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ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Augusztus 20. az egyik legősibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja. A keresztény
magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja. A történelem során már Nagy
Lajos uralkodásától kezdve augusztus 20. egyházi ünnepként maradt a köztudatban.
Az államalapítás évfordulójának tiszteletére ünnepélyes megemlékezésre került sor 2016.
augusztus 19-én (pénteken) a Tiszalöki Polgármesteri Hivatalban, melynek nyitó momentuma
a Himnusz közös eléneklése volt. Köszöntő beszédet mondott Pócsik Erika Óvodavezető, aki
Wass Albert szavaival köszöntette az ünneplőket:
„Ezerszáz esztendeje már,
hogy hazát foglaltak őseink e földön,
s őrizték vérrel, ésszel, türelemmel, hogy
hazánk legyen az ég alatt”.
Beszélt, történelmünkről, elődeinkről, hazát talált őseinkről, Géza fejedelemről, közösségeinkről, a keresztény
egyházról, Szent István királyról, akinek alakja megihletett sok írót, költőt, szobrászt, zeneszerzőt, hiszen neve itt
van mindennapjainkban. Nem feledhetjük értékeinket, mondáinkat, népmeséinket, hiszen eredetünkről születtek, és
gyökereinket sem, mely nélkül egy növény is elpusztul. Tiszteletben kell tartanunk történelmi alkotmányunkat, melyet
ebben az évben az érettségiző fiatalok is megkapták bizonyítványuk tartozékaként. Wass Albert gondolatainak folytatása
zárta az ünnepi beszédét:
Élünk ma is, ahogy lehet,
Isten-hitünk szent erejével
magyar szívünk szeretetével
őrizzük ezt a gyökeret.
Míg Isten a mi menedékünk
és hűség minden fegyverzetünk,
addig félnünk nem szabad:
mert a gyökér, az megmaradt!
Ki hűséget vet – életet arat,
és a gyökér, az megmarad!
Ezt követően került sor az ünnepi kenyér megszentelésére, Lőrinczyné Harászi Andrea református lelkészasszony
és Bacsó János görög katolikus lelkész közreműködésével. Ezen ünnepi alkalom keretében adta át Gömze Sándor
polgármester úr Hock Tiborné született: Tasnádi Margit, „Tasnádi Frigyes részére posztumusz Tiszalök Városért
Kitüntető” díját.
A megható pillanatokat követte a Népzenei Együttes műsora, melynek keretében moldvai magyar népdalokat, szabolcsi
aratódalokat, végezetül Kisfástanyai népdalcsokrot adtak elő, kellemes hangulatot teremtve. A Szózat közös éneklésével
zárult az ünnepség.
										
Aranyász Sándorné
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XVII. Városnap és V. Lecsófőző verseny
Augusztus 13-án, szombaton Tiszalök Város
Önkormányzatával közösen immár XVII. alkalommal
rendeztük meg a Városnapot, és ötödik alkalommal a
lecsófőző versenyt, a Teleki Blanka Szakközépiskola
udvarán.
Bíztunk benne, hogy az időjárás kegyes lesz
hozzánk, és szerencsénk is volt, hiszen igazi napsütéses
nyári idő volt, kánikula nélkül.
A főzőcsapatok és az árusok már hét órától
elfoglalták a helyüket, a színpadon pedig a program
10 órakor kezdődött, a Hóvirág és Flamingó mazsorett
csoport műsorával. A lányokon nem látszott, hogy
nyári szünet van, lelkesen és profin mutatták be a
Kozákné Szűcs Andrea által tanított műsort.
Ezután Pataky Péter séf, az Ízes élet műsorvezetője,
a zsűri elnöke hivatalosan is megnyitotta a főzőversenyt,
a műsorvezető, Víg-Muskovszky Mária pedig bemutatta a zsűritagokat, Horváth Gabriellát és Molnár Lászlót.
Délelőtt az Aprófalva Hagyományőrzők és a Tiszalöki Népzenei Együttes műsorát láthatták az érdeklődők, és
zárásként Szilágyi Enikő, a KLÁIAMI tanulója furulyázott.

Ezután szünet következett, hogy a látogatók kóstolójeggyel megkóstolhassák a finomabbnál finomabb lecsókat, és a
versenyen kívül készített, de szintén nagyon ízletes egyéb finomságokat.
Délután igazi ritkaság, három élő koncert is várta a zeneszerető közönséget.
A sort a Táncdalfesztivál „50” koncerttel Molnár György és Zenekara nyitotta meg, két sztárvendéggel, Zalatnay
Saroltával és Aradszky Lászlóval, akik szívesen emlékeztek vissza a legendás táncdalfesztiválokra, amelyeket nézve és
hallgatva egy ország ismerte és szerette meg őket.
Gömze Sándor polgármester úr köszöntőjében hangsúlyozta a rendezvények fontosságát, illetve megköszönte
azoknak a munkáját, akik nélkül nem jöhetett volna létre a Városnap.
Az élőkoncertek sorát a 2012-ben alakult KARMAPIRIN együttes folytatta, Szakos Andival, aki 2014 óta énekel
velük. A KARMAPIRIN szerzőinek nem titkolt
szándéka, hogy a blues és a rock ízével fűszerezett,
de a mainstream dalírás eszköztárával kiegészített,
kizárólag magyar nyelvű szerzeményeket alkossanak.
Célkitűzésük, hogy dalaikkal népszerűsítsék a magyar
nyelvű hangszeres zene műfaját. A zenekar szövegei
az élet és a szerelem sötét és napos oldalát járják
körül. Karmatikus bluesrock koktéljuk fogyasztását
kockázatokkal és mellékhatásokkal ajánlják.
Az Ocho Macho zenekar már régóta hirdeti, hogy
legyen minél több élőzene Magyarországon, és ezt
Tiszalökön is megvalósították, 90 perces élő koncerttel
kedveskedtek régi és leendő rajongóiknak.
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A koncertig sokan nem ismerték őket, de a zenekart 2003-ban
alapították azzal a szándékkal, hogy Magyarország nyugati vidékén
létrehozzanak egy bulizenekart. A népszerű bulislágerek játszása
után az együttes hamarosan saját dalok komponálásába fogott. A
tagság összetétele az évek során változott, de a zenekar mára már
sorozatos telt házas bulikat produkál.
2007 őszén kiadtak egy három számot tartalmazó kislemezt,
amely a 2008-ban, szerzői kiadásban megjelent első nagylemezük,
az „El mundo fantástico” előfutára volt. 2009-ben a CLS Music
(akkor még CLS Records) is megjelentette a lemezt, amelyet az
első hivatalos megjelenésnek tekintenek.
Az album megjelenése után sűrűn felléptek Magyarországon
és Ausztriában és 2010-re ők lettek a fesztiválokon és klubokban
az egyik leggyakrabban fellépő zenekar. Az osztrák közszolgálati
rádió, az ORF és spanyolországi leányvállalatai bevették dalaikat a műsoraikba, ami magyar zenekarral ritkán esik meg.
A koncert után pedig több tiszalökivel
is bővült rajongótáboruk.
De a koncerteken kívül még számos
műsorszám szórakoztatta a vendégeket:
évek óta minden Városnapon láthatjuk
a VOGUE Nyári Show Divatbemutatót,
akik idén egy hófehér limuzinnal hozták
el nekünk a legújabb divatot.
De láthattuk a Nánási Betyárok
csikósbemutatóját,
a
BAILANDO
Táncstúdió fergeteges táncait, Gulyás
Szilvi és Zumbásainak bemutatóját, és hallhattuk Szakos Katie csodaszép hangját is.
Izgulhattunk a lecsőfőzőverseny eredményhirdetésén,
ahol minden csapat kapott jutalmat, és a szerencsések szép
Addig jó…
ajándékokkal lettek gazdagabbak a tombolasorsolás után.
Izgalmas kirakodóvásárban költhették el a pénzüket a
Addig jó még van kinek kimondani „szeretlek”
szülők és nagyszülők, volt ott minden, ami szem-szájnak
Addig jó még van kinek odasúgni „féltelek”
ingere.
Addig jó még van kit, s kiket hazavárni,
Viszont sokat spórolhattak az ingyenes programokon,
Családunkat szeretetben összefogni.
hiszen egész nap kisvonat szállította a kilátogatókat, a
bátor gyerekek egy 9 méteres ugrálóváron csúszdázhattak,
Együtt látni, együtt élni, s védve lenni.
a kisebbek egy sárkányos várban ugrálhattak, vagy a
Együtt
sírni és nevetni, egymást segíteni.
fakörhintán foroghattak, és mindez igencsak megkímélte a
A
jövőnket
tervezgetni, jó dolgokat véghezvinni,
szülők pénztárcáját, hiszen nem került pénzbe.
Addig jó még van kikkel ezt megosztani.
Pappné Kórik Judit kiállítása is sokakat vonzott,
köszönjük szépen, hogy minden évben meglep minket egy
Ha már kezdünk távolodni, messze menni,
újabb érdekes témával.
A családra nem gondolni, hátrahagyni,
A „Magor fiai” Íjászbaráti Kör is jelen volt, ők is hosszú
Elfeledni hol felnőttünk s kirepültünk,
évek óta tanítják íjászkodni az érdeklődőket.
Csak
menni és vissza sem nézni, ezt ne tegyük.
A tartalmas, változatos és szórakoztató napot, mint
évek óta mindig, egy varázslatos tűzijáték zárta, amely
A múltat soha ne feledjük, bárhová kerülünk,
méltó befejezése volt a XVII. Városnapnak.
A családi fészek visszavár, ha eltévedünk.
Reméljük, hogy minden kedves látogató jól érezte
Sodorhat az élet szerte a nagyvilágba,
magát, és talált kedvére való szórakozást. Bízunk benne,
De a szülői ház mindig nyitva áll a fiókák számára.
hogy jövőre is sikerül örömet szerezni a kilátogatóknak.
Addig is minden jót kívánnak a Városi Könyvtár és
Művelődéi Ház dolgozói

Kotosz Istvánné
2016. augusztus
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Tasnádi Frigyes
a Tiszalök Városért Kitüntető Díj posztumusz díjazottja
1926 - 2014. Ez a két évszám olvasható egy síremlék feliratán. Az eltelt idő egy
történelmi időszakot takar. Tasnádi Frigyes 17 éves, amikor bevonul katonának.
Végigharcolja a háborút. Prága közelében megsebesül, és amerikai fogságba
esik. Felépülése után átadják az orosz hatóságnak. Ettől kezdve nincs megállás
Voronyezsig egy marhavagonban. Szénbánya, építkezések, földművelés, és
ami elképzelhető. Hat év telik el, de a németajkú magyarok csak ezt követően
szabadulhatnak. Eljött a szabadulás napja, de nekik nem! Záhonyban várja őket
az ÁVÓ. Irány Nyíregyháza- Sóstó, majd a kőbányai sörgyár lóistállója, mint
szálláshely. Újra marhavagon és a tiszalöki, -1937-ben elkezdett, de a háború miatt
abbamaradt - erőmű építése. 1951. február, mikor Tiszalökön fabarakkokban 1000
német és 600 magyar és más nemzetiségű foglyot szállásolnak el Auschwitz-Birkenau-i tábornak megfelelő körülmények
között. Kíméletlen bánásmód és rosszabb ellátás, mint az orosz fogság utolsó éveiben. Ennek következtében 1953.
október 4-én spontán tüntetéskor sortüzet vezényelnek, melynek során sok a sebesült és halálos áldozatok is vannak.
Ezután a vérfürdő után a tábort bezárják, felszámolják. Frici bácsit a kommunista rendszer nem engedi szülővárosába
Budapestre. Tiszalökön marad. Megbékél a helyzettel, családot alapít, Tiszalök polgárává válik. Fogságának közel 9
éve alatt és az azt követő években autodidakta módon több szakmát tanult meg, és művelte is őket. A helyi ÁFÉSZ
tudomására jutott, hogy cukrász végzettséggel és jó adottságokkal rendelkezik, ezért megkeresték. A találkozóból
végül az idők múltán vezetői megbízás lett, melyet nyugdíjazásáig ellátott. A tanulókat kiváló ismeretanyaggal látta el.
Munkájában pontos, precíz és következetes volt. Tiszalök közéleti tevékenységének aktív részese volt. Minden területen
tájékozott, kellő ismeretanyaggal rendelkezett. Rendhagyó
történelem órákat tartott az általános és a középiskolákban.
Terjedelmes házi könyvtárral rendelkezett, de haláláig a
városi könyvtár állandó olvasója is volt. Szenvedélyes
bélyeggyűjtő. Kórházba kerülése előtti napon is aktívan
rendszerezte a rábízott bélyegeket. A rendszerváltást
követően felkutatta a rákoskeresztúri köztemető 301-es
parcellájában nyugvó bajtársai sírhelyét, akik az 1953-es
sortűz után egy tehergépkocsi platóján eltűntek a táborból.
Amíg a rendszer tiltotta, addig is a barátaival, családtagjaival
emlékezett meg a tiszalöki áldozatokról. A rendszerváltást
követően szervezte az októberi megemlékezéseket. Mindig
nehezményezte, hogy a tiszalöki tábort nem kezelik a
súlyán, s nincs megfelelő hely a Terror Háza múzeumban
sem. Sokszor mondogatta, a történelem élő tanúit kell
megszólaltatni, nem a történészeknek kell kutatni, majd
a halálukat követően. Ma még két ember él az országban
a volt Tiszalöki foglyok közül! Több TV- video, DVD és
dokumentumfilm őrzi munkáját és emlékét.
Csak az hal meg igazán, kit az itt maradottak is végleg
elfelejtenek!
Tasnádi Frigyest a Tiszalökiek soha nem fogják feledni, hiszen
egyéniségével, optimizmusával és műveltségével példát
mutatott a körülötte élőknek. Emlékét megőrizzük, hiszen
nevét tanterem viseli a Tiszalöki Kossuth Lajos Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületében, és most
az augusztus 20-ai ünnepségen, sajnos, csak posztumusz,
de megkapta a Tiszalök Városért Kitüntető Díjat, amelyet
családja képviseletében a lánya, Hock Tiborné, született
Tasnádi Margit vett át.
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RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS!!!
Ne dőljenek be a telefonálónak!
Ha nem vettek részt nyereményjátékon, biztosan
nem nyerhettek!
Az elmúlt hónapban több esetben indítottunk büntetőeljárást
csalás bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt, mivel
ismeretlen telefonáló olyan ürüggyel hívott fel telefonon
személyeket, hogy nagyobb összegű pénzösszeget nyertek,
a pénzt egy bank automatánál tudják felvenni, miközben ő
telefonon adja a tranzakcióhoz szükséges utasításokat. Az
ismeretlen elkövető a sértettek jóhiszeműségét kihasználva
alkalmanként 5 és 100.000 forint közötti kárt okozott
azzal, hogy a sértettek a megadott telefonszámokra a kért
pénzösszeget átutalták.A Tiszavasvári Rendőrkapitányság
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azt tanácsolja, hogy ha hasonló telefonhívást kapnak,
ne teljesítsék a telefonáló kérését! Ha nem vettek
részt nyereményjátékon, akkor biztosan nem is
nyerhettek. Amennyiben részt vettek nyereményjátékon
tájékozódjanak a játék szervezőjének internetes oldalán
vagy telefonszámán. A rendőrség tapasztalata alapján
a csalók újabb és újabb hamis állításokat találnak ki,
amivel megpróbálják becsapni a gyanútlan embereket.
Hivatkozhatnak a már említett nyereményre, bajba jutott
gyermekükre, unokájukra, hogy csak néhányat említsünk.
A rendőrség azt kéri, hogy ha ilyen helyzetbe kerülnek, ne
teljesítsék a telefonáló kérését és értesítsék a Rendőrséget.
Bejelentést tehetnek a 107-es, 112-es központi segélyhívó
telefonszámok valamelyikén, vagy az ingyenesen hívható
és a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111 „Telefontanú”
zöld számán.

Megállt az eszem
Ezt abból gondolom, hogy volt egy hosszú időszak az életemben, amikor azt hittem, hogy én? nagyon okos vagyok.
Kiderült, hogy ostoba vagyok. Hagytam magam az orromnál fogva vezetni. Később már nem hittem, hogy nagyon okos
vagyok, csak azt, hogy okos, de kiderült, hogy buta vagyok. Még lehetett az orromnál fogva vezetni. Mióta azt hiszem,
hogy buta vagyok, egész jól elboldogulok önmagammal. Senki nem akadályoz ebben a hitemben. A butának nincs irigye.
Tehát ez jó nekem, jó a környezetemnek Rendben van a vérnyomásom. Azóta elég nehézzé vált az orromnál fogva vezetni.
Azt a szót, hogy buta, nem szeretem, mert unalmas. Szerencsére van helyette izgalmasabb, testhez állóbb. Ha dicsérni
akarom magamat, azt mondom, hogy hülye. Hülye vagyok. Néha, ha nagyon elégedett vagyok, akkor nagyon hülye. De ez
a fajta túlzott elégedettség nem gyakori. Általában csak hülye vagyok. Röviden így tudnám bemutatni, jellemezni a tudati
fejlődésemet. Ez a hülye állapotváltozás régóta megkezdődött, és fokozatosan álltam be erre a szintre. Nem ment simán,
nem volt egyszerű, zökkenőmentes az átállás. Hetekig nem tudtam aludni, alvászavaraim voltak. Sírógörcsök gyötörtek.
Fájdalmas átjönni hülyébe. Így állt meg az eszem. Azóta van íráskényszerem. Úgy tűnik, nálam ez ilyen mellékhatással
járt. Arra gondoltam, ha már írnom kell, mert tele van a fejem hülyébbnél hülyébb gondolatokkal, és mindig jönnek
újabbak – kell a hely -, könyvet írok. Talán jó lesz valamire. Ez a könyv is hülye ötlet. Majd negyven éven át egy féloldalas
levelet nem tudtam megírni, és most rögtön egy könyv. Ebben az a hülye, hogy fogalmam sincs, hogyan kell egy könyvet
megírni. Volt, van egy ember, aki azt mondta, hogy tökmindegy, miről írok, csak írjak. Neki tetszik, ahogyan írok. Könnyű
helyzetben van. Bevallotta – pedig nem is kérdeztem -, hogy kifejezetten nyűgös, ha neki kell írnia. Csak olvasni szeret,
tehát önző a manus.
A Bizalom, amit eltékozolt rám. Ezt kaptam Tőle, ráadásul ránézésre is éreztem, hogy komolyan beszél. A könyv, ha
elkészül, az Ő „műve”. Nem rám, Őrá kell haragudni. És az én hülyeségeim. A hülyeségeimet azok figyelmébe ajánlom,
akik kevésnek találják, hogy nagyon okosak, vagy okosak. Az IQ mennyiség kevés. Azt gondolják róla, hogy nem sok
közük volt hozzá. Csak jó helyen álltak a sorban. És megunták a „trükközést”. Valamelyik éjszaka azt álmodtam, hogy egy
műszer van a fejemhez vezetve. Valaki bekapcsolta, és a műszer mutatta a fejemben lévő IQ mennyiséget. Ötvennél már
szédültem, nyolcvannál rángatóztam. Száz körül csuromvizesen ébredtem fel. Íme a bizonyíték arra, hogy tényleg megállt
az eszem. De lehet, hogy az IQ zavar nagyon. Azoknak, akiktől őszinteséget reméltem, megmutattam, hogyan állt meg
az eszem. Volt, aki azt mondta, nagyon jól állt meg, jó, hogy megállt, és jó helyen. Volt, aki sokallta a hülyét. Számban
és kifejezésben is. Ne becsüljem le ennyire magam. Homályos egy kicsit, mondta valaki. Logikailag nem lehet a végét
követni. Ekkor nyugodtam meg egy kicsit. Nem nagyon. Amit írok, amiről írok, érzéseimből fakadó gondolatok
Rébuszok, rejtvények, a sajátjaim. Rébuszokban, rébuszokról beszélek. Van, akinek logikus, van, akinek homályos. Az
biztos, hogy nem becsülöm le magam. Se fel. Lehet, hogy igaz, amit érzek, lehet, hogy nem. Egyszerűen csak gondolkodom.
Nincsenek Falak. Se előttem, se mögöttem, se körülöttem. Csak rejtvények vannak. Nem tudom, kinek milyen rejtvényei
vannak. A sajátjait – ha vannak – mindenkinek ön? magának kell megfejteni. Jó, ha nincsenek. Az az igazi szerencse.
Ön-magunk megismeréséhez nem kell diploma. Még az is lehet, jobb, ha nincs. Ha sikerül elérni, hogy tisztában leszünk
önmagunkkal, a saját rébuszainkkal, azt állítom, minden diplománál többet ér. Elhinni sem kell. Nem kötelező olvasmány.
									
Barta János
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A hónap olvasója
Augusztusban a hónap olvasója: Bodnár Gáborné. Irénke nagyon szeret olvasni, gyakori
látogatója a Városi Könyvtárnak, most a kedvence Hyeonseo Lee és David John könyve, A
lány hét névvel - Szökésem Észak-Koreából.
Így ír róla: „Vegyes kíváncsisággal vettem le a könyvtár polcáról a könyvet. Olyan sokat
hallottunk erről az országról, mégsem tudunk igazán sokat róla, melyet titkok öveznek, és
a zárt világban élő emberek a Nagy Vezér uralma alatt élnek. A mai világban is hihetetlen
pártpolitika, a besúgás és korrupció, elnyomorított, félelemben élő emberek mindennapjait
mutatja be a könyv a fiatal lány életének bemutatásával, a gyermekkortól a fiatalkorig,
születéstől a menekülésig. Magam előtt láttam azt a keserves életet, amit titkolnak a világ elől,
mégis vannak ott is boldog emberek. Mindenkinek ajánlom, mert egy olyan szívszorító életet
látunk, amit mi nem is tudunk elképzelni. Egy fiatal nő megrendítő küzdelme és fájdalma.”
Könyvtárunkban minden hónapban újdonságokkal, sorozatokkal és könyvekkel várjuk minden kedves olvasónkat,
gyerekeket és felnőtteket egyaránt, hiszen az olvasásnak csak előnyei vannak.
A házipatika http://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/neurologia/cikkek/az_olvasas_az_agyat_is_karban_tartja_az_
ideggyogyaszt_kerdeztuk/20120424115950
- oldalán találtam a következő cikket:
Az olvasás az agyat is karban tartja - az ideggyógyászt kérdeztük
A jó kondícióhoz nemcsak a testet, az agyat is edzeni kell
A rendszeres olvasás nemcsak szinten tartja a szellemi erőnlétet, hanem valamilyen szinten képes enyhíteni az öregedéssel
járó szellemi teljesítménycsökkenést is. Sőt olyan betegségek kialakulásának veszélyét is mérsékeli, mint amilyen az
Alzheimer-kór. Míg teljesen természetes módon megyünk el edzeni azzal a céllal, hogy izmainkat megmozgassuk, addig
a szellemi fogaskerekeinket nem olajozzuk tudatosan. Pedig agytekervényeink frissen tartását már azzal is segíthetjük, ha
rendszeresen könyvet veszünk a kezünkbe. Ennek oka nem más, mint az, hogy ez a tevékenység valójában egy bonyolult
és összetett szellemi folyamat, amely segíti agyunk frissen tartását: „Az olvasást a többség passzív szórakozásnak tekinti,
pedig ez esetben korántsem erről van szó. Ennek oka pedig az, hogy a szépirodalom és a költészet - mert nem a hivatalos
szövegekre vagy a telefonkönyv tanulmányozására gondolok - ennél jóval többet jelent” - szögezi le lapunknak Prof. Dr.
Rajna Péter elme- és ideggyógyász, majd ki is fejti ennek lényegét: „Egy-egy regény vagy novella olvasása hihetetlenül
aktív és kreatív folyamat, mégpedig azért, mert közben több eredeti élményhez is juthatunk. Ennek oka főképp az, hogy
valamilyen szinten minden ilyen mű hiányos. Hiszen még az ezeroldalas regények sem tudnak egy adott helyzetet teljes
mértékben visszaadni. Azt persze meghatározza a szerző, hogy a maga részéről mit tart fontosnak, hiszen azt írja le és
emeli ki, de a többit az olvasóra bízza” - magyarázza a professzor. Mint mondja, egy-egy mű megértéséhez az olvasóknak
párbeszédekből és leírásokból kell megalkotniuk a teljes képet, ez pedig nagy kreativitást, komoly agymunkát igényel.
Nem véletlen, hogy a legkorszerűbb tudományos kutató módszerek, képalkotó eljárások jól mutatják, hogy olvasás
közben egész agyi hálózatok aktiválódnak, nem csak tisztán az olvasási vagy a látási központ.
Egyszemélyes útikalauz
Az olvasás nemcsak segít karbantartani az agyat, hanem az időskori kóros szellemi hanyatlást is segíthet megelőzni. Emiatt
pedig különösen nagy jelentősége van annak, hogy sokat és rendszeresen olvassunk. Azt azonban tudnunk kell, hogy a
könyvforgatást nem elég akkor elkezdenünk, amikor már érezzük agyunk fáradását: „Fontos, hogy már fiatal korunkban
is minél többet olvassunk, ne csak akkor, amikor már idősödni kezdünk. Minderre azért van szükség, mert idősebb
korunkra az olvasásnak már egy jól begyakorolt tevékenységnek kell lennie” - hangsúlyozza szakértőnk. Mint mondja,
az olvasás idősebb emberek esetében azért is fontos, mert nekik már arra is fel kell készülniük, hogy nyugdíjas korukban
is hasznosnak érezhessék magukat. „Ebben az időszakban az olvasás mindenképpen segíti azt, hogy nyithassunk a világ
felé, hogy új, ugyanakkor fontos dolgokat ismerhessünk meg. Erre szemléletes példa az útikönyvek szerepe, hiszen
ezek olvasása kis túlzással akár nagyobb szellemi élményt jelenthet, mint egy többnapos utazás. Gondoljuk csak meg,
hogy míg a kirándulások rendszerint komoly, kiszámított programokkal zajlanak, tempójuk pedig sokszor erőltetett,
addig az útikönyvek a látnivalók ismertetése mellett a szerzők egyéniségét is megmutatják. Egy jól megírt útikönyv
akár igazi irodalmi alkotás is lehet. És hála ennek, mi magunk is rögtön belekerülünk a történetbe, beleszőhetjük saját
tapasztalatainkat.”
Rejtélyes Alzheimer
Az olvasás amellett, hogy segít elejét venni a kóros időskori elbutulásnak, az ún. demenciáknak, konkrét betegségek
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megelőzését is segítheti. Ilyen például az Alzheimer-kór. „E betegség pontos kiváltó oka ugyan ma sem ismert, de
vannak olyan vélemények, amelyek ezt a fajta szellemi hanyatlást a kórosan felgyorsult öregedésnek tulajdonítják. És
mivel az olvasás segíti az agy fitten tartását, a fiatalon elkezdett, majd pedig az élet részévé váló olvasásnak szerepe lehet
az Alzheimer-kór megelőzésben is. Mindezt - közvetve - tudományos eredmények is alátámasztják. Az már ugyanis
bizonyított, hogy a magasabb végzettségű, magasabb kulturális és szellemi szinten élő emberek - akik jellemzően többet
is olvasnak - nagyobb eséllyel kerülik el ezt a betegséget” - mondja Rajna professzor, majd hozzáteszi, hogy mindez
feltehetően nem csak az Alzheimer-kórra igaz, hanem az időskori demenciák minden típusára.
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!

A nap szerelmesei
Július a napfény, a színek világa a pihenés hónapja. Ez majdnem igaz
a XVII. Csontváry Nemzetközi Alkotótábor vendégeire is. Csak majdnem,
mert a pihenés helyett dolgoztak, alkottak a rendezvénynek helyet adó Neva
Panzióban. Az egy hetes vendéglátás szállásköltségeit városunk önkormányzata
fedezte. A tizenhárom művész, akik elfogadták a hagyománnyá vált festőtáborba
a meghívást, csak az estéket használták pihenésre. Pirkadattól napszálltáig a
tiszalöki táj szépségeit kutatták, és az ott szerzett érzelmeiket örökítették meg
vásznaikon. Kijevtől Vencsellőig, Kolozsvártól Verőcéig, Miskolcig, Szojván
át Munkácsig tartott az alkotók sora, akik stílusukban és művészi látásukban
sokszínűek, de mégis egy nagy baráti társasággá kovácsolódtak a táborunkban.
Rengeteget dolgoztak, de az esti órákban sem hagytuk őket pihenni. Vacsora a Feketeszakáll Kalandparkban. Másnap
piknik dr. Zrinszki Eszter meghívására. A szerdai nap a szokásos bográcsolással zárult, ahol a vendégeket dr. Vinnai
Győző képviselő úr és Gömze Sándor polgármester úr is köszöntötte. A csütörtöki vacsorát a tiszalöki Horgász Egyesület
szolgáltatta, ahol a Népzenei Együttes egy csapata ízelítőt adott a magyar népzenéből. Péntek este a zárórendezvényen
bemutatták az itt készült alkotásokat, amelyből jószívvel adományoztak az ellátásért és a vendégszeretetért emlékbe. A
táborzárás vacsorával és késő estébe nyúló beszélgetéssel zárult. A vendégek nagyon köszönték a figyelmes szervezést, a
Szabadság Mezőgazdasági Szövetkezettől kapott friss tejet, a tiszalöki sütőüzem által biztosított pékárut. A Belvárosi és a
Gimi Csemege segítsége, Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester és Dan Tamás vállalkozó támogatása
és Szombati Béla tolmácsolása köszönetet
érdemel! Mindannyian a művészetet
támogatták. Hálásan köszönjük az
önzetlen támogatásukat!
Bízunk benne, hogy jövőre a
nagykorú, XVIII. Csontváry Nemzetközi
Alkotótábort ünnepelhetjük. Ezen fog a
jövőben dolgozni a két szervező Tölgyesi
Attiláné és Zrinszki István. 		
Zriszki István
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II. Horgásztábor Tiszalökön
Örökre szóló élményt adni egy csapat gyermeknek, úgy gondolom, minden befektetést megér. A tábor alatt tapasztaltak
alapján túlzás nélkül állíthatom, hogy elértük ezt a célt. Sok munka, gondos előkészítés, feszült készenlét a tábor
alatt, váratlan helyzetek megoldása jellemezték a szervezők, lebonyolítók munkáját. A gyermekek számára gondtalan
szórakozás, a vízparton teljesíthető teljes komfort, sok-sok kaland, információk sokasága nem csak a horgászatról,
hanem a természetről, környezetünkről, annak védelméről. Augusztus 3-án érkezett az a 27 gyermek, akik részt vettek
a Tiszalöki Kenyérgyári-holtág partjára meghirdetett horgásztáborban. A legfiatalabb alig 7, a legidősebb 14 éves volt.
Zömében Tiszalökiek, de néhányan távolabbról érkeztek. Az általános tájékoztatás és balesetvédelmi oktatást követően
közösen végeztük a sátorállítást. A sátrakat és a
matracokat a szervezők biztosították a gyermekek
részére, valamint a napi ötszöri étkezést a három
napos tábor teljes időtartamára. Ugyanígy minden
gyermek horgászfelszerelést és a horgászathoz
szükséges kiegészítőket is kapott, így a szülőket
semmilyen költség nem terhelte. A sátrak hamarosan
megteltek élettel, mindenki bevackolt a helyére. Ezen
a napon horgászismereti előadásokat hallgathattak,
megismerkedhettek a különböző horgászmódszerekkel,
az ezekhez használatos eszközökkel, valamint a
szerelékek összeállításával. Ezután következett a már
türelmetlenül várt horgászat, amelyet mindenki örömére bőséges halfogás jellemzett. Mindenkinek sikerült halat fognia,
így sikerélménnyel álltak fel a vízpartról. Az esti tábortűz fénye sok kis boldog arcot világított meg, Augusztus 4-én már
reggel indult a horgászat, amely sikeressége még az előző délutánit is túlszárnyalta. Délután a Kenyérgyári-holtág partján
található tanösvény megismerése volt a program, amely során ismereteket szerezhettek a vízpart élővilágáról, a Tisza
és a holtág kialakulásáról, szabályozásáról, környezetünk védelméről. Nagy izgalommal és vidámsággal vettek részt az
ezt követő csónakázásban.. Vacsora után következett az éjszakai horgászat, a világítópatronok felhelyezése, fejlámpák
kiosztása. Különleges élmény volt számukra a sötétben történő horgászat. Aznap este nem volt gond az elalvással.
Augusztus 5-én reggeli után került megrendezésre a horgászverseny, amelyet nagyon vártak a gyermekek. Mindenkinek
megvolt a horgászfelszerelése, széke, etetőanyagos vödre. Horgászhelyek kijelölve, sorsolás, dudaszó etetésre,
verseny kezdetére, ahogy a nagyoknál. Feszült várakozás, majd itt is, ott is beindult a halfogás. Szerencsére folyton
cikáznunk kellett segíteni leszedni a halat a horogról,
segíteni a csalizásban, gubancok megoldásában.
Mindenki fogott több halat is, így abszolút sikeresnek
tekinthetjük a versenyt. A fogott halak fajta szerinti
megoszlása is változatos volt, a keszegek mellett
horogra került naphal, törpeharcsa, sügér, sőt még
kis ponty is! Az eredményhirdetés mindenki számára
emlékezetes lesz, senki nem távozott üres kézzel. A
nap során a 10. évüket betöltött horgászaink sikeres
horgászvizsgát tettek, valamint minden táborozó
gyermek horgászengedélyt, és a Kenyérgyári-holtágra
szóló éves területi engedélyt kapott. Már csak a
sátorbontás volt hátra, és a szemétszedés, hogy a tábor
zárását követően tiszta környezetbe érkezhessenek a
horgászok. Röviden így zajlott az első Tiszalöki horgásztábor. Merem remélni, hogy a gyermekek jó hírét viszik, és
többen is kedvet kapnak a horgászathoz. Végül szeretnék mindazoknak köszönetet mondani, akik hozzájárultak a tábor
szervezéséhez, lebonyolításához. Elsőként Szentesi Mihály vezetőségi tagunknak, aki a tábor főszervezője volt, valamint
ha terjedelmi okok miatt nem is név szerint, de köszönet illeti azokat az egyesületi tagjainkat, akik időt, pénzt, fáradtságot
nem kímélve dolgoztak, virrasztottak a sikeres lebonyolítás érdekében. Rajtuk kívül köszönet Gömze Sándor polgármester
úrnak, a Megyei Horgász szövetségnek, a Tiszalökért Közalapítványnak, a Városi Könyvtárnak, Tiszalök Város
Önkormányzata Városüzemeltetési Intézményének (Murányi Anikó), Cserés Csaba igazgató úrnak, a Nyírségvíz Zrt-nek
(Tiszalök), az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek (Juhos László) valamint a Tiszalöki Vízlépcső és Hajójavító Üzemnek.
										Sági István - Horgászegyesület elnöke
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A Tiszalöki általános iskola 1976-ban végzett a-b-c osztály tanulói 40 éves évfolyam találkozót tartottunk augusztus
13-án. A még élő tanáraink közül itt volt az A osztály osztályfőnöke Szegedi Mária (volt Cserháti Sándorné), a B osztály
osztályfőnöke Kása Gáborné, és a még élő volt tanáraink közül Bugya Ferencné és Bugya Ferenc. Szép számmal
összejöttünk, de sajnos voltak osztálytársaink, akik nem jöttek el.(Sajnálhatják) Az üdülő telepen a vadászházban gyűltünk
össze délután 3 órára. Megtartottuk az osztályfőnöki órát, megemlékeztünk elhunyt tanárainkról és osztálytársainkról,
elmeséltük mi történt velünk a legutóbbi találkozásunk után eltelt időszakban. Este 6 órakor ültünk vacsorához a szabadban
elhelyezett asztaloknál. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, langyos nyári este volt. Még beszélgettünk, nevetgéltünk
néhány órát, majd elbúcsúztunk egymástól a viszontlátás reményében. Nagyon jó volt kicsit nosztalgiázni, visszaidézni
a boldog gyermekkort.
Köszönet mindenkinek, aki tett érte, hogy ez a találkozó létrejöhessen.

Utánpótlástorna Tiszalökön
Utánpótlás tornát szerveztünk Tiszalökön a 2006-ban született gyerekek számára. A tornán 5 csapat vett részt:
Balmazújváros, Nyíregyházi Filó, Tiszavasvári, Nagyhalász, Tiszalök. A jól megrendezett tornán színvonalas
mérkőzéseket játszottak a kis focisták. Céljaink között szerepel, hogy minden évben megrendezzük ezt a tornát, kibővítve
több csapattal és korosztállyal.
A torna végeredménye:
				
1. Nyíregyházi Filó				
12 p
				
2. Tiszavasvári					
9p
				
3. Balmazújváros				
6p
				
4. Tiszalök					
3p
				
5. Nagyhalász					
0p
Különdíjat kaptak a legeredményesebb játékosok.
Gólkirály: 			
Schubert Márk - Nyíregyháza Filo 8 gól
Legjobb játékos: 		
Makra Áron - Tiszavasvári
Legjobb kapus: 		
Nagy Roland - Tiszalök
Legjobb hazai játékos:
Reszkető Gergő
A tiszalöki játékosok névsora:
Nagy Roland, Reszkető Gábor, Reszkető Gergő, Kőszegi Bence, Rácz Zoltán, Fábián Attila, Papp Zoltán, Szilágyi
Sándor. Az egész torna főszponzora Pápa József vállalkozó volt, aki a gyerekeknek a kupákat, érmeket és az ebédet
finanszírozta. Az ebéd utáni finom süteményről Nagy József vállalkozó gondoskodott. A finom ebédet Mizsik Gyula
főzte a horgászegyesülettől. A szervezés lebonyolítását a Polgármesteri Hivataltól Olajos Mariann segítette. Köszönet
mindegyikőjüknek érte. A díjakat Gömze Sándor polgármester és Pápa József vállalkozó adta át. Remélem minden
gyerek jól érezte magát ezen a tornán!
Péntek Miklós - edző
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Az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klubról
A klub tagjai ebben az évben is változatos, kellemes programokban vehettek részt.
Márciusban megtartottuk a szokásos negyedévi névnapi ünnepséget, ahol most is dallal, tánccal,
finom vacsorával mulattuk az időt. Áprilisban ellátogattunk Tiszadobra, megtekintettük a
felújított Andrássy kastélyt. Május 9-én hajókiránduláson vettünk részt. Az Erőműtől Tokajig
hajóztunk, gyönyörködve a Tisza nyár eleji szépségében. Haza pedig vonattal jöttünk. A június
születésnapi köszöntővel indult: Radics Józsefnét ünnepeltük a 70. Születésnapján, ő pedig
finom tortával vendégelt meg bennünket. A hónap közepén Tiszadadáról érkezett vendégünk:
ifj. Kovás Géza, aki művelődés szervező és költő. Élvezettel hallgattuk a felolvasott verseit.
Végül három kötetét ki is sorsolta köztünk.
Szomorú eseménye is volt számunkra júniusnak: meghalt az egyik legrégebbi alapító tagunk Nagy Miklósné, Gizike,
aki hosszú időn át intézte a klub pénzügyeit, szervezte a jobbnál jobb kirándulásokat, üdüléseket. Kegyelettel őrizzük
emlékét. A hónap végén Gömze Sándor polgármester úrtól megkaptuk az önkormányzat autóbuszát ingyenesen – köszönet
érte – és ellátogattunk Poroszlóra a Tisza-tavi Ökocentrum megtekintésére. Gazdag programok vártak ott bennünket:
elámultunk az óriási akváriumrendszeren, megcsodáltuk a vidrák etetését, részt vettünk egy élvezetes filmvetítésen, majd
a kilátótoronyból gyönyörködtünk a tó látványában, amit közelebbről is élvezhettünk az egyórás hajókázás során. Szép
élmény volt. A július hónap is jól indult: a második negyedévi névnapi ünnepségen mulattunk egy jót. A hónap végén pedig
Bogács gyógyfürdőjében töltöttünk el egy napot, az idő is a víz is remek volt. Szívesen emlékezünk a szép programokra.
A vezetőség

Minden emlék egy megtett út...
Drága barátaim, velem nem történt semmi különösebb találkozásunk óta. Itthon vagyok, s mily messze tűnnek már az otthoni
napok! Igaz egymással már beszéltünk, de mégis fáj a távolság közöttünk! A levélírásom előtt szokásosan elszenderegtem,
Márai Sándor könyvével kezemben. Nem csoda, hisz minden hajnalban a pacsirtákkal ébredek, s ezért ebéd után pihenni
térek, ha lehet, behúzom bársony függönyömet, hogy csak egy kis napfény lopózzon be. Látszólag minden olyan békésnek
tűnik, ha a szobámat, friss levendula, rózsa illata tölti be. Néha jó lenne egy kicsit az időt megállítani. Minden olyan
békés „lehetne” ha az ajtómon, riasztó nem lenne! Mindennap jönnek a hírek mennyi erőszak betörés történik. Lemondtuk
barátnőmmel, a Stuttgarti operai estéinket, mert este10- től már a nőknek útközben lenni veszélyes. Milyen jó volt otthon.
Èva asszony vendég szobájában, biztonságban. Úgy aludtam, mint egy kis baba, édesanyja karjaiban. Bárhová vezet utunk,
csak otthon érezzük, olyan védve magunkat! Ott ahol még várnak az ölelő karok! Mint minden utamon, most is óriási
feltöltődést kaptam. Rokonaimra, Szomszédaimra, Barátaimra gondolva!!! Arra a pár mondatra emlékszem különösen
„Nem vagy éhes…., Ettél ma már valamit? Gyere, igyál velünk egy kávét.”
„NEM VAGY ÈHES? „ Nem csak azok az aggódó mondatok, hanem a hangsúlyok azokon a mondatokon.” ETTÈL MA
MÀR VALAMIT? „ Ezek a kérdések 51 éve hívnak haza engemet. Ugyan úgy kérdeztek életükben Nagymamám, Anyukám,
Keresztanyám…OTTHON….! Nekem otthon, az a hely, amely mindig meleggel vár. Ahová bánatunkat, örömünket haza
hordhatjuk, megoszthatjuk! Már az is elég néha, hogy haza gondoljak, s máris könnyebben végezhetem a munkámat. Mintha
valami védő erő jönne otthonról.
Természetesen voltak, vannak itt is barátnőim, kiktől szeretetet kapok. Már egy jó tanács is lehet óriási támogatás! Néha
elég egy-két dologra rámutatni, figyelmeztetni egymást. Aztán hazamenve átgondolhatjuk, miképp találunk megoldást. Ha
itt elégedetlen emberekkel találkoztam, velük nyíltan nem vitatkoztam. Inkább visszahúzódtam a könyveim közzé, vagy
indultam a földek felé. Nem beszélve az Anyaságról, az élet legnagyobb ajándékáról. Szüleimtől nagy türelmet örököltem.
Megértettem, várni kell tudni minden fontos eseményre! Szeretném Nagymamámat is idézni.” Ne felejts el soha hálásnak
lenni, s másoknak örömet szerezni „. „A Hit is meleg ruha”, ezt már egy híres költőnk is megírta. Nekem olyan a Hit, mint
egy szoba, ahol a lélek felújulhat, s a sebek begyógyulnak! Mintha óvna minden veszélytől, nagy betegségtől, elkeseredéstől.
Hordom magammal könyveimet, Írók, Költők a Bibliák, Sírok intéseit. „ Életünk végén nem vihetünk el magunkkal semmit
„! Az a gondolat, hogy minden nap, év, oly gyorsan múlik, őrzök „magamban” minden jót és szépet. Tisza parti ladikokat,
az édes cseresznyés órákat, pogácsás teás délutánokat, kirándulásokat! Még vár a család, s az utak melletti fák. MINDEN
EMLÈKEM EGY MEGTETT ÙT, s remélem, valaki megőrzi egy-egy írásomat. Hogy merre megyek még és hova, nem
tudom, de bárhol járok, élek, is, fogok küzdeni a jóért, a békéért, az emberi a jogok szabadságáért. Sorba állok a gyöngékért,
elesettekért itt, vagy idegenben is. Nem kellenek hozzá fegyverek, csak segítő hű kezek! Segíteni szavakkal is lehet! Jó lenne
ezt tovább adni minden embernek! Kedves Barátaim! Köszönöm nektek is a tőletek kapott Szeretetet!
Elisabeth Maier - szül. Solymosi E. - 2016. augusztus

2016. augusztus
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Tájékoztató a Városi Sportegyesületről
Az egyesület közgyűlése lemondások miatt
személyi változásokról döntött júliusban. Az egyesület
elnöke Cserés Csaba, a labdarúgó szakosztály vezetője
Nagy Gábor, a gazdasági vezető pedig Hock Frigyes lett.
Jelenleg két területen folytatja egyesületünk a működését.
A labdarúgó szakosztály benevezett a megyei III.
osztályú bajnokságba. Több mint húsz tiszalöki sportoló
a keret tagja. Heti két edzéssel készülnek. Kérjük a tisztelt
sportszerető közönség támogatását, bíztatását és türelmét.
Egy ütőképes, összetartó csapat kialakítása volt a cél. A
sokak által „elvárt” magasabb osztályba lépéshez idő
és igen sok munka szükségeltetik. Ez nem megy máról
holnapra. Támogassuk Őket, és középtávon meg lesz
az eredménye! Egy utánpótlás csapatot neveztünk be a
bajnokságba, és négy Bozsik programos iskolai csapatunk
lesz. Edzőjük Péntek Miklós és ifj. Péntek Miklós.
A kézilabda szakosztály női felnőtt csapatot
indított a megyei bajnokságban. Az idei aranyérem
után, a kissé átalakított csapattól is sikeres, eredményes
szereplést várhatunk az induló bajnokságban. Sajnos
a hazai meccseket Tiszavasváriban kell lejátszaniuk.
Reményeink szerint már nem sokáig!
Ebben a sportágban is indítunk négy utánpótlás leány
kézilabda csapatot. Edzőjük István Zsoltné és Vinginder
Tünde lesznek!

A nyár elején beadott TAO sporttámogatási pályázataink
a kézilabda és labdarúgás területén is sikeresek voltak,
4,5 – 4,5 millió forintot nyertünk utánpótlásra! Köszönet
minden közreműködőnek!
Gömze Sándor Polgármester Úr az TVSE
társadalmi elnöke, aki segítségéről és támogatásáról
biztosította az egyesületet. Célul tűztük ki a műfüves
pálya felújítását, egy kondipark pályázat alapján
való megvalósítását, és a focipályánk és épületeinek
a karbantartását, további rendbetételét. Itt segítséget
kapunk a Városüzemeltetési Intézménytől. Terveink
között szerepel új sportágak bevonása is a lakosság
igénye szerint. A csapataink utaztatását az önkormányzat
vállalta, köszönet érte.
Kérem a tisztelt sportszerető lakosságot, hogy
hozzáállásával, türelmével a sportesemények látogatásával
segítse hozzá sportolóinkat ahhoz, hogy sikereket érjenek
el, és akár később, ha felkészültünk rá, magasabb szintre is
tudjanak lépni. Ehhez kívánok mindeniken jó egészséget,
sikeres évet. HAJRÁ TISZALÖK!

Cserés Csaba
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ANYAKÖNYV
Júliusban
házasságot kötöttek:

Juhász László – Holló Éva
Banga Richárd – Mártha Judit
Szarvasi János – Kovács Marianna
Körei István – Kuki Tünde

Akiktől júliusban
búcsút vettünk:
Kovács Józsefné
Solymosi Gábor

Köszöntjük Tiszalök
legifjabb lakóit:

Balogh Eszter
Gonda Sára
Kertész Bendegúz
Kiss Dzsenifer Nikolett
Lakatos Marcell
Lakatos Mirella
Lakatos Dzsenifer
Mocsár Brendon Nikolász
Plánk Zita Dorka
Rózsa Milán Martin
Suhai Brigitta Kinga
Szombati Viktória
Takács Nimród Botond

2016. augusztus

„ Már néhány éve, hogy itt hagytál bennünket,
de szívünkben őrzünk, mint egy óriási kincset.
A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már.
Mi könnyes szemmel megállunk sírodnál,
Te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál.
Mi szólítunk, de a néma sír nem felel,
de Te szívünkben örökké létezel.
Múlik az idő, de a fájdalom marad,
betöltetlen az űr, mely szívünkben maradt.
Csillaggá változtál, barangolsz az égen,
gyere mifelénk úgy, mint réges – régen.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
Berei Józsefre
tragikus halálának 30. évfordulóján.
Szerető családja

A Kossuth Lajos Általános Iskola Szülői Munkaközössége
értesíti az érdeklődőket, hogy a
19. Jótékonysági – Márton napi – Bál, 2016. november 12. napján
kerül megrendezésre. Zenél a Reflektor együttes! Szeretettel
várunk mindenkit – bár a terem befogadóképessége miatt a létszám
korlátozott. Részvételi szándékodat minél hamarabb jelezd
Juhosné Berei Mariannál.
SZMK vezetősége

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!
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