöki lakosok jelentkezését várjuk, akik előtt indokolt a járda javítása vagy új
építése és vállalják a munka elvégzését. A szükséges sódert és cementet az önkormányzat biztosítja.
Az igényeket, név, lakcím, elérhetőség a járda méretei (hossz, szélesség) feltüntetésével lehet leadni a Polgármesteri
Hivatal műszaki irodájában.
2016. június 6-tól 2016. június 17-ig ügyfélfogadási időben.
Akik nem tudják a saját kivitelezést vállalni (koruk, egészségi állapotuk miatt), azok azt jelezzék, mivel ezekben az
esetekben csak ez év őszén tudjuk a munkát elvállalni. A helyszíni ellenőrzés után, egyeztetett időpontban tudjuk biztosítani
a sódert és a cementet.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a szakorvosi ellátás a nyár folyamán szemészeti szakrendeléssel bővülhet / heti 4 óra /,
valamint az ultrahangos vizsgálatok is bővülnek heti 2 órával.
Áttérek azokra a tervezett pályázatokra, amelyek a város javát fogják szolgálni, a fenntarthatóságot javítják, növelik a
város vonzerejét, az élhetőségét javítják majd reményeink szerint.
Vidékfejlesztési programba pályázunk „Települési képet meghatározó épületek külső rekonstrukciója”: A
Polgármesteri Hivatal lapos tetejét kiváltanánk egy magas tetővel.
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A TOP-ban benyújtani tervezett pályázatok
Sorszám
Pályázati kód Támogatás megnevezése						
Támogatás mértéke
1.
TOP-1.1.1-15 Ipari Parkok, ipari területek fejlesztése						
100%
2.
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés		
100%
3.
TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát,
				
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése			
100%
4.
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása								
100%
5.
TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések				
100%
6.
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése
7.
TOP-3.2.2-15 Megújuló energiaforrások kiaknázása
8.
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése			
100%
9.
TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
100%
A felsoroltakból négy pályázat már benyújtásra is került.
A Magyar Kézilabda Szövetséghez pályáztunk tavaly kézilabda csarnok építésére, egy szakmai programot nyújtottunk be.
Szép múltja van nálunk a kézilabdának mind a felnőtt, mind a diáksport tekintetében. Azt gondolom, hogy a jelenleg is játszó
fiatal hölgyek és általában a tiszalökiek megérdemelnének egy ilyen létesítményt. Tiszalök városa benne van abban a hatvan
településben, ahol csarnokot építene a szövetség. Egyelőre, ami biztos, hogy hozzá kell járulni a városnak, ezért mi szeretnénk
felajánlani - ezt a rendezési tervünk is lehetővé teszi – a Liget utcai sportpályát, ahol a következő 5-10 évben nem csak
egy sportcsarnokot szeretnénk, hanem pályázati lehetőségek révén a sportban még 2017-ig biztos jelenlévő TAO-s pályázati
forrásokat lehívva, egy szabadidőparkot szeretnénk ott kialakítani.
A terveink, elképzeléseink megvalósulásának szakaszairól folyamatosan be fogok önöknek számolni.
Kérem olvasóinkat és minden tiszalöki lakost, hogy az önkormányzattal kapcsolatos információkat törekedjenek hiteles
forrásból beszerezni, így sok félreértés, rosszindulatú félrevezetési szándék elkerülhető, megakadályozható.
Köszönöm figyelmüket.
Gömze Sándor polgármester
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Folytatódik a START Mezőgazdasági Program
A 2015. évi tapasztalatokból kiindulva és okulva 2016. évre is sikeresen pályáztunk a ráépülő START Mezőgazdasági
Programra. Ennek keretében 20 fő közhasznú dolgozót terveztünk foglalkoztatni 2016. március 1-től 2016. november
30-ig. A jelenlegi létszámunk 17 főre csökkent, mivel volt aki más munkahelyet talált, illetve egy esetben rendkívüli
felmondással szűnt meg a közfoglalkoztatási jogviszony. Az idei pályázatban a meglévő fóliák mellé még 350 m2
alapterületű fóliasátrat (már felállításra került), valamint kistraktort pótkocsival, ekével, talajmaróval szereztünk be.
Illetve a pályázati források lehetőséget biztosítottak a kéziszerszámok, vetőmagvak, növényvédő szerek, munkacipő
beszerzésére is. A kistraktor beszerzéséhez az Önkormányzat 500.000 Ft saját erőt biztosított. A fóliákban eddig hónapos
retket, fejes salátát, újhagymát termeltünk, ebből értékesítettünk és az Idősek Gondozó Központja konyháját láttuk el.
A paprika, paradicsom palántákat saját melegágyban neveltük meg, valamint az uborka palántákat is mi neveltük meg.
Ezek a palánták a fóliasátrakba kerülnek folyamatosan kiültetésre. Ezen kívül a korábban is erre a célra hasznosított 2
ha szántóterületen csemege kukoricát, zöldborsót, zöldbabot, főzőtököt, céklát, hagymát, burgonyát vetettünk el eddig,
mintegy 1,6 hektáron. Még tervezünk elvetni őszi retket, illetve zöldbabot. Az utolsó percben érkezett csapadék reméljük,
sokat segít az elvetett magvak kelésében. A munkánkhoz hathatós segítséget nyújtott a Szabadság Mg. Szövetkezet,
amelyet ezúton is szeretnék megköszönni. A Kossuth utcai vasúti sorompó előtti faház elbontása során a hasznosítható
elemekből a fóliatelepen egy szerszámtárolót és értékesítő helyet kívánunk megépíteni, amelyre szintén az Önkormányzat
biztosít saját erőt, mivel ez a pályázatban nem szerepelt. Remélem a természet kegyes lesz hozzánk és ezáltal az itt
dolgozók munkájának eredményéről is számot adhatok az újságban, a későbbiekben.
									
								

Mező József
szakmai vezető
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Köszönik az „apróságok”
Régi vágya teljesült a bölcsődei Micimackó
csoport gyermekeinek és dolgozóinak, ugyanis
szép, új székekkel és asztalokkal gazdagodott a
csoportszobájuk. Köszönet érte a Polgármester
Úrnak! Reméljük, a közeljövőben sikerül a
Törpikék csoport elhasználódott berendezéseit is
megújítani!
Mezei Attiláné - Bölcsődei szakmai vezető

Köszönjük a segítséget!
A csoportokban az évzáró ünnepségek szervezésével, lebonyolításával foglalkoznak az óvodapedagógusok. Ilyenkor
számot vetnek arról is, milyen segítséget kaptak az egész év folyamán.
Köszönetet mondunk a szülőknek, akik támogatták segítségükkel az óvoda mindenapjait, rendezvényeket. A TS-Gastro
Kft felajánlásából, szakmai délutánt szerveztünk, az E – misszió egyesület tagja Szőke Zsuzsa környezettudatosság
témában tartott előadást óvodapedagógusainknak. A Tiszalökért Közalapítvány jóvoltából minden évben karácsonyra
és gyermeknapra a csoportok játék készletét tudjuk gyarapítani. A Complex – cégcsoport minden évben segítséget nyújt
intézményünknek. A Polgárok Tiszalökért Egyesület már második alkalommal segít a gyermeknap felejthetetlenné
tételében, a Csiri- Biri együttes mókás gyermekdalokkal szórakoztatja a kicsiket a Művelődési Házban. Terveikben
szerepel szabadidős program szervezése az ovis családok részére. Ha igénylik, nemcsak anyagiakban, hanem
tevőlegesen is számíthatnak az óvodák az egyesület segítségére. Az aprónak tűnő segítség is sokat jelent a mindennapok
zökkenőmentes megoldásában.
Köszönjük!

Erdei Óvoda hete
2016. április 25-29 között a nagycsoportos óvodás gyermekek környezetünk
alapos megismerésében vehettek részt. Bejárták a Tisza - part Tanösvényét
szakvezetéssel, utána az Ökocentrumban játékosan ismerkedtek a madár és vizi világgal .Megnéztek egy rövid tanmesét színházi előadás keretében,
amely az egészséges életmódra, környezetvédelemre hívta fel a figyelmet. Az
óvodapedagógusok a hét minden napjára terveztek kirándulást, túrát, ahol új
ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagodtak a gyerekek, és a természetvédelem
fontosságát érzékelhették.
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„A mese a mindenség kulcsa”

(Jung)

A mese nem más, mint a gyermeki szemmel látott világ, ezért különösen fontos, hogy mindig a gyerek korának, és
érzelmi fejlettségének megfelelő mesét olvassunk, és soha ne hagyjuk magára gondolataival a tévé ezer csatornája előtt.
Semmi nem fejleszti jobban az érzelmi intelligenciát, és tereli helyes irányba a képlékeny gyermeki gondolkodásmódot,
mint egy jó mese, ami valódi erkölcsi üzenetet hordoz. A mese olyan lelki táplálék, amely életre szóló nyomokat hagy a
gyermekben. Egyrészt a mesélés sajátos szituációja, bensőséges hangulata adja meg az érzelmi biztonságot, a nyugodt,
csendes és szeretetteljes légkört, amelyben meg lehet pihenni, el lehet lazulni, amivel le lehet zárni egy mozgalmas és
eseménydús napot. Ám a kisgyerek a mesehallgatás során nemcsak a szülőre, hanem befelé is figyel, saját vágyainak
megfelelő fantáziaképet alkot, ami segíti őt a nap folyamán felgyűlt belső feszültségei, negatív érzései, félelmei,
feldolgozásában. A mesék a gyerekek énjéhez szólnak, a lelkükre és érzelmeikre hatnak, általuk a gyerekek gazdagodnak.
A mesék örömforrást, szórakozást jelentenek a gyerekeknek, de ennél is fontosabb, hogy önismeretüket fejlesztik, és
személyiségük fejlődését is elősegítik. Különleges értékük abban rejlik, hogy a gyermekek nyelvén szólnak. Ezután a kis
szakmai bevezető után szeretnék beszámolni a már hagyománnyá vált óvodai mesemondó versenyről. 2016. április 6-án
került megrendezésre a Szivárvány Óvodában a nagycsoportosok számára meghirdetett helyi verseny. A város mind az
öt óvodája képviseltette magát, két-három fős csapatokkal vettek részt a versenyen. A gyerekek szépen hangsúlyozva,
tisztán, érthetően adták elő a kedvenc meséiket. Amíg a zsűri tanácskozott, addig a gyerekeket megvendégelték egy kis
enni- innivalóval. A szakmai zsűrinek nehéz dolga volt, hogy kiválassza a legjobbakat.
I.
Ignáth Henrietta / Szivárvány Óvoda/
II.
Bardócz Krisztina / Szivárvány Óvoda/
III. Burján Eszter / Hétszinvirág Óvoda/
Külön díjat kapott: Pétervári Kata /Hétszinvirág Óvoda/
Lakatos Krisztofer /Napraforgó Óvoda/
A helyezettek szép könyvet és oklevelet kaptak. Azok a gyerekek, akik nem értek el helyezést, sem mentek el üres kézzel,
emléklapot és könyvet kaptak. Az óvodapedagógusok saját készítésű katicabogárral is kedveskedtek a gyerekeknek. Az
első három helyezett további jutalma, hogy képviselhette városunkat a területi mesemondó versenyen is.
A területi mesemondó verseny 2016. április 20-án került megrendezésre a Hétszinvirág Óvodában. A környező
települések óvodáiból ( Tiszavasvári, Tiszaeszlár, Bashalom, Nyírtelek, Szorgalmatos) érkeztek hozzánk a gyerekek és
kísérőik: szülők, óvodapedagógusok. A gyerekek nagyon felkészültek voltak, a népmesék és a verses mesék mellett
megjelentek a mai modern mesék is. A szakmai zsűriben tanítók és óvodapedagógusok értékelték a gyerekek szereplését.
Itt is nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek, hiszen minden gyermek nagyon jól teljesített. Hosszú tanácskozás után azonban
meghozták a döntést.
I.
Ignáth Henrietta ( Tiszalök)
II.
Cwetlich Benedek ( Tiszavasvári )
III. Rácz Réka Blanka ( Tiszavasvári )
Külön díjban részesült: Bardócz Krisztina ( Tiszalök )
Bozó Kristóf ( Tiszavasvári)
Nagy öröm volt számunkra, hogy két tiszalöki óvodásunk is jól szerepelt ezen a versenyen. A helyezettek könyvjutalmat
és oklevelet vehettek át. Minden résztvevő gyermek emléklappal és könyvvel térhetett haza. Valamennyien gyerekek és
felnőttek egy kellemes délutánt töltöttünk el a mesék birodalmában. Végezetül Zila Péterné óvodapedagógus soraival
szeretném zárni írásomat, ami úgy gondolom a szülők számára megfontolandó tanácsokat tartalmaz.

„Váljunk a mesemondás idejére magunk is gyermekké!
Éljük át a mesét, adjuk elő színesen, kicsit dramatikusan!
Játszunk bátran magunkkal, gesztusainkkal, mimikánkkal!
Soha nem lesz kisebbé, soha nem veszít tekintélyéből az a felnőtt,
aki kicsivé, gyermekké is tud lenni.
Meséljünk olyat, amit megért, ami pozitív tartalmakat hordoz,
amiben helyes viselkedésmintákat továbbíthatunk.”
Kovács Mihályné - óvodapedagógus
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Krétakör
Hatodik alkalommal rendezte meg a Free Dance
és a Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola a Krétakör
Megyei Művészeti Versenyt 2016. május 14-én, melyen
tánc kategóriában a tiszalöki lányok is képviselték
magukat. A rendezvény helyszíne az idén a Nyíregyházi
Kertvárosi Általános Iskola volt, ahová három csoporttal
érkeztünk kora délelőtt, és azonnal elkezdtük a
készülődést. A versenyprogram 130 műsorszámában
szereplő gyerekek egész napra biztosították az igényes
szórakozást. Csodaszép ruhák látványában, pontos,
kidolgozott mozdulatokban gyönyörködhettek a szülők
és az érdeklődők. A legkitartóbbak vehették át a díjakat,
hiszen az eredményhirdetés este kilenc órakor kezdődött.
Érdemes volt várnunk!
Az Orchidea csoport egy játékos, dinamikus
pom- pon koreográfiát mutatott be „Tigrishajsza”
címmel,
jutalmuk
Bronz
Minősítés.

A csoport tagjai: Bársony Tünde, Tóth Vanessza, Pellei
Melinda, Orsó Szabina, Tálas Krisztina, Tálas Alexandra,
Balogh Vanessza, Lucskai Aliz
A Tündérrózsa csoport tagjai 2. osztályos kislányok,
akik életük első versenyén vettek részt. Eredményük egy
szépen csillogó Ezüst Minősítés, melyet „Kukucska”

A Hóvirág csoport két műsorszámmal is indult.
„Jégvarázs” című moderntáncuk Arany Minősítést
érdemelt. Ezt a koreográfiát Kovács Mónika tanárnő

(Free Dance AMI) készítette. A Hóvirágok már rutinos
versenyzők.
Szorgos
munkájuk
eredményeként
„Vidámság” című mazsorett koreográfiájukra szintén
Arany Minősítést kaptak.

A csoport tagjai: Cserés Anna, Benkő Zoé Kiara, Aranyász
Amira, Murvai Patrícia, Pente Noémi, Szakolczai Emma,
Tóth Panna Petra, Horváth Zsófia Eszter, Csáki Melinda,
Bényei Eszter, Bánszki Blanka Zoé, Marozs Vivien
Felkészítő munkámat Különdíjjal jutalmazta a zsűri,
melynek eredményeként egy kellemes napot tölthetek
el családommal a nyíregyházi Nyilas Fogadó Welness
Centrumában. Szívből köszönöm az elismerést!
Mindannyiunk nevében szeretném még megköszönni
Szabóné Orosz Andreának az elbűvölő sminket, melyet
nagy türelemmel készített a kis hölgyeknek, a gondos
szülőknek, nagyszülőknek pedig a sok segítséget,
támogatást és a kedves szavakat!
Gratulálok Lányok! Csak így tovább!		

című koreográfiájukra ítélt oda a zsűri. A csoport tagjai:
Fekete Jázmin, Aranyos Lilla Málna, Kóti Krisztina, Páger
Petra, Kulcsár Kinga, Encs Nikoletta, Balogh Alexandra,
Horváth Boglárka, Baraksó Boglárka, Encs Dorina

Kozákné Szűcs Andrea
táncpedagógus
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A Korompayak szerepe megyénk
egészségügyében
ifj. Korompay Károly
A felvidéki gyökerű id. dr. Korompay Klekner Károly
családalapítása után a fővárosból Nyíregyházára került.
Itt született négy fia is, akik a katolikus elemibe, majd
királyi katolikus gimnáziumba jártak, mely utóbbi 1921-es
alapításában neki is tevékeny szerepe volt. A fiúk sportos
nevelésben részesültek, vívtak, teniszeztek, atletizáltak,
vadásztak, ami érthető annak fényében, hogy édesapjuk
kitűnő vívó, híres vadász és a sportolás elkötelezett híve
volt.
Érdemes kicsit bővebben kitérni a fiúk életére is. A
legifjabb testvér Miklós 1921-ben született. Jogász lett
és ügyvédi praxist folytatott a fővárosban. 1951-ben
azonban még a debreceni magasépítők bérelszámolója
és sportfelelőseként dolgozott, ami érthető annak
ismeretében, hogy fiatal korában a Nyíregyházi Vasutas
(NyVSC) kiváló rövid távfutó (100-200 m) atlétájaként
1939-1940-ben országos ifi bajnok volt, utóbbi évben
országos rekorddal. Később atléta edzőként is működött
és felesége Medgyesy Irén is testnevelés tanárnő volt.
Pünkösti Árpád családtörténeti könyvében így emlékszik
róla: „Technikumi tornatanárnőnk férje, a jogász dr.
Korompay Miklós, Micu bácsi, atlétaedző is volt.
Vékony, atlétikus alkat, valamikor rövidtávfutó, vonzó
intellektus…” Miklós 1995-ben hunyt el. Hamvai a
nyíregyházi családi kriptába nyugszanak. Az 1916-ban
született Tamás katonatisztként a keleti frontra került. A
28 éves tüzérszázados, a 6. honvéd gépkocsizó könnyű
tüzérosztály 2. ütegének parancsnoka volt. 1944. május
3-án Swiety-Josef-nél vívott ütközetben, ütege élén
harcolva, ellenséges repesztalálat érte, sérülésébe 1
nap múlva belehalt. Átmenetileg a helyi templom
kertjében temették el, majd exhumálták és holttestét
egy kórházvonaton hazahozták. Nyíregyházán május
16-án búcsúztatta a katolikus templomban Török Dezső
apátkanonok. Díszmenetben vitték a temetőbe, ahol
katonai tiszteletadás mellett temették el a családi kriptába.
Korompay Tihamér (1914-1974) 1931 szeptemberében
a Pázmány Péter Tudományegyetemen kezdte orvosi
tanulmányait, amit Debrecenben folytatott. 1938. áprilisi
doktorrá avatása után a klinikán kezdte el gyakorolni
hivatását. Sebész szakorvos lett. Közben nyolc
hónapig a bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjasa
volt. 1943 májusában nősült Budapesten, felesége dr.
Paulovics István egyetemi tanár lánya, Márta lett. 1944.
december-1946 március között Németországban volt
katonaorvos, ahova a családja is követte. Hazatérése
után Debrecenben, majd 1951-ben egy fél éven át a Pécsi
Egyetem 2. sebészeti klinikáján dolgozott. Ezt követően
újból visszatért a debreceni klinikára, ahol 1957-ig
tanársegédként működött, majd a ceglédi kórház sebésze

1960-70 között kórházigazgatója is lett. Igazgatása
alatt vált a régi, korszerűtlen ceglédi kórház, korszerű,
modern 476 ágyas intézménnyé. 1974-ban váratlanul
hunyt el. Az elsőszülött fiú Károly, a későbbi tiszalöki
orvos életéről bővebben kell szólnunk. 1911. október
11-én született Nyíregyházán. Egyetemi tanulmányait
1929-ben a budapesti Tudományegyetemen kezdte,
ahonnan az 1931/32-es tanévben Debrecenbe távozott.
Itt avatták doktorrá 1938-ban. Avatása napján volt
eljegyzése Jansen Edittel, Jansen Ferenc a Nyíregyházi
Takarékpénztár Egyesület vezérigazgatójának lányával.
Esküvőjüket 1939. ápr. 9-án tartották. Két gyermekük
született, a legifjabb Károly és Edit, aki szintén orvos
volt. Ifjabb Korompay Károly előbb apja kórházában, az
Erzsébet kórházban volt segéd-, majd 1938 októberétől
alorvos. 1940-42 között műtőnövendékként dolgozott
a debreceni sebészeti klinikán, ahol 1941. szeptember
1-én sebész szakképesítést szerzett. Ezt követően
1942-ben visszatért a nyíregyházi kórházba, melynek
1946. június 26-ig alkalmazásában állt. A háború alatt
1944. május-szeptember között a debreceni hadikórház
címzetes karpaszományos tizedese, majd 1945. áprilisig
a kassai hadtest 554 hadikórház osztályos orvosa volt.
1945. április 1. után a kórházzal Csehszlovákiába, majd
Németországba került feleségével és 2 gyermekével
együtt. 1945. május 8-án fogságba esett, ahol továbbra
is orvosként dolgozott. A fogolykórházat március 3-án
feloszlatták. Zárt kötelékben, sebesültszállító vonattal
március 16-án értek haza. Itthon az igazoló eljárás során
minden kifogás nélkül igazolták és folytathatta sebészi
tevékenységét az Erzsébet Közkórházban. Közben
édesapját letartóztatták és népbíróság elé citálták, de
támadások érték ifj. Korompayt is. A Magyar Nép 1946.
május 3-i számában „ifj Korompay Károlyt örökre
eltiltották az orvosi gyakorlattól” címmel megjelent írás
szerint a Nyugatosokat Igazoló Bizottság tárgyalta ifj.
Korompay ügyét, aki ellen budapesti tanársegédek adtak
be panaszlevelet, amelyben azt bizonygatták, hogy az
Erzsébet Közkórházi működésük alatt „ifj. Korompay
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Károlyt kimondottan fasiszta
érzelmű embernek ismerték
meg,
aki
magatartásával
ténykedésével
mindenben
azt
bizonyította,
hogy
a
szélsőjobboldalhoz tartozik. Az
igazoló bizottság állásvesztésre
és az orvosi gyakorlattól örökre
való eltiltásra ítélte.” Mindezt
annak ellenére, hogy ifj.
Korompay Károly, apjával ellentétben soha sem politizált.
Fellebbezést nyújtott be a debreceni népbírósághoz, de
nyilvánvalóvá vált, hogy a kórházban lehetetlenné válik
a további sebészi működése. 1946. július 1-től ezért
lemondott közkórházi állásáról és sebész magánpraxist
kezdett a Rákóczi. 1. szám alatti rendelőjében. Egy
év múlva megpróbálkozott apja szanatóriumának
újraindításával is négy helyi orvos kollégájával közösen
(Frankó Sándor szülész-nőgyógyász, Szabó Károly sebész,
Simon Jenő belgyógyász és
Fiamhoz
Losonczy Ferenc fül-orrgégész, szemész). A híres
Aggódom Érted
Korompay
Szanatórium
Minden napon át,
azonban az akkori politikai
Betegséggel küzdesz,
helyzetben nem létezhetett
Több éve már.
tovább. Egy egészségügyi
Türelmes vagy,
magánvállalkozás
S csendben remélsz,
működése ellentétes volt
Talán egy nap
a kialakuló szocialista
Felcsillan a remény.
rendszer szellemével, pláne,
ha az a magánvállalkozás
Bekopog és így szól:
összekapcsolódott
a
Itt vagyok én!
keresztény
nemzeti
S Te elindulsz
szellemiségű Korompay
A ragyogó nap felé.
család
nevével.
A
Bottal vagy nélküle
Magyar Orvosok Szabad
Mit sem számít már,
Szakszervezetének
Csak mehetnél,
főtitkára
levelet
Hisz a világ Reád vár.
írt a főispánnak az
intézmény megszüntetése
Melletted vagyunk
érdekében,
mondván
Hitben és szeretetben,
abban
antidemokratikus,
Törj ki a falak közül,
orvosok
Összefogva minden sikerül! rendszerellenes
dolgoznak. A szanatórium
végül 1949. január 15-én
Akard, hogy úgy legyen,
Gyermekeid kezét foghasd, bezárt, a Korompay család
S együtt róhassátok az utakat, egyre
reménytelenebb
Hidd el, van remény!
helyzetbe
került
és
elhagyták
a
várost.
A betegség nagy úr,
Ifjabb Korompay Károly
De harcolj ellene,
Hogy egyszer kimondhasd számára egy tiszalöki
állás lehetősége jelentette
Végre- Megérte!
a továbbélést. Tiszalök
–
termelőszövetkezeti
Kotosz Istvánné
2016. május

2016. május

község, amely tanyavilággal,
fogolytáborral
és
épülő
vízierőművel rendelkezett –
orvosi ellátás nélkül maradt a
korábbi körorvos dr. Cseh Zoltán
halála miatt. 1951-ben Borivó
László tanácselnök az akkori
járási tisztiorvos egyetértésével,
meghívta ifj. Korompay Károlyt
községi orvosnak Tiszalökre.
A tanácselnök közbenjárására sikerült visszakapni a
diplomáját. A hatalom belement abba, hogy egy népbíróság
által alaptalanul elítélt, de egyébként kitűnő orvos 1951.
április 1-től olyan településen praktizáljon, ahol a falu és a
tanyavilága lakosságának ellátásán túl rá hárult a tiszalöki
fogolytábor lakóinak ellátása és az őket felügyelő ávósok
és családtagjaik egészségügyi felügyelete is. Emellett
társadalmi munkában elsősegélynyújtásra képezte ki az
erőmű területén lévő elsősegélynyújtó állomások tagjait
és végezte továbbképzésüket. A legenda szerint az ávósok
még ételkóstolónak is őt alkalmazták, mert nagyon féltek
a mérgezéstől. A vízierőműnél jól tudta hasznosítani
sebészi képesítését is pl. az építkezésnél bekövetkezett
balesetek esetén. Ő látta el az 1953-as fogolytábori
lázadás sebesültjeit és ő szemlézte a halottakat is. Egy
1952. november 3-án, majd 1953. december 28-án kelt
levélből tudható, hogy a községi orvosnak napi 120-130
beteget kell ellátnia délelőttönként, délutánonként pedig
az erőmű üzemorvosi teendői vártak rá. Lehetetlenség
volt lelkiismeretesen ellátni ilyen sok beteget főleg, ha
a rendelési idő közben még egy sürgős esethez is hívták.
Nem volt ritka, hogy több napot kellett várakozni egy
vizsgálatra, addig meg a beteg állapota romlott. Ez az
évekig tartó a hatalmas munkaterhelés, a 24 órás készenlét
már veszélyeztette az egykor sportos, neves teniszatléta
Korompay doktor egészségét is. „…Éjjel nappal
lelkiismeretes, szakmailag tökéletes gyógyító munkát
végez, de rohamosan veszti el egészségét… Egy orvos ebbe
csak bele tudhat pusztulni, ha jó munkát akar végezni.”
– jellemezte a helyzetet dr. Molnár Gyula tisztiorvos. A
tanácselnök és a járási tisztiorvos folyamatosan kérték a
községi orvosok számának emelését. Hivatkozású alapjuk
a 1036/1952 (X.13) Minisztertanácsi határozat volt, amely
a dolgozók egészségügyének javításáról rendelkezett, de
a megyei tanács egészségügyi osztály csak ígérgetett.
Pár év múlva Korompayt visszahívták Nyíregyházára,
de a nehéz helyzete ellenére nem ment, hű maradt ahhoz
a településhez, amelyik visszaadta a diplomáját, ahol a
nehéz időkben állást, otthont kapott. 1987. szeptemberi
haláláig ott élt és óhajára ott temették el.
2005. augusztus 20-án Tiszalök posztumusz díszpolgára
lett.
dr. Kührner Éva

2016. május
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Szösszenetek a kajakos életből
A Tiszalöki újság márciusi számában már tájékoztattuk a város lakóit a helyi
kajak-kenu alegyesület tevékenységéről. Ezúttal az azóta eltelt időszakról
szeretnénk beszámolni Önöknek.
Alegyesületünk 7 fővel (6 leány és 1 fiú) vett részt az A-HÍD Építő Kupa néven,
az újpesti öbölben megrendezett szezonnyitón. Minden versenyzőnk szívét-lelkét
beleadva igyekezett helytállni az igen népes mezőnyben, minden versenyszámot figyelembe véve az indulók száma
meghaladta az 1000 főt! Szerencsére a küzdelem eredményességgel is párosult, hiszen kajak párosban és egyesben sikerült
érmet hazahozni! Természetesen minden résztvevő tiszalöki gyermek megérdemli az elismerést és a gratulációt! A múlt
héten Szegeden megrendezett ifjúsági rangsoroló versenyen Orosz Adrienn K-1 200 méteren – a győztestől mindössze 6
ezredmásodperccel elmaradva – a fantasztikus 2. helyet érte el a 31 versenyzőt felsorakoztató versenyszámban! Neki is
jár a gratuláció, egyben jó példa arra, hogy az évek óta kitartó munka meghozza az eredményét.
Az áprilisi, májusi szeszélyes időjárás mellett nem várt elemekkel is meg kellett küzdenie kis közösségünknek, ami mellett
nem lehet szó nélkül elmenni. Dióhéjban elmondható, hogy a Diósgyőri Kajak Sport Club Tiszalöki alegyesület szülői
közössége kérelemmel fordult a Városvezetéshez és a Képviselő-testülethez annak érdekében, hogy a szabadstrandon, a
POTE által használt terület kajakos gyermekek általi használatát szíveskedjenek biztosítani. Ezt a területet korábban
azért kapta az egyesület, hogy vízi tevékenységet folytasson azon, amire azonban már évek óta nem került sor.
A kérelmünk indoklásaként tájékoztattuk a Képviselő-testületet, hogy 2016. februárjában egy négyoldalú megállapodás
készült arra vonatkozóan, hogy a szóban forgó területet a DKSC is használhatja szívességi alapon. A megállapodást
Polgármester Úr, a szabadstrand üzemeltetője, valamint a sportegyesület elnöke aláírta, a POTE részéről azonban –
számunkra ismeretlen okok miatt – az aláírás megtagadásra került. Ebből eredően a területhez nem volt hozzáférése az
egyesületnek.
Fontos kiemelni, hogy az alegyesület berkein belül közel 30, tiszalöki gyermek sajátítja el ezt a szép, egészségre, alázatra,
tudatos gondolkodásmódra nevelő sportot, a folyamatosan bővülő létszám miatt szükséges lenne egy olyan helyszín,
ahol gyermekeink a mindennapi vízreszállást biztonságosan végre tudják hajtani.
A magas taglétszám miatt indokolttá vált a hajóállomány számának gyarapítása, melynek érdekében az alegyesület a
Magyar Kajak-kenu Szövetség és anyaegyesület felé a szükséges lépéseket megtette, azonban az időszakos gondok
enyhítését jelentette volna a POTE kezelésében lévő, általuk információnk szerint nem használt kajakok átvétele.
A szóban forgó területen az MKKSZ is tevékenyen részt vett a korábbi fejlesztések megvalósításában, és a városvezetés
támogatása mellett jelenleg is folyamatban van pályázat benyújtása a terület adottságainak javítása érdekében.
A szülői közösség időt, energiát, pénzt nem kímélve támogatja gyermekeik szárnybontogatásait e sport területén, és
véleményük szerint a Polgárok Tiszalökért Egyesület a nevében szereplő TISZALÖKÉRT szót figyelmen kívül hagyja
a POTE. Nem azt kértük, hogy támogasson az egyesület minket, a gyermekeinket, csak azt, hogy ne akadályozzanak
bennünket!
Kérelmünk pozitív támogatásban részesült Polgármester Úr és a képviselők részéről – amit ezúton is megköszönünk –,
így olyan döntés született, hogy a POTE-nak át kellett adnia a területet 2016. május 15-éig, ami meg is történt. Külön
köszönjük Gömze Sándor polgármester úrnak a támogatását!
Hogy az örömbe üröm is vegyüljön, arról ismételten tettek egyes tiszalöki emberek, lévén az átadásra váró kajakok
mellett a mosdó- és zuhanytálcát, de még a nagykaput is elvitték, mondván, a kapu az adomány… Ez a hozzáállás
azonban még csak időszakosan sem tud hátráltatni bennünket, közösségünk összetartó ereje ebben a nehéz időszakban is
megmutatta fantasztikus képességét, a felmerült problémákat megoldottuk-megoldjuk. A telephely folyamatos szépítése,
otthonosabbá tétele mellett gőzerővel készülünk az előttünk álló feladatokra (maratoni országos bajnokság, Borsod
megye bajnoksága, országos Diák-kupa, vidék és országos bajnokság), hogy méltóképpen képviseljük településünket
az ország különböző helyszínein (Győr, Tiszaújváros, Sukoró, Tiszafüred). Bízunk benne, hogy a közeljövőben újabb
szép sikerekről számolhatunk be a lakosságnak.
Cserés Csaba igazgató úr februári bálon elhangzott szavaihoz csatlakozva: Hajrá, Diósgyőr, hajrá, TISZALÖK!
Diósgyőri Kajak Sport Club Tiszalöki Alegyesület szülői közössége
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Halló Josianne!
Jó reggelt kívánok neked is! Legalább olyat, mint magamnak! Ha láthatnád milyen a kertem! Hallanád madaraim
énekét, főleg a fekete rigóét a cinegéét. Vörös színbe festi a láthatárt a felkelő nap, s az orgona illata tölti be az egész
utcát. A kert végén menyasszonyi ruhájában büszkélkedik az egyetlen fehér akácfa. A szarkalábak gazdagon, lilás és
halvány rózsaszínben ékesen forgatják fejüket a kéknefelejcsek felé. Sárgán virít a repce! Vékony sávban mellettük
virágoztak a cseresznye, szilva, és körtefák! A rózsabokrok és az íriszek, tele vannak bimbóval a még nyíló tulipánok
között. Megjelentek az első méhek, katicabogarak. Milyen csodát varázsol a Május? Óh, milyen édes ízű az eper! Mily
drágák a spárgák, friss borsók, friss zöldségek sora! Az ablakomból messzire láthatok. A földek már csak pár lépésnyire
vannak tőlem. Mint színes szőnyegek borítják a repcék a láthatárt. Köztük vékonyabb sávban virágoztak a cseresznye,
körtefák. Köröttük minden zöld színű különböző árnyalattal, s az ég a langyos széllel küldi derűs hangulatát. Azon
gondolkodom, a sírokra vigyek-e pünkösdi rózsát? Kell-e ettől szebb hajnal? Lehet-e ilyenkor panaszkodni? Azért kicsit
beszámolok magamról is. Mi jól vagyunk, készülök haza, mint te is 2 héttel ezelőtt. A lakókocsitokkal 77-évesen? Büszke
vagyok rátok, milyen bátrak vagytok egy 2 hónapos útra elindulni. Gyönyörű lehet az egész Provence és környéke.
Mindig csodáltalak azért is, hogy neked sosem volt honvágyad! Talán azért, mert ti franciák vidámabb természetűek
vagytok? Nos még miről írjak tovább? Mindennap történik ezer dolog, jók rosszak, nehezek, szépek. Én megpróbálok
mindent lehető legjobban elvégezni. Megpróbálom magamat a „Dudvák” között hasznosítani. Sajnos a lábaim többször
pihenésre kényszerítenek. Milyen fontosak „betegségeink” is, hisz némelyikünk összeesésig dolgozna. Kellenek a
határok, felismerni mikor elég! Hányszor szirénázik a mentőautó naponként? Hányszor fordul az a fekete autó, házunk
előtt! Sokszor kérdezem magamat is, miért terhelted túl magadat? Talán azért, hogy bebizonyítsad legalább olyan jó
munkavállaló vagy, mint német kollégáid? Te nem voltál, és nem is leszel harácsoló, ne öld magad, hisz tudod, semmit
sem vihetsz magaddal...! Sokszor ábrándozok a kertben fájós háttal is, hogyan tudtak szüleim annyit dolgozni? Honnan
volt erejük? Tették dolgukat magától értetődően. „Hajtottunk.”- mesélte egy- két éve drága jó Anyám. Nagymamám tiszta
görbe lett. Óh, hogy látom őket magam előtt! Látom rohanó lépteiket kaput nyitni a csordára induló teheneknek, látom a
kukoricás górét, a széna, szalmakazlat, a kerekes vizes kutat, a már ingó padlás feljáratát. Ott jártak régen, még mindig
nehéz elhinni, hogy már soha többé nem jönnek elém,
soha többé… Nincs már hova menni, lépcsőre leülni,
zsíros kenyeret enni. Elmentetek! Elmentetek mind a
drága szomszédokkal. Nincsen már, eltűnt veletek az Ady
út 23 szám régi hajnala??? Mi maradt nekünk? Csak a
gyöngyvirággal teli sírotok? Már számolom a napokat,
már épp pont egy éve, hogy nem láttam sírotok. Édes jó
Anyám már nem hallom többé hangodat. Óh, Tiszalök, de
messze vagy!!!!
Drága Josianne! Mennyi emlék kötött össze veled 42 év
alatt? Mennyi kiállításra, koncertre jártunk együtt, neveltük
jó tanácsok segítségével gyermekeinket. Mindig velem
voltál bajaimban. A 10 év különbség, a megfontoltságod, a
nyugalmad, segített útjaimon, döntéseimben. Példaképem
voltál rákos megbetegedésed alatt. Milyen erő, hit,
akarat, bizalom kell életünkben. Mindig szántál időt
vakokra, bénákra. Isten óvjon érte. Mindig tervezted
Magyarországi látogatásodat, szeretted volna megismerni
családomat, és nem utolsó sorban Tiszalököt. Rajtad kívül
egyik családtagom sem volt hajlandó annyit lapozgatni az
otthonról készült albumokat. Te hoztad az egész Párizsi
gyerekkorodat cserébe. Nincsenek szebb emlékeim
Németországban, ami nem az én és a te családodhoz
kötődnek. Nos, befejezem a mai napra. Ha mind a ketten
visszatérünk, biztos tele leszünk rengeteg élménnyel. Oly
gyorsan telik, múlik az idő, hagyjuk ezért őrizni drága
emlékeinket.
Elisabeth Maier - Szül. Solymosi E.
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Nemzetközi Gyermeknap története
„Miközben megpróbálunk mindent megtanítani a gyermekeinknek az életről,
gyermekeink megtanítják nekünk, hogy miről is szól az élet.” (Angela Schwindt)
A Gyereknap, a világ több országában megtartott nemzetközi ünnepe. Hasonló
indíttatású rendezvény létezett már a Monarchia idején is. 1906-ban rendezte meg
első Gyereknapját az Országos Gyermekvédő Liga, és ezzel a II. világháborúig tartó
évtizedes hagyományt teremtett. Akkoriban nem alakult ki évente ismétlődő időpontja
a gyereknap megünneplésének, de többnyire májusban tartották meg országszerte a
kétnapos rendezvényt, melyen a napernyőikkel a kezükben sétáló arisztokrata hölgyek, zöld perselyükbe gyűjtötték az
adományokat a gyerekek számára. Eredményessége változó volt ugyan, de társadalmilag ismert és elfogadott eseménnyé
vált. Az adománygyűjtő gyereknap nem volt egyedi Európában, de a kezdeményezés sajátosan magyar. 1950 óta május
utolsó vasárnapján ünnepeljük a Nemzetközi Gyermeknapot, a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség 1949. novemberi
határozata alapján. A cél ekkor az elmaradott, háború sújtotta országok gyerekeinek megsegítését szolgáló akciók
szervezése volt. A világ számos országában ünnepelt Nemzetközi Gyermeknap további célja a jótékonyságin túl az, hogy
felhívja a figyelmet gyermekeink jogaira és sajátos világára. A Nemzetközi Gyermeknapon kívül létezik számos más
gyereknap is. Szeptember 20-át jelölte ki például az UNICEF a Gyermekek Világnapjának. November 20. a Gyermekek
Jogainak Világnapja, augusztus 4. a Bennszülött Gyermekek Napja. Az Eltűnt és Bántalmazott Gyermekek Napja május
25-én New Yorkban eltűnt kisfiú emlékére hoztak létre. Ezen a napon minden nagyobb településen játékos programokat,
versenyeket, báb- és színielőadásokat rendeznek a gyerekek számára. Hasonló rendezvény már a II. vh. előtt is létezett: a
Gyermekhét, mely először 1931 májusában került megrendezésre, elsősorban jótékonysági céllal. A nyüzsgő programok
és a gyermekforgatag helyett választhatjuk a csendesebb, bensőségesebb természetjárást is. De tulajdonképpen mindegy,
hogyan, mivel ünnepeljük meg a gyermeknapot, a lényeg a közös élmény, amelyre még hetekkel, hónapokkal később is
örömmel emlékszünk. Egészen a következő, vagy akár egy „rendkívüli” gyereknapig.
Forrás: Antalóczy Adél - Modern ünnepek c. könyvéből

DIÓSGYŐRI KAJAK-KENU SPORT CLUB TISZALÖKI EGYESÜLETÉNEK
NYÁRI GYERMEK TÁBORA
Táborrend
A Tábor napi időbeosztása:
A gyermekek fogadása 8:00 VÍZI TELEPÜNKÖN
(szabad strand mellett)
Délelőtti edzés: 8:30 – 10:00
Tízórai: 10:00 – 10:30
Szabad foglalkozás: 10:30 -12:00 / 12:30 – 14:00 foci,
pingpong, horgászat, közös játékok
Ebéd: 12:00 – 12:30
Délutáni edzés kezdete: 14:00– 15:30
Uzsonna 15.30 – 16.00
Napi táborzárás, gyermekek felügyeletének vége 16:00
A tábor időpontja: 2016.06.20 – 2016.08.19
			
(kivétel a hétvége)
Költségek:
A Tábor költségei fedezik a gyermekek felügyeletének
és foglalkoztatásának, elhelyezésének valamint
a sporteszközök biztosításának (hajó, lapát,
mentőmellény), és az étkeztetésnek (tízórai, ebéd,
uzsonna) a költségét, valamint úszásoktatás és
strandbelépő árát.
A Tábor költsége: 2500 Ft/ fő/ nap

Jelentkezés:
A Táborba minden olyan 7-12 éves gyermek
jelentkezhet, aki:
• egészséges;
• viselkedése alkalmas a közösségi tevékenységre;
• szülei (gondviselői) ismerik, elfogadják és betartják
a Tábor rendjét. Klubunknak illetve a Táborvezetőnek
joga van a fenti szempontok meg nem valósulása esetén
– kiemelten közösségünk és az egyének, valamint
vagyontárgyaink védelme érdekében– a Táborba való
jelentkezést, részvételt elutasítani.
Egyebek
A táborrendre vonatkozóan a Club illetve a Tábor
vezetése fenntartja magának a mindenkori változtatás
lehetőségét és jogát, kiemelten a gyermekek testi
és pszichikai, valamint a tárgyi eszközök védelme
érdekében!
Táborvezetők:   
Orosz Sándor 		
tel: 06702046985
Oroszné Pilipecz Marianna tel: 06703475740
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TISZALÖKÖN IS
MAGASABB FOKOZATBA
KAPCSOLHATNAK
A SZÁMÍTÓGÉPEK
Ide is megérkezik a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése
Megkezdődött Tiszalök egyes részein a Telekom nagysebességű, szélessávú internet szolgáltatásának kiépítése. Hamarosan a Tiszalöki Telekom előfizetők is élvezhetik az eddigieknél még
gyorsabb internet minden előnyét, például az interaktív tévészolgáltatást. A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte tavaly, az előzetes terveket is felülmúlva, 464 000 háztartás
számára vált elérhetővé a nagysebességű szélessávú internet év végéig. A menet azonban itt
nem áll meg, 2016 végére a Telekom célja, hogy újabb, több mint fél millió háztartásba jutassa
el az internetezés élményének új korszakát. A Tiszalöki lakosokat is érinti majd a fejlesztés, így
év végéig több mint 1350 itteni háztartás számára nyílik meg a lehetőség, hogy használhassa
majd a szupergyors technológiát.
Milyen élményeket kínál az új hálózat a Tiszalökiek számára?
•
Elsősorban szupergyors internetet, gyorsabban betöltődő weboldalakkal, jobb letöltési
sebességgel; olyan érzést, mintha magasabb fokozatba kapcsolnának a számítógépek. Ez pedig
egyszerűbb kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és videó letöltést és - megosztást is jelent.
Hamarabb letöltődnek az emailek, egyszerűbben és élvezetesebben használhatják majd ez előfizetők a közösségi oldalakat.
•
Rengeteg TV-csatornát, szélesebb csatornaválasztékkal, valamint több képernyőn is elérhető filmkölcsönzést. Tiszalökön is élvezhetővé válik az interaktív tévézés számos már meglévő funkciója, mint például a megállítható és visszatekerhető élő adás, a felvehető élő adás, az
elektronikus műsorújság, vagy a tévé képernyőjén elérhető változatos interaktív alkalmazások.
•
Prosperáló vállalkozásokat, mert a szélessávú internet kínálta előnyökből a helyi vállalkozások is profitálnak, hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá válik működésük, javul a versenyképességük.
A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik a 4G hálózat bővítése is, amely
már meghaladta a 97%-os kültéri lakossági lefedettséget. A Telekom otthoni- és mobil internetszolgáltatásával így már együtt nyújtanak feledhetetlen élményeket minden Tiszalöki számára.
További információ a fejlesztésekről a telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható.
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Kedves tiszalöki Sportbarátok!
A tiszavasvári Lombik 1987-88-as futballidénybe bajnokságot nyert Öregfiúk
csapata meghívta a tiszalöki Öregfiúk csapatát egy mérkőzésre, amely a
tiszavasvári sporttelepen került megrendezésre május 20-án.
Csapatunk összeállítása a következő volt:
Kapus: Szőlősi Attila (47) Védők: Gál Imre (52), Péntek Miklós (55), Marozs
László (46), Suhaji Tamás (45) Középpályások: Losonczi Sándor (52), Pente
János (50), Csatlós Zoltán (57), Tomán Attila (52) Csatárok: Kubik János
(64), Zsoldos Sándor (51)
Döntetlent játszottunk a jónevekkel felálló tiszavasvári ellen (2:2).
A csapatunkból Marozs László Biatorbágyról, Csatlós Zoltán és Suhaji
Tamás Budapestről, Kubik János Nyírtelekről érkeztek. A többiek tiszalökiek
és tiszavasváriak voltak. Jó hangulatú mérkőzést játszottunk.
Sok telefonos megkereséssel jött létre ez a mérkőzés és ezúton köszönöm
minden játékosnak hogy ezen részt vettek.
Tisztelettel: Péntek Miklós - volt focista

A hónap olvasója
Májusban a hónap
olvasója
Koscsó
Krisztián, a Tiszalöki
Kossuth
Lajos
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti
Iskola 5/b. osztályos
tanulója.
Krisztián
nagyon szeret olvasni,
rendszeres látogatója
a Városi Könyvtár
Gyermekrészlegének,
mostanában
a
kedvence az Egy ropi
naplója sorozat.
Ebből legjobban a második kötetet szereti, a címe:
Rodrick, a király, amelyről így ír:
„Vicces, érdekes, és a mai gyerekekről szól. A család
veszekedik, ettől érdekes lesz. Azért ajánlom, mert felkelti
mindenki érdeklődését, és a címe is vicces.”
Csak egyet ne tégy! Ne kérdezd, hogyan töltötte Greg
Heffley a nyári szünidőt, mert egyáltalán nem hajlandó
róla beszélni. Az új iskolaév kezdetén Greg szíves örömest
szabadul meg az elmúlt három hónaptól… különösen
egy eseménytől. Sajnos bátyja, Rodrick mindent tud az
esetről, amit Greg tengermélyen szeretne eltemetni. De
a titkoknak megvan az a sajátosságuk, hogy szeretnek
felszínre kerülni… különösen, ha egy napló is szerepel az
ügyben.

Minden hónapban új könyvekkel, és a
Ropi naplójához hasonló sorozatokkal
és könyvekkel várjuk könyvtárunkban
minden kedves olvasónkat, gyerekeket
és felnőtteket egyaránt.
Hiszen az olvasásának számos
jótékony hatása van:
- Miközben olvasunk, az agy
kényszerítve
van
rá,
hogy
megjegyezze, a szavak jelentését ez
által tehát elősegíti a memória fejlődését. Ez diákoknak
és idősebbeknek egyaránt jól jön!
- Jó hatással van a koncentrációs képességünkre és
erősíti figyelmünket is. Ez megint hasznos az élet minden
területén!
- Ezen felül pedig az olvasás jótékony hatással van az
önálló gondolkodásra is.
Ahhoz, hogy agyunkat frissen tartsuk szükséges időről
időre megdolgoztatni azt és az olvasás erre egy kiváló
elfoglaltság.
Kedves olvasóink, decemberben, a Karácsonyi
forgatagban a HÓNAP OLVASÓI között ajándékokat
sorsolunk ki, ezért érdemes benevezni!
Feltételek: Csak a Városi Könyvtár beiratkozott
olvasói jelentkezhetnek, személyesen a könyvtárban, a
Tiszalök, Kossuth u. 40/a szám alatt, vagy e-mailben:
tiszalokikonyvtar@gmail.com címen. Az olvasó írjon
pár sort a kedvenc könyvéről, és ajánlja másoknak is.
Ez az ajánló a fényképével együtt megjelenik a tiszalöki
Hírlapban, és feltesszük a facebookra is.
Infó: 06/42/578-022
Addig is jó olvasást kívánnak a Városi Könyvtár dolgozói!
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ELADÓ ALIG HASZNÁLT LOFTY ELEKTROMOS KERÉKPÁR. ÉRD.: 42/278-176
Horgászbál Támogatói
Az
előző
lapszámból
technikai
okokból sajnálatosan a Horgászbál néhány
támogatója kimaradt, ezért utólag is hálás
köszönetünk az alábbi adományozóknak:
Tiszalök Város Önkormányzata
Városüzemeltetési Intézménye
TS Gastro és Lengyelné Czeczeli Anikó
Diósgyőri Kajak-Kenu Sport Club
Sprint Autó Oktatási Centrum
Rácz Zoltán
Págerné Kiss Beáta
Nagyné Bagdi Enikő
Szukács Sándor
Kossuth Lajos ÁAMI, Cserés Csaba igazgató
Szepesi József
Köszönettel:
Sági István - Horgászegyesület elnöke

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!

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

Mindenféle
videokazettát
át tudunk másolni!
Helyreigazítás: A Tiszalöki
Hírlap
2016.
márciusi
számában a „Tájékoztató
a Képviselő-testület 2016.
február
25-i
üléséről”
cikkében tévesen a teljes
létszámú Képviselő-testületi
ülésről írtam. A Képviselőtestület határozatképes volt,
de 7 fő képviselő volt jelen.
Mező József - jegyző
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