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Kiváló közalkalmazott

Körei Lászlóné

30 éve dolgozik szülővárosában, Tiszalökön – egyetlen munkahelyén – védőnőként. Gyermekszerető,
türelmes, empatikus személyiség. Munkatársaival mindig figyelmes, együttműködő. Rangidős védőnőként
a munkatársak érdekeit lelkesen képviseli. Jó kommunikációs képességének köszönhetően megtalálja a
megfelelő hangnemet és beszédstílust bármelyik gondozottal. Kiváló problémamegoldó képességű, jó
szervező, nyitott az új dolgokra, továbbképzéseken rendszeresen részt vesz. Mindig van ideje és energiája
arra, hogy megoldást találjon a hozzáfordulók problémájára. A helyi kulturális rendezvények aktív
résztvevője, igazi közösségi ember. Eddigi munkájával nagymértékben hozzájárult a felnövekvő Tiszalöki
gyerekek egészséges testi, lelki fejlődéséhez.
Kiváló közalkalmazott

Szilágyi Istvánné

a Tiszalöki Napközi Otthonos Óvoda, Napos Bölcsőde dolgozója kapta az elismerő címet. Szakmailag
felkészült, szükséges ismeretek birtokában van, amit munkájában alkotó módon tud kamatoztatni is. 1994ben Hajdúböszörményben szakosító oklevelet szerzett Gyermektorna vezetésből. Megszerzett tudását több
éven keresztül a gimnázium tornatermében - míg lehetett- kamatoztatta. Játékos mozgással egészséges
életmódra, a mozgás szeretetére nevelte a gyerekeket. Később a számítógép világát is megismerte és
munkájában képes ezt az eszközt is felhasználni, alkalmazni. Munkaköre óvodapedagógus, közel 40 éve
van ezen a pályán, ami a hivatása, elkötelezett szakmája iránt. Nem fél a változásoktól, e hosszú idő alatt
módszerek sokaságával találta szemben magát, képes a megújulásra. A mai korszerű szemléletű folyamatos
játékfejlesztő hatását valósítja meg a mindennapi tevékenységekben. Feladatát jól ismeri, betekintő látogatásokon nyújtott magas
szintű felkészültsége írásban, gyakorlatban egyaránt. Képes kolléganőivel együtt egy célért dolgozni, ötletekkel színesíteni az óvodai
életet. Munkájában megbízható. Ő is azon kevesek közé tartozik, akivel lehet munkán kívül is programot szervezni: nemcsak óvodai
önszerveződésekben vesz részt, mint a bábozás, Ovi-foci, városi rendezvényeken, gyermek-programokon is. Itt mindig kellemes
légkört teremt személyiségével. A hibáit elismeri, látja, igyekszik azon javítani, hogy munkája minőségében ne legyen változás.
Kiváló közalkalmazott

Kocsis Sándorné

Kocsis Sándorné 2006. április 1-től az Idősek Gondozó Központjának vezetője. Több mint négy évtizedet
töltött el, mint közalkalmazott. Munkásságára jellemző az újra való fogékonyság, a tenni akarás. Munkáját
pontosan, felelősséggel, megbízhatóan végzi. Folyamatosan képezte magát, ami alkalmassá tette a rábízott
feladat, minél jobb végrehajtásához. Kollégáival és az Önkormányzat többi intézményeinek vezetőivel
jó munkakapcsolatot ápol. Az Idősek Gondozó Központjának 2015. évi korszerűsítési pályázatában,
nagymértékben részt vett. Felelősségteljes, munkájában maximalista ember.
A Kocsis Sándorné tanítói, hivatalnoki és intézményvezetői hivatása, életpályája gördítse tovább a másokért
tenni akarók és tudók szándékát, erősítse meg a helyi közösségek összetartását, fejlődését. Emberi és szakmai elhivatottságával
hosszú pályafutása során ezt a nemes célt szolgálta.
Kiváló köztisztviselő

Cserés Judit

A Képviselő-testület 2016. május 26-i zárt ülésén kitüntető díjak adományozásáról döntött. Ezek között
szerepelt a „Kiváló Köztisztviselői Munkáért” cím is, amelyre kolléganőmet, Cserés Juditot a Pénzügyi
Iroda vezetőjét javasoltam. Javaslatommal a Képviselő-testület is egyetértett és egyhangú igen szavazattal
alkalmasnak találták ezen elismerésre.
Cserés Judit 2006. szeptember 1-től dolgozik a Polgármesteri Hivatalban. Mondhatom azt is, hogy „a kezem
alatt” tanulta a költségvetési számvitel rejtelmeit, hiszen akkor még pénzügyi irodavezetőként dolgoztam.
A pénzügyi iroda vezetését 2012-től látja el Cserés Judit. Munkájában precíz, pontos, a karakteres jelleme
és határozottsága mellett segítőkész, empatikus. Kollégáival és az önkormányzati intézmények vezetőivel
való kapcsolata kiváló.
Az Önkormányzat érdekeit szem előtt tartva lelkiismeretesen részrehajlás nélkül végzi munkáját, ezért jó szívvel ajánlottam erre a
kitüntetésre.
Mező József - jegyző

3

TISZALÖKI HÍRLAP

2016. július

Tájékoztatás
2015. évben 312 kérelmező család 525 jogosult gyermekre tekintettel részesült
ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁSBAN.

Összesen: 2.100.000,- Ft került október hónapban kifizetésre,
mivel a jogosult gyermekek számához viszonyítva kevesen igényelték a támogatást, és az erre szánt
keretösszeg lehetővé tette; így december hónapban a fennálló jogosultságok alapján változatlan összegben
ismételten kifizetésre került a támogatás.
Minden család figyelmét felhívom, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, idén: augusztus- szeptember
hónapokban újra igényelhető az
ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS,
és amennyiben a keretösszeg lehetővé teszi, december hónapban másodszor is kifizetésre kerülhet a
megállapított összeg.
A tájékoztatás kiadásának idején hatályos Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének A pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokról és támogatásokról szóló 3/2015.(III.05) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) IV. fejezet 19.§.
alapján:
(1) A polgármester a szülő/törvényes képviselő által benyújtott kérelme alapján iskoláztatási támogatást nyújt Tiszalök Város
közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel és életvitelszerűen a településen lakó/tartózkodó tanulók részére, akik nappali
tagozatos általános, közép, szakmunkásképző, szakiskolai tanulmányokat folytatnak.
(2) Amennyiben a szociális ellátásokra fordítható éves keretösszeg ezt lehetővé teszi, a támogatás – a Képviselő- Testület döntése
alapján – december hónapban megismételhető.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE TANULÓNKÉNT: 4.000,- Ft.
Az Iskoláztatási támogatás a beadási határidő lejártát követő 15 nap elteltével kerül kifizetésre.

Az Iskoláztatási támogatás igénylésével kapcsolatos tudnivalók, feltételek:
Ki igényelheti az Iskoláztatási támogatást?

Azon tanulók vagy a tanulók szülei/törvényes képviselői kérhetik a támogatást, akik Tiszalök közigazgatási területén állandó
bejelentett lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen a településen laknak/tartózkodnak, nappali tagozatos általános, közép,
szakmunkásképző, szakiskolai tanulmányokat folytatnak.

Milyen jövedelmi feltételhez kötött a támogatás megítélése?
-

Jövedelmi helyzettől függetlenül, minden tiszalöki állandó lakhellyel rendelkező tanuló jogosult a támogatásra.

Mikor és hol igényelhető a támogatás?

a kérelmek benyújtására 2016. augusztus 22.- 2016. szeptember 30. közötti időszakban van lehetőség. A kérelmek leadási
határideje 2016. szeptember 30. A határidő elmulasztása után nincs lehetőség a támogatás igénylésére.
A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal 15. és 19. számú irodáiban vehető át.
A kitöltött kérelmet/nyilatkozatot a szükséges igazolásokkal ellátva ugyanezen. irodákban van lehetőség benyújtani.

Milyen igazolás szükséges a támogatás igényléséhez?

A kérelemhez csatolni kell a tanulói jogviszonyról szóló igazolást.
A kérelem benyújtásakor a gyors ügyintézéshez feltétlenül szükséges a Lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint a
Társadalombiztosítási Azonosító Jelet tartalmazó hatósági igazolvány bemutatása.

Hogyan és mikor történik a támogatás kifizetése?

A támogatás kifizetése a kérelemben megjelölt számlaszámra utalással történik, vagy indokolt esetben, a házipénztárban,
készpénzben kerülhet kifizetésre.
A támogatás a kérelem beadási határidejének lejártát (2016.szeptember 30.) követő 15 nap elteltével kerül kifizetésre.

Tiszalök, 2016. július 13.

Mező József - jegyző
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Tájékoztató a Képviselő-testület 2016. június 30-i munkaterv szerinti nyílt üléséről
A Képviselő-testületi ülésen, annak megkezdésekor 7 fő képviselő volt jelen, mivel Gömze Sándor polgármester Úr a Megyei
Közgyűlésen való részvétele miatt később csatlakozott a testületi ülés munkájába, ezért Fedor László alpolgármester Úr vezette
a Képviselő-testület ülését az 5. napirendi pontig. Sági István képviselő bejelentette távolmaradását munkahelyi elfoglaltság
miatt. A meghívóban szereplő 6 napirendi ponton felül - képviselői javaslatra - felvételre került a TS Gastro Kft-vel kapcsolatos
tájékoztató is.
Az 1. napirend keretében a Tiszalöki köztemető 2015. évi üzemeltetéséről szóló – az Orfeusz Kft által készített - beszámolót
tárgyalta a testület. A köztemető rendjével kapcsolatban több észrevétel hangzott el, egyhangú volt a vélemény, hogy a
Városüzemeltetési Intézmény bevonásával (megkötött vállalkozói szerződés alapján) a temető rendjének javulását várja a
Képviselő-testület. A beszámolót 6 igen és 1 nem szavazat mellett fogadta el a testület.
A következő 2. napirendben egy új rendeletet alkotott a Képviselő-testület a városi kitüntető díjakról. Ennek keretébe
egy rendeletbe kerül a korábban három rendeletben szereplő kitüntető díjak rendszere. Az új rendeletet az idő múlása és a
megváltozott jogi, társadalmi viszonyok alapozták meg. A rendelet megalkotásáról egyhangú igen szavazattal döntöttek a
képviselők. A 3. napirendi pont keretében a Képviselő-testület átruházott hatáskörrel rendelkező bizottságai adtak beszámolót
az ezen jogkörökben hozott döntésekről. A 4. számú napirendben a már korábbi testületi döntéssel jóváhagyott óvodai
csoport átszervezéséről és az Óvoda Alapító Okiratának módosításáról született döntés. Ennek értelmében a fogyatkozó
óvodás korú népesség miatt 8-ról 7-re változott az óvodai csoportok száma. Azonban a döntés nem járt személyeket is érintő
létszámcsökkentéssel, mivel egy üres óvónői álláshelyet szüntetett meg a testület, illetve egy fő augusztusban nyugdíjba kerülő
óvónő álláshelyét pedig zárolta a testület. A csoporthoz kapcsolódó dajkai állást pedig helyettesítési célokra fenntartotta a
Képviselő-testület. Az 5. napirendben a Központi Orvosi Ügyelet feladatellátásáról kapott tájékoztatást a testület. A szervezési
feladatok átvétele után (dr. Zsonda Lászlóval az Orvosi Ügyeleti Társulás felmondta az erre irányuló megállapodást) a
gyógyszerkiadás az előző évi 32%-ára esett vissza úgy, hogy az ügyeleten az esetszám növekedett. A 6. számú napirendben
a Honvéd utcán levő vízmű telephelyének állami tulajdonban levő részének az Önkormányzat tulajdonába való átadásának
kéréséről döntött a testület. Ezen döntést a megváltozott jogszabályi környezet tette indokolttá. A 7. napirend tárgyalása során
a közétkeztetést biztosító TS Gastro Kft szerződésben vállalt konyhai felújítási munkáiról, annak átvételének, ellenőrzésének
menetéről született határozat, amelyet eljuttattunk az érintett vállalkozásnak.
Ezután Gömze Sándor polgármester Úr tájékoztatóját hallgatta meg a testület az előző ülés óta tett intézkedésekről, folytatott
tárgyalásokról. Ennek elfogadása után képviselői kérdések, bejelentések történtek, aminek lezártával befejeződött a Képviselőtestület ülése.
Mező József - jegyző

„Megint lopják…”
Az újság rendszeres olvasói emlékeznek rá, hogy az előző év hasonló időszakában keseregve írtam a „feles művelés” című
cikkemet, amelyben a START Mezőgazdasági Program keretében termeltek dézsmálásáról írtam. Sajnos a tendencia folytatódik,
hiszen szemfüles, de leginkább gazember honfitársaink ismét megrövidítették településünket. A gyönyörűen virágzó burgonyát
– amelyet az Egyesített Szociális Intézmény konyhájára szántunk – folyamatosan kihúzgálva, annak több mint 50%-át
tönkretették. És hogy jobb ízű legyen a leves, ellopták a mellette lévő sárgarépát is természetesen csak a nagyobbakat, hiszen
ami maradt, majd jó lesz későbbre is. Az éjszakai őrségek alkalmával, ami nem volt folyamatos, mivel nincs arra létszámunk,
természetesen nem loptak el semmit. Szomorú dolog ez, emiatt ha a következő évi pályázat erre lehetőséget ad, körbekerítjük
és szögesdróttal lezárjuk a területet, hátha ez gátat szab a mostani tolvajoknak. A csemege kukorica közelgő érésére folyamatos
őrzést biztosítunk, és tárt „karokkal” várjuk a feles művelés résztvevőit.
Mező József - szakmai vezető

„Válogatós közmunkás”
Történt, hogy a zöldborsó rohamos érése miatt néhány, a közmunka egyéb területein jeleskedő „dolgozót” kértem, hogy
irányítsanak át a START-os mezőgazdasági munkákra.
A helyzet az alábbiak szerint alakult: az átirányított 8 emberből kettőnek azonnal felment a vérnyomása, kettőnek pont akkor
állt bele a derekába, akik maradtak, azok közül volt, aki közölte: na ő ugyan nem fog kapálni. Igaz, nem is azért kértem
őket, de megnyugtatott, hogy ilyen öntudatos dolgozók léteznek, akik tisztában vannak a kapálás során kialakuló veszélyes
helyzetekkel. Kellő élettapasztalatom révén a világ minden kincséért sem kockáztattam senki életét. Ezért fájó szívvel ugyan,
de beláttam, hogy jobb nélkülük…
Mező József - szakmai vezető
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Segítsünk közösen!!!

Kedves Olvasók!
A lenti cikket elérzékenyülve olvasva jutottak eszembe azok a gondolatok, melyek arra ösztönöztek, hogy mindenképp
írjak egy rövid felvezetést.
Nincs attól szörnyűbb dolog, ha az embernek nap, mint nap szembesülnie kell azzal, hogy gyermeke gyógyíthatatlan
beteg. Időt, pénzt, fáradtságot nem kímélve egyetlen cél lebeg ilyenkor csak a szem előtt: a mielőbbi gyógyulás reménye.
Aztán az idő telik, a fáradtság állandósul, és a legborzasztóbb, hogy a pénz is lassan fogytán lesz! Vajon mekkora
elszántság és bánat kell ahhoz, hogy bárki is a külvilághoz forduljon segítségért! De egy igazi szülő nem mérlegel, ha
gyermekéről van szó!
Kotosz Istvánné régi és kiváló ismerősünk! Nélküle, pontosabban írásai, versei nélkül szegényesebb lenne a Tiszalöki
Hírlap. Gondoljanak arra, hogy lassan két évtizede ingyen és bérmentve fáradozik azon, hogy hónapról-hónapra
szórakoztassa, elgondolkodtassa Önöket az újság sorain keresztül! Bizonyítsuk be, hogy közös összefogással próbálunk
és tudunk enyhíteni fájdalmán!
Kérem, az alábbi sorokat olvasva mindenkiből törjön felszínre a segítőkészség, az együttérzés, és a megértés!
Köszönettel a szerkesztőbizottság nevében: Fülöp Attila - főszerkesztő

Tisztelt Olvasók!

Álmomban

Sokáig töprengtem azon, hogy megosszam-e Önökkel a történetünket. Mi sohasem
kértünk segítséget senkitől, ezért ez nehéz döntés volt a számomra. Mindig mindenért
keservesen megdolgoztunk, de sajnos most olyan problémával állunk szemben, amit
a családunk nem tud megoldani: a fiam gyógyíthatatlan betegséggel küzd már 14 éve.
A betegsége neve: sclerosis multiplex. Ez egy krónikus, potenciálisan rokkantsághoz
vezető betegség, amely a központi idegrendszert, azaz az agyat és a gerincvelőt
érinti. Már nagyon sok mindent megpróbáltunk, hogy állapotán javítsunk, de
eredménytelenül. Végül megismertük a Bemer mágneses matrac jótékony hatásait.
Szakemberek javaslatára nagy nehézségek árán sikerült bérelnünk egy ilyen
matracot a fiamnak. 2 hétig volt nála használatban, ilyen rövid idő alatt is sokat
javított jelenlegi állapotán. Jobb lett a közérzete, könnyebbek lettek a mindennapjai.
Mivel a bérleti díj magas volt, így nem tudtuk meghosszabbítani a bérlés idejét,
pedig ez az egyetlen eszköz, ami segíthet a fiamnak az állapota szinten tartásán.
Egyértelművé vált számunkra, hogy csak egy saját matrac segíthet neki, melyet
minden nap tud használni. Több helyen érdeklődtünk, hogyan tudnánk neki vásárolni
egy ilyen matracot. Sajnos egy használt matrac is nagyon sokba kerül, mi pedig nem
tudjuk önerőből előteremteni ezt az összeget. Két kiskorú gyermekük iskoláztatása,
nevelése is sok anyagi kiadással jár. Ezért arra kérném a kedves Olvasókat, hogy aki
bármilyen anyagi segítséget tud nekünk nyújtani fiam gyógyításához, az Belvárosi
100-asban (Tiszalök, Kossuth út 62.) elhelyezett adománygyűjtő dobozba helyezve
vagy az alábbi számlaszámra való utalással segítsen nekünk.

Otthon jártam álmomban,
Hol megszülettem én,
Bátortalan lépteimet
Kísérte egy fény.

Számlaszám:
11773449-00873019
Ez a matrac gyermekem mindennapjait könnyebbé tenné, és elviselhetőbb életet
élhetne a négy fal között. Ha sikerülne közös erővel vásárolnunk neki egy ilyen
matracot a fiam és a mi álmunk is valóra válhatna. Köszönöm, hogy elolvasták
soraimat.
Kívánom Önöknek a legjobbakat!
Tisztelettel:
Kotosz Istvánné

Ott találtam magamat
A konyha küszöbén,
Futkosott a hideg rajtam,
S emlékezni kezdtem én.
Keresgéltem egy emléket
S felidéztem a régi képet,
Idegen volt ott már minden,
Szomorúan tovább léptem.
A szobába lefeküdtem,
Oly nagyon már kimerültem.
Álmodtam én tovább, tovább,
S láttam az Édesanyám arcát.
Megszólított és mosolygott,
Meleg takarót rám borított.
Öreg kezét simogattam,
Ezer csókkal elhalmoztam.
Szólítottam, de hiába,
Néma csend ült a szobára.
Álmomban én körbe néztem,
Olyan rideg lett már minden.
A valós álom felébresztett,
Akkor értettem meg mindent.
Álmomban én otthon jártam,
Édesanyámat újra láttam.
Kotosz Istvánné
2016. július
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III. JÁRÁSI GASZTROPIKNIK
Tiszavasvári 2016. július 9.

Korán reggel, 06 órakor keltünk, a városlakók nagy része
még pihent, mi már a vadhúst szedegettük a hideg pácléből.
Csepergő esőben pakoltuk felszerelésünket indulásra készen
Tiszavasváriba, a 3. alkalommal megrendezésre kerülő
GASZTRO piknik-re. Az időjárás ekkor még nem volt kegyes
hozzánk. Megérkeztünk a strand területére, ahol már jégeső
fogadta a résztvevőket. Ennek ellenére, mindenki arcán derű
és mosoly látszódott, reménykedve a napsütésben. Kipakolást
követően, mindenki nekilátott saját étkei elkészítéséhez,
megjelentek az első napsugarak, egy szép nyári nap vette kezdetét. Hosszú József a Járási Hivatal vezetője tartotta nyitó
beszédét, mellette a környező városok polgármesterei köszöntötték a résztvevőket. Gömze Sándor Tiszalök város
polgármestere, aki a közeljövő fejlesztéseiről, Tiszalök település környezetét, infrastruktúráját, turisztikai fejlesztéseit és
mindezeket szorosan szolgáló pályázatok kihasználtságairól is szólt, üdvözölte a megjelenteket. Ünnepi köszöntőt mondott Dr.
Nagy István a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, szívmelengető szavai a következők voltak: „Büszkének
kell lennünk, amink van. Érezzük magunkat otthon ott, ahol őrizzük értékeinket, tárgyainkat, hagyományainkat, pillanatainkat.
Ezt a belső kört kell tovább bővítenünk településünk értéktárait használva, amelyek hozzánk kötődnek, ahol együtt lehetünk,
ünnepelhetünk békében, jó hangulatban, amely kuriózum. A települések itt nem vetélkednek, hanem jó szomszédságban
vannak egymással. A jó barátság ma már a legnagyobb érték. Becsüljünk meg mindent, amink van, nincs másunk higgyék el,
ez ad megélhetést, munkát. Nagyon jó szórakozást, a civil életekben boldogulást” kívánt. Tiszalök Város Önkormányzatát 8
fős kis csapat erősítette, (óvó nénik, dajkák, családom), akik támogattak segítségükkel.
Benevezett ételünk: őzpörkölt csőtésztával. A 14 kg őzhús alapanyagát Dr. Erdélyi Béla a vadásztársaság elnöke ajánlotta fel,
melyet ezúton is tisztelettel köszön a Polgármesteri Hivatal. Az illat, sok érdeklődőt a sátrunkhoz vonzott, kóstolót, jegyek
ellenében kínáltunk. A főzősátrakban a vadhúsok mellett, hagyományos ételeket készítettek a benevezett csapatok, többek
között: sparhelten készült krumpli lángos, túrós csöröge, cukkinis tócsni, mákos kalács, meggyes pite, palacsinták, és még
sorolhatnám, mi minden finomság vonzotta be a látogatókat, érdeklődőket, résztvevőket egyaránt. Eközben néptáncosok,
népzenészek, mazsorettes kicsik és nagyok, népzenei együttesünk,
különféle zenei stílus és még számtalan fellépő színesítette a napot.
A „veterán” motorok felvonulása után egyénileg is lehetőség
nyílt kipróbálni például az oldalkocsis motorkerékpárokat, és
meg lehetett tekinteni a közelmúlt státusz szimbólumait is. Az
ebédet mindenki élő cigányzene mellett fogyaszthatta el, amely
számomra a „Jó ebédhez szól a nóta” emlékezetünkbe vésődött
múltat idézte. Szakmájuk egy-egy darabkájából ízelítő bemutatót
tartott a tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet a képzett
kutyáival, a Tiszavasvári Rendőrkapitányság bűnügyi technikai
felszerelésével és a Tűzoltóság is, ahol a tűzoltók az oltó habból
„habfürdő”-t képeztek, ötletesen a kicsik belevetették magukat és
azonnal habangyalkát készítettek. Lehetőség volt logikai fajátékok
használatára, lovaglásra, kézművességre, totók kitöltésére, s még
az egészségünk felmérésére is. Eközben az ételek elkészültét zsűri
minősítette, és a részt vett csapatok sem tértek haza üres kézzel
a „Dancs Farm” jóvoltából. Családias hangulatban, kellemes
környezetben, barátokkal és ismerősökkel tölthettük el ezt a szép
szombati napot, amelyet kimerülésig tartó koncertek zártak be.
Engedjék meg, hogy ezúton fejezzem ki köszönetemet a segítő
kezeknek, akik nélkül ez a nap nem jöhetett volna létre. Gömze
Sándor Polgármester úr, Tölgyesi Attiláné Kata, Dr. Erdélyi Béla
és a vadásztársaság tagjai, Tiszalök Városüzemeltetési Intézmény
dolgozói, Vaskó János, aki az őzhús előkészítésében segédkezett,
az óvó- és dajka „néniknek”, s nem utolsó sorban családomnak,
akik képviseltették magukat Tiszalök Város Önkormányzata
nevében a Gasztropikniken.
Aranyász Sándorné
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Változások a Telekiben
Tisztelt Tiszalöki Lakosok!
Kiss László vagyok. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója 2016. július 1. napjától engem bízott
meg a Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma vezetésével. Először
is szeretném megragadni az alkalmat, hogy az intézmény előző igazgatójának, Koszta Mihálynak nyugdíjba
vonulása alkalmából hosszú, boldog, egészségben eltöltött életet kívánjak! Tiszavasváriban lakok, de kilenc
éve – ebből nyolc évet intézményvezető-helyettesként – már a Telekiben dolgozok. Életem 47 évéből 24
évig pedagógusként dolgoztam, így úgy éreztem, elég tapasztalattal rendelkezek ahhoz, hogy el tudjam
végezni a tagintézmény-vezető feladatait. Szeretnék mindeközben eleget tenni Tiszalök város és a térség lakossága, gazdasági
szervezetei által megfogalmazott kívánalmaknak (amennyiben lehetőség van rá), s élni szeretnék a térség adottságaiban rejlő
lehetőségekkel is.
Fő céljaimat, feladataimat a következő pontokban tudnám összefoglalni:
‒
A képzési struktúra vertikálisan teljes (Híd, szakképzés, szakközépiskola, szakiskolát végzettek középiskolája, érettségire
épülő képzés), bővíteni csak horizontálisan lehet. A horizontális bővítéshez alaposan át kell tekinteni a legújabb Országos Képzési
Jegyzéket, s meg kell vizsgálni, milyen új szakmát/ágazati képzést tudnánk kínálni a fiataloknak.
‒
Az esti munkarendű felnőttképzést fejleszteni szeretném. Ezzel is lehetőséget kívánunk teremteni a környék lakosságának
arra, hogy két év alatt érettségi bizonyítványt vagy akár második szakképesítést szerezhessenek – ingyen.
‒
Csaknem minden iskolát érintő probléma a csökkenő gyereklétszám. Így még nagyobb feladatot ró ránk a tanulók
intézményünkbe csábítása. Ezen cél elérése érdekében is szeretném újjáéleszteni a néhány éve jól indult, majd ellaposodott
„focisulit”, valamint fokozottabb kapcsolattartásra törekszek a környék településein működő általános iskolákkal.
‒
Az infrastrukturális és tárgyi feltételek javítása kiemelt fontosságot élvez. Az iskola épülete felújításra szorul
(nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, tornaterem felújítása), s taneszközök beszerzésére is szükség van elsősorban a gyakorlati
képzés feltételeinek javítása érdekében.
‒
Az iskola jelenleg is szép környezetben helyezkedik el, melynek folyamatos ápolására, gondozására nagy figyelmet kell
fordítani, de a főépület által határolt terület kihasználatlan. Nagyon jól mutatna itt egy szépen kialakított belső udvar, melyet évek
óta tervezünk, de a megvalósítás még várat magára. Meg kell találni a módját annak is, hogy az iskola előtti parkolási lehetőséget
javítsuk.
A Tiszalöki „gimnázium” az utóbbi néhány évben több alkalommal is fenntartóváltáson, névváltozáson esett át. Névváltozásra
ebben az évben is hamarosan sor kerül, hiszen 2016 szeptemberétől az eddigi szakközépiskolát szakgimnáziumnak, míg az
eddigi szakiskolát szakközépiskolának fogjuk nevezni. De a változás ezúttal nemcsak a nevünkben fog megjelenni, hanem a
képzés tartalmában is, főleg a szakgimnáziumi ágazati képzés tekintetében: lényeges változást jelent a korábbi szakközépiskolai
képzéshez képest az, hogy a
szakgimnáziumi
érettségi
bizonyítvány megszerzésével
egyidejűleg
a
tanulók
egy az Országos Képzési
Jegyzékben szereplő szakma
elsajátítását igazoló OKJ-s
bizonyítványt kapnak. Tehát
a diákok a négy év után egy
érettségi és egy szakmai
bizonyítvány
birtokában
hagyhatják el az intézményt,
de aki még egy évet ráhúz,
egy második szakképesítést
is
szerezhet.
Vezetői
programomat a nevelőtestület
100%-os
támogatottsággal
fogadta el. Most Tiszalök
város lakosságát kérem,
támogassanak
céljaim
elérésében!
Kiss László
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SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken. Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai
kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

			

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Nyári reggelek
Gyenge korai fény kúszik be a szobám ablakán. A kakas már kukorékolt, mint otthon, de lábaim még zsibbadtan
nyújtózkodnak a paplanon. Új nap éled, s vele új remény, mindenhol, a Földkerekén! Mily értékesek ezek az ébredések,
melyekben eldönthetjük, mik a napi teendőink! Feltesszük a kérdéseket, mit hoz a holnapi nap, gondokat, örömöket, jó
vagy rossz híreket? Pesszimista maradok, vagy felveszem harcát a sorsomnak! Nagy részben tőlünk függ, melyik úton,
hová megyünk, bár tudjuk, az élet számunkra új meglepetést is rejteget. Ilyenkor mindent mérlegre tehetünk, milyen
volt a múltunk, s mi vár ránk a jövőnk útjain. Én legtöbbször magamról írok, de remélem, ezt nekem megbocsájtják a
kedves olvasók. Csak egy kis virágkertész vagyok, de a növények, mindig jó nevelőim voltak. Minden halaszthatatlan
szabályra megtanítottak. Minden növényt először meg kellett ismernem, hogyan gyarapítsam, majd melyik évszakban,
milyen kártevőktől óvjam. Mindent megteszek értük. Ha kell kora hajnalban kelek, s késő estig is hordozom a vizes
vödröket. Soha nem voltam fáradt nehéz földdel teli cserépfazekakat cipelni, a forró napról őket az árnyékba tolni. Soha
nem voltam fáradt az elhervadt szirmokat levágni, gyenge ágaikat felkötözni, meglocsolni, belőlük ajándékcsokrot kötni,
s velük mindig beszélgetni. Mindennap gondolok rájuk, mint az emberek, kik egymás sorsára figyelnek… Úgy kellene
egymást óvnunk, mint az árnyék óvja, a hervadó bokrokat. Védeni egymást „széltől, betegségtől dermesztően hideg
téltől „. Kedvenc virágom a rózsabokrom, s a lábam alatt elterülő puha selymes fűpázsitom. Annyi élet van bennük…
bár tudják, ha jön az ősz, a tél, nekik mindig búcsút kell venniük! Mégis virulnak, nyártól- télig, minden szenvedést
kibírva. Szépségükkel versenyeznek, illatukkal elaltatnak. Díszítik ajtóinkat, ablakainkat, asztalainkat. Díszítik
kertjeinket, esküvőnket, temetőnket. Hány nóta is dicséri őket... A fű, olyan nekem minek ölében pihenni lehet, hogy
onnan csodálhassuk a felhőket, a napot, az esti holdat, csillagokat. Nappal figyelni lehet pihenve a bokrok bogyóit, a fák
gyümölcseit, a szőlők sötétkékjét! De mindenhez idő is kell, mint a vetéshez, érleléshez, szüreteléshez. Mint nekünk,
embereknek, míg a gyerekből felnőtt, majd a felnőttből nagyszülő lesz. Ha a kertemben a virágokkal éreztem, velük
örülhettem. Ha rájuk vigyáztam egy „édenkert” volt körülöttem. Ha én beteg voltam ők is érezték gondom! Mintha
érezni tudták volna szomorúságom! Ha kellett miattuk még a Hazai utamat is megszakítottam! Óh, igen, ilyenek a nyári
reggelek! Mintha az angyalok, ÚJ REMÉNYT vetnének szívébe mindenkinek, s ezer színnel gazdagítanák a természetet!
Ilyekor néha szüleim hangját is hallom még a kert végén, a kapu előtt, kenyeres tarisznyájukkal indulva ki az Ady
útról a földek felé! Csak akkor pihenhettek, ha betegek lettek, de Ők hittek még egy szebb jobb jövőben, a közelgő új
évezredben!!
Elisabeth Maier szül. Solymosi E. - Júl. 2016
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A hónap olvasója
Júliusban a hónap olvasója Lőrinczy Boglár, a Tiszalöki Kossuth Lajos
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója. Bogi nagyon szeret
olvasni, gyakori látogatója a Városi Könyvtár Gyermekrészlegének, most a
kedvence Gaby Schuster: Sissi a korona szolgálatában című könyve.
Így ír róla:
„Szerintem remek olvasmány. A legendás szépségű császárnéról szól, aki
aranykalitkában érzi magát a bécsi udvarban. A könyvben betekintést
nyerhetünk a császárné életbe, így megtudhatjuk, hogy az akkori XIX. századi
uralkodó családoknak sem volt könnyű az élete. A Habsburg birodalom második
legfontosabb embereként rengeteg kötelezettsége van az osztrák császárnénak,
magyar királynénak, és még megannyi cím tulajdonosának. De a tűzről pattan
bajor hercegkisasszonynak nehéz ezt eltűrnie, így hát harcol ez ellen. A
szomorú, mélabús húszas éveiben járó császárné elé a sors Andrássy Gyulát, a
vonzó magyar grófot sodorja, így Sissi élete egy csapásra megváltozik. Szinte
együtt sírunk, és együtt nevetünk benne Sissivel. A mű igazán korhű, olvasás
közben magunk előtt látjuk a szereplőket és a csodás tájakat.
Schuster művét elsősorban történelem kedvelőknek ajánlom, de Sissi
rajongóknak egyenesen kötelező!!!”
Könyvtárunkban minden hónapban újdonságokkal, sorozatokkal és könyvekkel
várjuk minden kedves olvasónkat, gyerekeket és felnőtteket egyaránt, hiszen

az olvasásnak csak előnyei vannak.
A
http://nancykonyvei.blogspot.hu/2012/03/az-olvasas-elonyei.html
weboldalon a blog szerzője így ír az olvasás előnyeiről:
1. Az olvasás aktív mentális folyamat

Magyarra lefordítva megdolgoztatja az ember agytekervényeit, ami igaz is, na meg nem
utolsósorban hasznos. Tehát tényleg előnynek nevezhető. Hiszen azzal, hogy el kell képzelned
az olvasott tájat/személyt stb. már dolgozik a szürkeállomány, jobban, mintha a tv-ben néznél
egy filmet, hisz ott nem kell elképzelni, mert az ember arcába tolják különféle effektek
kíséretében.
2. Az olvasás fejleszti a szókincset
Aláírom. Azt hiszem, ezen nincs mit ragozni, ez tényleg így van, bár ez nem minden könyvre
igaz, hisz valljuk be a mai, egyszerűen megfogalmazott, tőmondatokkal teletűzdelt könyvekben
nem biztos, hogy ez a pont feltétlenül igaz, viszont egy klasszikusnál (Austen, Hugo és még
sorolhatnám) már annál inkább.
3. Bepillantást enged más kultúrákba és bemutatja a világ különböző helyeit.
Igen, ez sem a fantasy műfajára érvényes elsősorban. De pl. a valós helyszínekkel, és valós alapokkal dolgozó könyvekre
teljesen igaz. Az ilyen olvasmányok segítségével eljuthatsz oda, ahová egyébként bizonyos okokból nem tudnál,
megismerhetsz olyan dolgokat, amiket nem tudnál személyesen megtapasztalni, legyen szó akár más népek kulturális
normáiról, vagy szokásairól, vagy akár csak egy másik ország rejtett szépségeiről.
4. Fejleszti a koncentráló képességet illetve az összpontosítást
A cikkben azt írja, hogy mivel hosszabb ideig kell figyelni az olvasásra, mint például egy email vagy egy újságcikk
olvasása esetén, így eme képességünk is fejlődik, illetve sokkal több is benne az információ, így összpontosítanunk is
kell , hogy kiszűrjük a fontos adatokat, hogy a végén össze tudjuk rakni a „teljes képet”, amit az adott könyv nyújt.
5. Erősíti az önbecsülést
Bevallom, ez elsőre nem ugrott be, mint pozitívum, illetve előny, de végigolvasva a cikkíró érvelését, van benne ráció. A
magyarázat egyszerű: minél többet olvasol, annál nagyobb tudás birtokába kerülsz, ami növeli az önbizalmadat (hisz ha
valaki kérdez valamit, azonnal tudsz kielégítő választ adni), amitől erősödik az önbecsülés. Teljesen logikus.
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6. Javítja az emlékezetet
Hát, kinek hogy… Személy szerint az én aranyhal memóriámat nem hiszem, hogy annyira nagymértékben fejlesztené.
Nem véletlenül született ez a blog, mivel nem hiszem, hogy bizonyos könyvekre évek múlva is emlékeznék. De végül is
ki tudja, lehet, hogy valamennyit mégis segít.
7. Fejleszti az önfegyelmet
Azt mondja a cikk szerzője, hogy önfegyelmet igényel, hogy be tudjuk előre iktatni a napirendbe az olvasást és tartsuk
is magunkat ehhez a napirendhez. Na, mármost, ez szerintem inkább szervezés kérdése. Meg, azt hiszem egy igazi
könyvmoly nem tervezi el előre, hogy most én 14.00-tól 16.00-ig olvasni fogok, hanem megragad minden alkalmat arra,
hogy kicsit elmerülhessen kedvenc történetében, ha csak egy pár perc erejéig is, akár utazás közben, akár kávészünetben,
akár lopva, munka közben.
8. Fejleszti a kreativitást
Fel kell építeni képzeletben az olvasott világot.
9. Mindig ad valamit, amiről tudsz beszélni
Tény, hogy jó kis beszéd és vitatémákat rejteget magában az olvasás, illetve úgy egészében a könyvek világa, de sajnos
az a tapasztalatom, hogy egy mezei, nem olvasónak hiába kezdek lelkesen áradozni ezekről a dolgokról, mert sajnos
általában süket fülekre találok. Bezzeg, ha
molyok társaságában kerül az ember…… :D
10. Csökkenti az unalmat
Azt hiszem ezzel a ponttal kellett volna
kezdeni, hiszen a könyvek legnagyobb
részének az elsődleges funkciója a
szórakoztatás, illetve az unaloműzés. Ezzel
sem igazán lehet vitatkozni. Főleg, ha
megnézzük az első 9 pontot, azt hiszem
messze fölötte áll jó pár más szórakozási
lehetőségnek.
Mindenkinek kellemes olvasást,
remek könyveket kívánunk!
Kedves olvasóink, decemberben, a
Karácsonyi forgatagban a HÓNAP
OLVASÓI között ajándékokat sorsolunk
ki, ezért érdemes jelentkezni!
Feltételek:
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
a Városi Könyvtár dolgozói!
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Változás Tiszalök Városában
a szociális szolgáltatások terén
Már hírből sokan hallották, hogy városunkban változás
történt az Idősek Gondozó Központ és a Szociális
Szolgáltató Központ életében. A Képviselő-testület 2016.
áprilisi ülésén határozatot hozott, hogy összevonásra
kerül a település szociális szolgáltatásokat biztosító két
intézménye, a Tiszalök Város Idősek Gondozó Központja
és a Tiszalök Város Önkormányzata Szociális Szolgáltató
Központja (Családsegítő Szolgálat), az összevont
intézmény neve Tiszalök Város Önkormányzata Egyesített
Szociális Intézménye. A Képviselő-testület 2016.05.01-től
2016.06.30-ig megbízott ezen egység vezetői feladatainak
ellátásával, és meghirdetésre került az intézményvezetői
pályázat. A pályázatok elbírálását követően 2016.07.01től, mint intézményvezető kerültem kinevezésre. Nem
egyszerű a feladat, hiszen két nagy múltú intézmény
munkáját kell összehangolni, lépést tartva az országosan
bevezetésre kerülő szociális változásokkal. A változások
mellett a jól működő programokat, szolgáltatásokat
szeretnénk megtartani úgy, mint a 14 éve a nyári szünetben
működő „Nyári Napközit”, ahol az idén négy héten át a
6-12 éves korosztály számra szerveztünk érdekes, hasznos
elfoglaltságot nyújtó programokat. Nagyon fontosnak
tartom a település intézményeivel és a különböző
területen működő szolgáltatókkal az együttműködést, a
jó munkakapcsolat kialakítását. Ehhez kapcsolódóan már
a Városi Könyvtár és Művelődési Házzal szerveztünk
közös programokat az otthonban élő időseknek, valamint
a Tiszalöki Református Egyházközség a Szeretethíd
program keretében vendégelt meg bennünket és külön
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örömünkre szolgált, hogy minden korosztályt képviselve
látogattak meg, így egy szép délutánt szerezve lakóink
számára. Előzetesen már beszéltünk közös programról
az Új Élet Horgász és Környezetvédelmi Egyesülettel,
és a továbbiakban is szeretettel várunk minden olyan
kezdeményezést, ami színesíti a közösségi életünket. Az
otthon területén az elmúlt években elindult egy felújítási,
beruházási folyamat, amelyet szeretnék tovább folytatni.
A Tiszalökért Közalapítvány jóvoltából beszerzésre kerül
a főzőkonyhára egy nagyüzemi mosogatógép, valamint
az önkormányzat, a konyha elavult sütőjét cseréli ki.
Továbbiakban szükséges fejlesztési területek meglátásom
szerint az épületeknél az energetikai korszerűsítés
(nyílászárócsere,
fűtéskorszerűsítés,
megújuló
energiaforrások felhasználásával), a főzőkonyha, az
étkezési szolgáltatás feltételeinek javítása, korszerűsítése,
a számítástechnikai rendszer korszerűsítése, pihenőkert
kialakítása, eszközbeszerzések, amelyek az idősek
kényelmét szolgálják. A nagyobb beruházásokra
pályázati forrásokat szeretnék felhasználni, a kisebb
beruházásokat a Tiszalöki Idősekért Közalapítvány is
támogatja (jelenleg lepedők és nyári takarók kerültek
beszerzésre segítségükkel). A meglévő szolgáltatásokat
szeretném bővíteni, Kisfástanyán házi-gondozói ellátást
kialakítani, gyógytornát megszervezni az intézményben
lakók és a városban élő idősek számára is. Továbbá az
idén is szeretnénk megszervezni a már hagyománnyal
rendelkező Idősek Napját. Várhatóan október-november
hónapban indul az Idősek Klubja, ezen alkalomra színes
programokkal készülünk, amelyre szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
Szabó Veronika - intézményvezető

Foci utánpótlás
2016 tavaszán bízott meg Cserés Csaba Igazgató úr az utánpótlás
nevelésével, edzői feladattal. 5 korosztály tartozik ide: U-7, U-9, U-11,
U-13, U-14. Ezeknek a gyerekeknek heti 2 alkalommal van edzés és
hétvégén mérkőzés. Sok tehetséges gyerek van minden korosztályban,
akik szeretnek mozogni, focizni. A szezon befejeztével elmondhatjuk,
hogy minden korosztálybeli ki tudott állni a mérkőzéseken, az eredmények
között voltak szép győzelmek, fájó vereségek és döntetlenek is. Június
4-én a 11 éves fiúkkal Tiszavasváriban egy strandfoci tornán vettünk
részt, ahol szépen szerepeltek a gyerekek. Majd június 16-19-ig Egerben
az AVENTICS kupán bizonyították tehetségüket a 2006-ban született
focisták. Négy mérkőzést játszottak. A budapesti Bőrlabda FC ellen kezdtünk, akiktől kikaptunk 8-0-ra. A második
mérkőzést a Szeghalom ellen játszottuk, ahol 4-2-re a tiszalöki fiatalok diadalmaskodtak. A harmadik mérkőzésen a
torna egyik legjobb csapatától szenvedtünk 8-0-s vereséget, Csíkszeredától. És végül a budapesti Grund FC csapatával
játszottunk 1:1-es döntetlent. A csapat névsora: Nagy Roland, Vinginder Tamás, Reszkető Gábor, Reszkető Gergő, Kis
Benedek, Rácz Zoltán, Papp Zoltán, Fábián Attila, Kőszegi Bence, Szilágyi Sándor. Dicséret az egész csapatnak! A
focin kívül jutott idő strandolásra, városnézésre, sétára. Ez a torna rámutatott arra, hogy sok munkával, kitartással még
szebb eredményeket lehet elérni. Szeretném megköszönni támogatóink segítségét: Szepesi József, Kerekes Csaba, Rácz
Sándor, István Zsolt, Cserés Csaba, Murányi Anikó, valamint minden szülő segítségét, támogatását!
Péntek Miklós - edző
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„Az idő nem folytonos. Nem folyik, nem is csordogál vagy zubog,
hanem le-lecsap az emberre, mint egy vérszomjas antilop.”

Esterházy Péter (1950–2016)
Esterházy Péter 66 évesen hunyt el csütörtökön, halálhírét családja és a
Magvető Kiadó tette közzé. „Aki írónak születik, az egyúttal felelősnek
születik mindazokért, akiknek ír. A posztmodern író felelőssége annál
nagyobb, minél mélyebb benne ennek a felelősségnek a felismerése.
Így született az az életmű, amely gazdagon, briliáns újításokkal, nyelvi
meglepetésekkel árad és ostromolja a mai olvasó felszínes izgalmaktól megfáradt agyát és szívét. Tud újat, tud valami
frissebbet mondani a mai és az utánunk jövő nemzedéknek. Tud meglepő és egyúttal nagyon ismerős lenni. Tud a
miénk lenni” - olvasható az Emmi méltatásában. A közlemény felidézi, hogy Esterházy Péter 1950. április 14-én
született Budapesten. A Piarista Gimnáziumban érettségizett, 1974-ben matematikusként végzett az ELTE-n. 1978-tól
főfoglalkozású író. Első irodalmi sikere az 1979-ben megjelent Termelési-regény (kisssregény). Ottlik Géza hatása írói
munkásságának kezdetétől tetten érhető művein. A nyolcvanas években több meghatározó kisregénnyel jelentkezett,
legismertebb művei ebből a korszakból a Kis Magyar Pornográfia (1984), A szív segédigéi (1985), valamint a Bevezetés
a szépirodalomba (1986). Pályája során számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült: 1983-ban Füst Milándíjat, 1984-ben Déry Tibor-díjat, 1986-ban József Attila-díjat kapott. 1996-ban megkapta a Kossuth-díjat. 2001-ben
Márai Sándor- és Magyar Irodalmi Díjat kapott. 2002-ben Herder-díjjal tüntették ki, 2004-ben megkapta a német
könyvkereskedők Békedíját, 2006-ban a Prima Primissima díjat, 2014-ben az osztrák kulturális minisztérium Manes
Sperber Irodalmi Díjával tüntették ki.

ANYAKÖNYV
Júniusban házasságot kötöttek:

1,5 millió forint értékű adomány Kárpátaljának a
Magyar Református Szeretetszolgálat jóvoltából

Köszöntjük Tiszalök
legifjabb lakóit:

A kárpátaljai jégkár után gyorssegélyt adományozott a térségben a Magyar
Református Szeretetszolgálat a rászorulóknak, ezúttal 1,5 millió forint értékben.
A jégkárban megsérült házak helyreállítására gyűjt adományokat a Magyar
Református Szeretetszolgálat, azonban a teljes támogatási összeg beérkezéséig sem hagyja magára a nehéz körülmények közé került kárpátaljaiakat.
2014-ben kidolgozott cselekvési tervének megfelelően, már több száz millió
forintnyi támogatást juttatott el a térségbe a segélyszervezet, amely a jégkár
után újabb adományokkal érkezett a térségbe. Pál Sándor, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke és Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai
Református Egyház püspöke Nagypaládra látogatott el, ahol 300 000 forint
adomány mellett tárgyi eszközökkel segítette a rászorulókat. Az adományozói
körút Fertősalmáson folytatódott, ahol tanszereket adott át a szervezet, mellyel
a helyi általános iskolát támogatják. A pénzadományból, valamint az élelmiszerekből, ruhákból, gyógyászati eszközökből, pelenkából és tápszerből álló
1,2 millió forint adomány eljutott Fancsikára, Salánkra és a beregszászi Diakóniai Központba, ahol nélkülözőknek segítenek a támogatással. A Magyar
Református Szeretetszolgálat tovább folytatja adománygyűjtését, hogy minél
több rászorulónak segíthessen Kárpátalján is.

Ambrus Krisztofer
Kóka Gergely Albert

Kőrösi-Gilicze Réka - kommunikációs vezető
+36 30 748 6256, gilicze.reka@jobbadni.hu

Mester Tamás - Terebes Adrienn
Akiktől júniusban búcsút
vettünk:
Agócs Imre
Bodó Ferencné
Benkő Zoltánné
(szül.: Rácz Ilona)
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