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„Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig születnek újak”
(Ljubov Nepop, Ukrajna magyarországi nagykövete)

60 évvel ezelőtt a magyarok
összekapaszkodtak, hogy tudassák
országgal, világgal, hogy szabadok
és függetlenek akarnak lenni. Ma is
büszkék vagyunk az akkori fiatalok
bátorságára, hazaszeretetére.
Az
1956-os
forradalom
meggyengítette a kommunista
rendszert, és előkészítette
annak későbbi bukását. Ha
nem lett volna 1956, akkor
valószínűleg nem lett volna
1989 sem.
a 20. századi magyar
történelem
egyik
legmeghatározóbb eseménye volt. A
budapesti diákoknak az egyetemekről
kiinduló
békés
tüntetésével
kezdődött 1956. október 23-án, és
a fegyveres felkelők ellenállásának
felmorzsolásával
fejeződött
be
Csepelen november 11-én.
A
harcokban
2652
magyar
állampolgár esett el. A forradalom
következményeként mintegy 200
ezer magyar hagyta el az országot.
1957 januárjától a forradalom
résztvevőit tömegesen börtönözték
be, majd sokukat kivégezték.

A forradalom leverését követő
évtizedekben
az
1956-os
eseményeket a pártállami hatalom
ellenforradalomnak
bélyegezte
és elítélte, de a rendszerváltás
során megváltozott az események
hivatalos értékelése. 1989. október
23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti
ünnep Magyarországon: az 1956os forradalom kitörésének napja
és a Magyar Köztársaság 1989es kikiáltásának napja, melyet az
1990. évi XXVIII. törvény iktatott
a nemzeti ünnepek sorába. Az 1956-

os események meghatározó szerepét
a 2011-ben elfogadott Alaptörvény
preambuluma is hangsúlyozza.
“Ennek a forradalomnak volt
valamiféle
olyan
közszelleme,
amelyik úgy irányította az embereket,
hogy azok észre sem vették.
Egyszóval, itt volt egy közszellem,
amelyik több volt az embereknél,
és az embereket arra indította, hogy
túlnőjenek önmagukon… hogy
saját magukon túl tudjanak lépni”,
fogalmazta meg Bibó István.
1956 szellemisége azt jelenti,
hogy
tiszteletben
tartjuk
a
sokszínűséget, a szólás szabadságát,

a szabad politikai versenyt, a szabad
véleménynyilvánítást, és civilizált,
tiszteletre méltó módon, a kölcsönös
egymásrautaltság
tudatában,
a
kölcsönös megértés iránt elkötelezve
fordulunk
embertársaink
felé,
nyújtunk védő kart egymásnak.
A magyarság történelme során
mindig elérkezik az a pillanat, amikor
új, mélyebb összefüggésben jelennek
meg a múlt eseményei. Nézzünk
körül a világban, Európában! Ez
a pillanat elérkezett. Most jobban,
mint bármikor, arra van szükségünk,
hogy bátorságot merítsünk
ahhoz, hogy nevén nevezzük
a dolgokat, és megkeressük
rájuk nem a könnyű, hanem a
helyes válaszokat.
Bízom benne, hogy itt,
szűkebb környezetünkben is
egyszer mindenki meghallja
Bibó
István
szavait.
Rádöbben, hogy Tiszalök is attól
erős, és attól áll stabil lábakon, hogy a
jövő építéséért nap, mint nap közösen
dolgoznak az itt tevékenykedők:
egységben, szeretetben. Sajnos
mindig lesznek, akik önös céljaik
érdekében megpróbálnak árnyékot
vetíteni sok ember munkájára,
mindennapos
áldozatvállalására.
Szavaikat azonban mindaddig elfújja
a szél, amíg az itt élők 1956 hőseihez
méltóan egységben, szeretetben,
közös jövőt építenek!
Gömze Sándor
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Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit kft. tájékoztatása a 2016. évi díjbeszedésről
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit kft. 2016. évben az NHKV Zrt. megbízásából végzi a hulladékdíjszámlák elkészítését, kézbesítését és a vonatkozó díjak beszedését. A II. negyedéves számlák postai csekkes befizetéssel
kerültek kézbesítésre október második hetében. Ugyanakkor az NHKV Zrt. számára is kiemelt fontosságú feladat a lakossági
hulladékdíjak hatékony beszedése, így ennek érdekében a településen a 2016. III. és IV. negyedéves számlák ellenértékének
készpénzben történő beszedésére díjbeszedőt alkalmaznak. A III. negyedéves számlák beszedése október 25. – november
25., a IV. negyedéves számlák beszedése pedig január 25. – február 25. között történik majd. Amennyiben a számla nem
kerül kiegyenlítésre a díjbeszedőnél, abban az esetben Társaságunk a jogszabályoknak megfelelően 30 napon belül fizetési
felszólítást küld, melyet az ahhoz mellékelt sárga csekken fizethet be az ügyfél. Ennek megfelelően az év hátralévő részében
sárga csekket már nem küld ki az NHKV Zrt., hanem díjbeszedő keresi fel az ingatlantulajdonosokat a településen,
s a kiadott számla ellenértékét, készpénzben veszi át. Kérésre a díjbeszedő megbízólevél és személyi igazolványának
bemutatásával igazolja magát s a befizetéskor átadja az eredeti számlát.
Megértésüket megköszönve, tisztelettel:
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Közszolgáltató

Egy kis történelem…
1944 október végén már Újtelepre és Kisfástanyára szovjet csapatok vonultak be, Tiszalökön pedig még Németek
tartózkodtak. A lakosság pedig úgy próbált a fájdalmon enyhíteni, hogy a sírokat a halottak emlékére rendbe rakták.
Siránkoztak a fogságba került, vagy elesett hozzátartozóik után, és készültek Mindenszentekre. A német csapatok pedig
az Ószőllőnél a gátat szemlélték. Huri Miklós, aki figyelte a német csapatok mozgását, később arra következtetett, hogy a
töltést akarják robbantani. Négy német katonát borozgatásra invitált, majd pár óra múlva huncutsággal tudatta velük, hogy
a szovjet csapatok már a „kertek alatt” vannak. A németek megijedtek, és elindultak a Levente lőtér irányába. Pár tiszalöki
megmentette a töltést a robbantás elöl. A malmot is robbantani akarták, de a néhai Szentesi Mihály (főmolnár) sikeresen
lebeszélte őket. Mikor a község kezdett megnyugodni, november elsején hajnali 5 óra körül robbantották sorba a Ref. és
Kat. templom tornyait, így a templomok későbbi megmentése nem volt lehetséges. A református templom anyakönyveit
Szűcs József harangozó és néhány hívő lakos összegyűjtötte, majd elrejtette. A katolikus templom romjai szétszóródtak
a Kossuth út és Petőfi út kereszteződésének területére. Ezért illő lenne megemlékezni minden év november elsején
történtek tiszteletére. Még aznap esőbe elindultak Tiszadada irányába a németek, majd több robbantást hajtottak vége.
												

Erdeiné Marika

TÉLI FELNŐTT-GYEREKHASZNÁLTRUHA- CIPŐ és
JÁTÉK BÖRZE
TISZALÖKÖN
a Művelődési házban
2016. november 5.-én
szombaton 8-11-ig.

Szabó Zsigmondé nyáron vette át a
GYÉMÁNTDIPLOMÁJÁT,
ezúton gratulálunk, és jó egészséget kívánunk.

Asztalfoglalás 500Ft
Érdeklődni: 06-20-375-6226
Várunk minden érdeklődőt
szeretettel!
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Megyei versenyen a horgász utánpótlás
Horgászegyesületünk kiemelten kezeli az utánpótlás nevelést, ezért is
szervezünk nyaranta horgász tábort, és emiatt vezetünk horgász szakkört az
általános iskolában, rendezünk gyermeknapi horgászversenyt a holtágon.
Mondhatjuk, hogy kezd beérni a vetés, hiszen vannak rendszeresen
visszatérő gyermekek, akik megragadnak minden alkalmat, amelyet
a vízparton tölthetnek, ill. horgászattal kapcsolatos rendezvényeken
vehessenek részt. Ők lesznek a következő generáció, akik benépesítik majd
a vizek partját horgászbottal a kézben.
A Horgász-suli programon belül került megrendezésre szeptember 30-án, Rakamazon a „Horgász ötpróba” gyermek
csapatverseny megyei döntője. A megye legjobb kis horgászai kiélezett küzdelemben mérték össze tudásukat. Egyesületünket,
városunkat Fleischer Flóra, Juhos László, Kórik Csenge és Sepsi Lázár Márton képviselték. A verseny öt fordulóból
állt, tesztlap kitöltése horgászati és környezetvédelmi ismeretekből, célba dobás horgászbottal, horgászkészség szerelése,
evezés tiszai csónakkal, valamint halfogás. Versenyzőink elsősorban evezésben szerepeltek kiemelkedően, de a többi
versenyszám tekintetében is szépen teljesítettek. Ezen a versenyen, ahogy Rakamaz polgármestere a verseny értékelésekor
elmondta: „minden csapat nyert, hiszen a gyerekek egy igazán izgalmas játékos vetélkedőn, az ősz talán utolsó szikrázóan
napsütéses napján, a megye egyik legszebb vízpartján szerezhettek egy életre szóló élményt”. Gratulálunk versenyzőinknek,
büszkék vagyunk rájuk! Köszönettel tartozunk Juhász Károlynak, aki elszállította a gyermekeket a versenyre, figyelt rájuk,
segítette, biztatta őket a verseny alatt. Köszönet a szülőknek, hogy lehetővé tették gyermekeik részvételét, valamint Cserés
Csaba igazgató úrnak, amiért szabadnapot biztosított erre a napra a gyermekek számára.
Sági István - egyesületi elnök

Tájékoztatás a 2016. évi
TELEPÜLÉSI ISKOLÁZTATÁSI
TÁMOGATÁSRA
benyújtott igénylésekről
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy az előző évhez
hasonlóan 2016. évben is kevesen igényelték az
Iskoláztatási támogatást.
A jogosultak számát figyelembe véve, megismétlődött
az az előző évi tendencia, hogy nem minden szülő
nyújtott be kérelmet a Polgármesteri Hivatalban. Évrőlévre visszatérő problémát jelent, és nagy terhet ró a
családokra az iskolakezdés tetemes költsége. A családok
segítése érdekében először 2015. évben volt lehetőség a
Képviselő-testület döntése alapján Iskoláztatási támogatás
igénylésére. 2015. évben 312 kérelmező család, 525
jogosult gyermekre tekintettel részesült a támogatásban
összesen 2.100.000,- Ft összegben. Mivel az elkülönített
keretösszeg lehetővé tette, 2015. december hónapban
ismételten kifizetésre került a támogatás.
A benyújtott kérelmek számánál már 2015.évben is
lényegesen több igénylőre számítottunk. A Tiszalöki
Hírlapban közzétett tájékoztatás, a honlapon közzétett
felhívás, valamint a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola munkatársainak tájékoztató jellegű
közreműködése ellenére;
2016. évben az igénylésre nyitva álló hat hétben
313 kérelem érkezett az ügyintézőhöz, 512 jogosult
gyermekre figyelemmel 2.048.000,- Ft került kifizetésre.

A támogatási igényeket vizsgálva megállapítható, hogy a
középiskolás gyermekeket nevelő szülők kevesen éltek a
lehetőséggel, és nem nyújtottak be kérelmet.
Felhívom a szülők figyelmét és bíztatom őket, hogy a
jövőben ne mulasszák el a támogatás igénylését!
ÓVODÁZTATÁST TÁMOGATÁS
Idén először, a Képviselő-testület döntése alapján a
bölcsődés és óvodás korú gyermekeket nevelő családok
támogatására is sor került. Ennél a támogatási formánál is
hasonlóak a tapasztalatok, mit az előző esetben.
A jogosult családok nem használták ki 100%-os
mértékben a lehetőséget.
A kérelmek benyújtására csupán három hétig volt
lehetőség. A rövid igénylési határidőre tekintettel az
óvodapedagógusok segítségét vettük igénybe, akik minden
bölcsődébe és óvodába járó gyermek szülőjéhez eljuttatták
az igényléshez szükséges nyomtatványt.
137 kérelem érkezett az ügyintézőhöz, 167 jogosult
gyermekre tekintettel 668.000,- Ft kifizetésre került.
A jogosult gyermekek számát figyelembe véve, ebben az
esetben is tapasztalható, hogy nem minden család élt a
felkínált lehetőséggel, hiszen az óvodába- bölcsődébe járó
gyermekek száma 2016. szeptember hónapban 190 fő volt.
Tiszalök, 2016. október 13.
Mező József
jegyző
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Idősek Világnapja!
Az idei évben 2016. október 07-én megrendezésre került
Tiszalökön - már hagyományosan - az Idősek Világnapja.
Az Egyesített Szociális Intézmény és a Városi Művelődési
Ház és Könyvtár dolgozói vettek részt a program
szervezésében és a műsor összeállításában, melyet
Muskovszky Mária tanárnő konferált. A népes számban
megjelenteket Gömze Sándor polgármester köszöntötte,
majd Dr. Vinnai Győző országgyűlési Képviselő
Úr is megosztotta gondolatait az idősekről való
gondoskodásról, az idősellátásról ezen fontos
nap kapcsán.
A rendezvény első felébe helyi tehetségeinket
hallgathattuk
meg,
Balogh
Alexandra
középiskolai tanuló „Ha én rózsa volnék…” c.
dalt énekelte, Fekete Miklós tanár úr tárogató
kíséretében Tóth Ivett „A csitári hegyek
alatt…”, valamint a „Bánat utca…” c. dalokban
csillogtatta meg tudását. Plósz Jolán kristályosan
csengő hangján hallhattunk egy csodálatos
népdalcsokrot. Horváth Szabolcs középiskolai
tanuló Óbecsei István: „Sajgó lélek” versével

zárta az ünnepi összejövetel első részét. A program

második felében Soltész Rezső sztárvendéget
üdvözölhettük, akivel egy nagyon kellemes
délutánt tölthettek nosztalgiázva a részt vevők.
A régen nem hallott édes dallamok, a táncdal
slágerek hallgatása során sok régi emlék került
felszínre a hallgatóság körében. Az előadás
során a művész úr közvetlen stílusával bevonta
közönségét, akik nagyon jól szórakoztak, együtt
éltek a zene ritmusával.
Szeretnénk, ha a Tiszalökön élő idős és szépkorú
lakosok e neves napon kívül is folyamatos
figyelmet kapnának, az év minden napján
biztonságban, tiszteletben és elégedettségben
élnének. A bölcs időseket meg kell hallgatnunk,
hiszen tőlük kaphatunk olyan életbölcsességeket,
amelyek a mindennapjainkban sokszor segítenek át a
nehézségeinken.
Ha már ezt a rohanó életet éljük, akkor a szociális
ellátó rendszereknek is segíteniük kell a családokat.
Ennek érdekében az elkövetkező hónapokban kívánjuk
összegyűjteni az információt arról, hogy milyen további
szolgáltatásokat szeretnének a városban az idősek,
melyekkel a mindennapi életüket tudjuk segíteni. Egy
olyan ember gondolatait szeretném zárásként megosztani,
aki meghatározó mai világunkban. Ferenc pápa ekként
vélekedik:
“Az idősek mi vagyunk: előbb vagy utóbb megöregszünk,
elkerülhetetlenül, még ha nem is gondolunk rá. És ha
nem tanulunk meg jól bánni az idősekkel, akkor majd
velünk is így bánnak.”
Szabó Veronika - intézményvezető

		
		
Szeptember 23-án ünnepelte 90. születésnapját
Gresnyer Lajos Dezsőné Erzsike néni, akit ez alkalomból
köszöntöttek gyermekei, unokái, dédunokái. Bár ez év tavasza
óta a Tiszavasvári Szociális Otthonban lakik, de hétvégéit
családja körében tölti. Nehéz és gyötrelmes életet élt, de mind
a mai napig jó egészségnek örvend, mert élteti Őt a számára
legnagyobb kincs, - a család!
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Férjem, Kemecsey György emlékére…
Már egy éve hogy elmentél örökre. Ülök az asztalnál
nézem a székedet, és eszembe jut a régi
megszokott reggeli rutin. Kinyitod az újságot,
eléd teszem a kávét, majd kommentálod a
híreket kissé zsörtölődve.
Aztán előveszed a naptárad, melyben napi
rendszerességgel beírod az időjárás és
vízállásjelentést. Megölelsz, majd azt mondod:
Köszönöm a finom kávét. Gondolataimban
távoli kedves, vagy éppen szomorú emlékek
sora suhan át. Nagy utat jártál be. Voltál
mezőgazdasági
gépésztechnikus,
katonai
felsőfokú építőgépész, majd Moszkvában orosz nyelvű
fordítói és hadmérnöki diplomát szereztél. Innen
nyugdíjba vonulásodig a rendfokozatok sorát szerezted
meg, egészen az alezredesig. Szerinted soha nem EZ
volt a fontos. EMBER voltál csupa nagybetűvel. Tele
voltál kíváncsisággal, szépre, jóra való fogékonysággal.
Egy szomorú gyermek, egy idős ember elesettsége vagy
egy kilátástalan helyzetű ember fájdalma, gyötrelme
megríkatott. Gyűlölted a gazságot és nemtörődömséget, a
hazugságot és igazságtalanságot. Tisztelted az embereket,
úgy az öregeket, mint az gyerekeket. Különösképp a
nőket, akiknek kortól beosztástól függetlenül kijárt a
„Kezét Csókolom!” Megszállottként harcoltál a jókért,
akiket befogadtál a szívedbe. Hogy nem győztél mindig?!
Nem fontos. Csak nagyon későn tudtuk meg milyen
súlyos beteg voltál. A betegség győzött vagy belefáradtál
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a már egyre nehezebb küzdelembe. Halálod előtti napon,
a kórházba csak annyit mondtál: „Én már nem fogok
innen hazamenni!” Talán Te már megbékéltél a sorssal,
csak Én nem tudtam méltó módon elbúcsúzni
Tőled. A család, barátaid és horgásztársaid nem
a beteges Gyurira emlékeznek. Bennük a Tisza
parti horgászások vígassága él, fülükben a mindig
jókedvű, öblös nevetések visszhangzanak.
Különös történetek, közösen megélt és elkövetett
huncutságok. Betegséged előtti hónapban, még a
gyerek-horgásztáborban segédkeztél. Tiszalökre
költözésünket követően azonnal minden érdekelt.
Különböző csoportoknak, szervezeteknek voltál
oszlopos tagja, majd a Horgász Egyesületben
lettél vezetőségi tag. Soha nem mentél felkészületlenül,
komolyan vettél minden megbízatást. Volt belőle bőven.
Na és azok a horgászatok… Állok a vízparton ahol annyi
évet töltöttünk el együtt. Megszámlálhatatlan élménnyel,
és hallal gazdagodva. Nézem a horgászbotokat, amiket
utoljára szereltél fel, és rájövök, hogy mennyi mindent
tanítottál meg nekem. Csak egyet nem!... Hogyan kell
majd ezt a mérhetetlen fájdalmat elviselni, amikor már
nem leszel. Nem tudom hol vagy most, de hiszem,
hogy megszabadulva a fájdalomtól, és gyötrelmektől
végigjárhatod a végtelen horgászvizeket. Már megbékélve
a világgal, megállsz egy csodálatos helyen, és csak úgy
a magad gyönyörűségére horgászol. Ha egy holdvilágos
csillagfényes nyári éjszakán valahol csapkodnak a halak
a vízben tudni fogjuk hogy révbe értél. Te már ott vagy!
Mindig hiányozni fogsz!
Feleséged

„Az összefogás ereje!”
Tisztelt Olvasók!
Először is szeretném megköszönni azt a sok kedves,
bátorító szót, figyelmet, melyet az elmúlt hetekben
kaptunk Önöktől. Álmomban sem gondoltam volna,
hogy ilyen sok embert megmozgat a felhívásom. Nagyon
sokan megkerestek, bátorítottak, segítettek. Csodálatos
érzéssel töltött el, hogy bánatomat megértették és önzetlen
segítséget nyújtottak fiam számára. Nagy örömmel írom le
a következő sorokat: SIKERÜLT! Valóra vált az álmunk!
Hálásan köszönöm minden ismerősnek és ismeretlennek
az anyagi támogatásukat. Az Önök segítségével valóra
vált beteg gyermekem álma: végre van egy saját Bemer
matraca! Bízom benne, hogy a matrac használata mellett
a fiam könnyebb és elfogadhatóbb életet fog élni! Szívből
köszönöm családunk és gyermekem nevében nemes
cselekedetüket!
Tisztelettel:
Kotosz Istvánné

Bodnár László és Kukoly Anna

60. házassági évfordulótok alkalmából
sok szeretettel köszöntünk Ancika, Pisti, Zoli
„Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább,
az élet viharában Te vigyázol reám.
Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem,
hogy megosztod az életed velem.”
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A tiszalöki hadifogolytábor áldozataira
emlékeztünk…
A tiszalöki vízerőmű hadifogoly építőinek emlékművénél
ünnepi megemlékezésre került sor 2016. október
4-én. Engedjenek meg egy rövid kitérőt az emlékmű
történetéről, beleszőve Szabóné Lendák Gyöngyvér
munkaközösség-vezető ünnepi beszédét.
A tiszalöki erőművet 1950 decembere és 1953 ősze
között 17 000 elítélt közül körülbelül másfél ezer
hadifogollyal építtették fel. A történeti irodalomban
általában inkább csak a recski kőfejtő és a kistarcsai
internálótábor léte ismert. A foglyok többsége a
magyarországi svábok közül került ki a kollektív
bűnösség jegyében. Előtte a beszolgáltatást megtagadók,
politikai foglyok dolgoztak itt. Közülük sokakat
háborús bűnösnek nyilvánítva megfosztottak
magyar állampolgárságuktól, de nyugodtan
kimondhatjuk, ők hősök voltak mindannyian. A
tiszalöki táborban történt „zendülés”, a szabadítások
és
az
amnesztiarendelet
végrehajtásának
késleltetése miatt tört ki. Öt fogoly azonban sosem
szabadult, az emlékmű egyik oldalán az ő nevük
olvasható: Georg Gazafi, Matthias Geistlinger,
Josef Schultz, Hans Tangel, Josef Widlhofer, az
öt halálos áldozatnak a neve, akiknek életét a
táborban az 1953. október 4-én eldördült sortűz
oltotta ki. Az ő bűnük az volt, hogy nem az NDKban, nem Magyarországon, hanem az NSZKban várták őket szeretteik. Akadtak olyanok is,
akik önszántukból maradtak az építkezésen,
és már törvényes munkaviszonyban, fizetett
építőmunkásként vettek részt a létesítmény
befejezésében Az emlékmű viszonylag korai,
1989-es felállítása az ekkor még élő, egykori
táborlakóknak köszönhető. Azon a helyen
áll, ahol a hadifoglyok barakkjait annak
idején felhúzták. Itt van egy másik emlékmű is,
egy sokkal nagyobb, monumentálisabb, maga a vízi
erőmű. Létesítésének ötlete Széchenyi és Vásárhelyi
munkásságának folyományaképp már 1863-ban
felmerült. A vízlépcsővel érdemben 1937-ben kezdtek
újra foglalkozni, de aztán a világháború közbeszólt. A
gigantikus beruházás megvalósításához több ezernyi
fogoly verítéke és vére szükségeltetett. Az nem biztos,
hogy mindenki előtt ismert, hogy ez a vízlépcső a vízügy és
öntözés szempontjából azért volt kiemelkedő jelentőségű
a kommunista vezetők számára, mert a környékbeli rizsés gyapottermesztéshez szolgáltatta volna a hatalmas
mennyiségű vizet. Az őrült ötletből aztán semmi sem lett.
Egy sötét kor legsötétebb korszaka volt ez, a személyi
kultusz időszaka.
Minden ehhez hasonló megemlékezés azt az üzenetet
hordozza, hogy ne hagyjuk, hogy ez még egyszer

2016. október

megtörténjen. Ne engedjük, hogy téves eszmék
terjedhessenek el köztünk. Ehhez adnak, adtak óriási
erőt azok az emberek, akik feltárták a múltat. Elérték
azt, hogy a világhálón ma már Recsk és Kistarcsa mellett
Tiszalök is megjelenik. Recsknek Faludy Györgye,
a tiszalöki fogolytábornak Tasnádi Frigyese volt, aki
haláláig gyűjtötte a dokumentumokat erről a szégyenteljes
korról, s tapasztalatait átadta a jövő generációinak. A
visszaemlékezések, a témához kapcsolódó iratok óriási
hiányossága miatt tehát felbecsülhetetlen értékűek.
Forrásértékük pedig rendkívül nagy. Márai sorait
idézve záródott az ünnepi beszéd: „Ha jó ügyet védesz,
mitől is félhetsz? Mi történhetik veled? Letepernek,
megrágalmaznak, kirabolnak, meggyaláznak? Vádakkal
fordulnak ellened, hamisan ítélnek? Mindez nem változtat
azon, hogy az ügy, melyet védtél jó volt, s ezért jó volt

az is, amit csináltál, mikor a jó ügy védelmére szegődtél.
Ilyenkor ne törődj senkivel és semmivel, csak az ügy
igazával, melyet meg kell védened. Végül is tehetetlenek
az igazsággal szemben.”
Az ünnepi beszédet követően hallgattuk meg a Teleki
Blanka Gimnázium tanulóinak szavalatát és énekét.
A továbbiakban Fekete Miklós művésztanár tárogatón
történő zenei aláfestésével a tiszalöki Népzenei Együttes
katona dalait hallgathattuk. A koszorúzást megelőzően
Lőrinczyné Harászi Andrea református lelkész és
Bacsó János görög katolikus parókus mondott közös
imát a hadifogolytábor áldozataiért. Végezetül Tasnádi
Frigyes családtagjai, Tiszalök Város Önkormányzata az
intézmények vezetői, pártok, valamint a civil szervezetek
képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit.
Aranyász Sándorné

2016. október
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HAPPY TEAM közelebbről….
Három évvel ezelőtt névlegesen is megalakult önzetlen,
segítő attitűddel rendelkező magánszemélyek jóvoltából
a HAPPY TEAM. Fórizs Imre
karakterként (Nudli bohóc) , Azari
Tibor a zenei háttér megalapozójaként,
kreatív munkatársként és Fórizsné
Maczkó Zsuzsanna a rendezvények
szervezőjeként szórakoztatja települési
megyei, régiós határokat átszelve
immáron országos szinten is a
humorra és kellemes társasági érzésre
vágyó,
alapvetően
gyermekeket
megcélzó közönséget. Szeptember
17-én Kisfástanyán, egy sikeres
nyárbúcsúztató
szombati
napon
a sok kiváló előadó és megvalósuló program között
figyeltem fel a HAPPY TEAM produkciójára. Aznap
jó volt kisfásinak lenni, jó volt tiszalökinek lenni.
Önkormányzati képviselőként meghívást kaptam a
nyárbúcsúztató eseményre, melyen igen körültekintő
szervezés, remek hangulat és nagyon figyelmes
vendéglátás fogadott. Ezúton köszönöm meg a
szervezőknek és a nap támogatóinak (elnézést, hogy
nem sorolok fel név szerint mindenkit; nehogy valaki
kimaradjon) , hogy Kisfástanyán, városunk igen fontos
területi egységén létrejöhetett egy ilyen élmény dús nap.
Egy személyt azonban ki kell, hogy emeljek, ugyanis
Oláh Imre főszervező-kezdeményező nélkül nem valósult
volna meg a program. Köszönet érte! A HAPPY TEAM
produkciója az egész délutánt meghatározta aznap.
A lelkes csapat elmondása szerint a gyerekek arcán
kifejeződő öröm, a mosoly és a jó közérzet kialakítása
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jelenti számukra azt a legfontosabb visszajelzést, amiért
érdemes tevékenykedniük. A HAPPY TEAM tagjai úgy
érzik, ha sikerül egy halmozottan hátrányos helyzetű,
vagy éppen egy sérült gyermeket felvidítani, akár egy
autista gyermek arcára mosolyt
varázsolni, akkor már hozzájárultak
a közösségteremtéshez és a lelki
egészség erősítéséhez, melyre minden
embernek, kicsiknek és nagyoknak is
valamennyi élethelyzetben szüksége
van.
Beszélgetésünk
alkalmával
örömmel sorolták el, hogy 2014ben Budapesten a Heim Pál
Gyermekkórházban volt lehetőségük
arra, hogy a súlyos betegséggel
küzdő gyermekek számára érzelmi
többletet nyújtsanak. Mindemellett
Nyíregyházától Bajáig, Budapesttől az ország több
pontjáig sok helyen felléptek a közelmúltban: többek
közt a Nemzetközi Babahordozó Hét és a Baba expo
rendezvénysorozat oszlopos tagjaivá váltak. A HAPPY
TEAM saját weboldallal rendelkezik, mostanság rádióés televízió-meghívásoknak tesznek eleget, melyeket
szívesen fogadnak. Tevékenységük az önkéntességen és az
önzetlenségen alapszik, saját erőforrások felhasználásával
dolgoznak. Magánemberként és városunk önkormányzati
képviselőjeként is igényem van arra sokak pozitív
visszajelzésével egyezően, hogy a HAPPY TEAM
Tiszalök város különböző kulturális rendezvényein a
jövőben nagyobb figyelmet kapjon, hiszen valamennyi
korosztály számára képesek élményt, derűt nyújtani,
melyre igen nagy szüksége van az embereknek.

Az Ezüstfenyő
Nyugdíjas Klub
tagjainak társaságában
ünnepelte
70. születésnapját
Lakatos Lászlóné.
Olvasóink nevében is
kívánunk Neki további
jó egészséget, és
hosszú életet.

KÖREI LÁSZLÓ
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Hírek a Kossuthból

Éjjeli baglyok előnyben,
avagy élménybeszámoló az Olvassuk át az éjszakát c.
rendezvényünkről
Ha valaki harmincadikán este benézett volna az
iskolánk ablakain nagyon meglepődött volna a földön
fekvő, olvasó gyerekhad láttán. Úgy tűnik, a kossuthos
gyerekek meg éjszaka is imádnak az iskolájukban
tartózkodni es olvasni! Perjésiné Rita néni felhívására
vállaltuk, hogy idén először, ötödikesként átolvassuk
az éjszakát. Az osztályunkból sokan könyvekkel,
diavetítővel, feliratos filmekkel, hálózsákkal, és
rengeteg finomsággal felszerelve érkeztek. Este hattól,
reggel hatig tartott a maratoni olvasás. Lepakolás után
elfoglaltuk a helyünket, beszélgettünk, játszottunk,
olvastunk. Mindenki bemutathatta a kedvenc könyvét,
felolvashatott belőle. Ezután diavetítés következett,
majd egy rajzfilmet „néztünk meg”. Elalvás ellen
falatozgattunk, de Rita néni esti meséjét már senki sem
tudta teljesen végighallgatni, mert 11 óra után mindenkit
elnyomott az álom. A többiek azt mesélték, hogy nagyon
jó esti mesét hallottak, ezt én sajnos nem erősíthetem
meg, mert elsők közt utaztam el Álomországba. Remekül
éreztük magunkat, jó hangulatban és társaságban repült
az idő! Jövőre újra szeretnénk éjszakába nyúlóan hódolni
olvasási szenvedélyünknek, én addig is gyakorlom az
éjjeli bagolyságot, hogy végre hallhassam Rita néni esti
meséjét is!
Vinginder Tamás Barnabás (5.a)
Filharmónia előadáson jártunk
2016. október 11-én hallgathattunk meg
a Cantemus Pro Musica Leánykarát. Ők, 46-an
Nyíregyházáról érkeztek hozzánk. A lányok magyaros
ruhában léptek a színpadra. A vezetőjük Szabó Dénes
volt. Olyan dalokat hallhattunk, amelyeket Kodály Zoltán
és Bartók Béla gyűjtött össze. Különböző hangszereken
játszottak: zongora, csengettyű és a hangjuk. Ezekkel a
produkciókkal más országokban is felléptek már. Ott is
nagyon szerették őket. A mi kedvencünk az Egyedembegyedem és a Túrót eszik a cigány c. előadás volt. A
lányok nagyon vidáman és boldogan énekeltek. Egy török
népdalt is előadtak, az Üszküdárá címűt. Szép Zulejka, a
pejlovú Achmed és az írnok történetét mesélték/énekelték
el magyarul is.
Nagyon nagy sikert arattak, a végén még vissza is
tapsoltuk őket. Felemelő érzésben volt részünk azon a
keddi délelőtt!
Bényei Eszter-Szegedi Petra (5.a)

2016. október
Szobrászkodtunk

A versen y2016. október 14-én délután 14.30-kor
kezdődött. Mindenki hozott magával kést, kanalat és a
legfontosabb dolgokat: a gyümölcsöket, zöldségeket.
Egyedül, párban és csoportokban lehetett dolgozni. A
felsős Dökös képviselők járkáltak közöttünk és segítettek
nekünk, ha kértük. Az első évfolyamos tanulók rajzoltak,
a többi évfolyam faragta, készítette a szobrokat. Mi a
hatodikos gyerekek mellet dolgoztunk. A csapatunk 3
fős volt és egy hajót csináltunk. Volt, aki polipot, delfint,
kutyust, sünit is készített. Akadtak, akik a halloween
tökkel birkóztak, nekik volt a legnehezebb dolguk. Az
osztálytársaink grillt, balerinát is alkottak. Mindenki
nagyon izgult, hogy kié lesz a legjobb, legszebb
szobor. Egy óra alatt kellett elkészülnie mindenkinek a
munkájával. Ezután Erdélyiné Mártika néni zsűrizte az
alkotásokat. Eredménytől függetlenül, szerintem nagyon
jó volt, mert kiélhettük a kreativitásunkat.
Horváth Zsófia Eszter (5.a)
1. évfolyam
I.
Bartók Zsombor 1.a
Ignáth Henrietta 1.b
II. II.Burján Eszter 1.b
III. III. Benedikty Bianka 1. b
2. évfolyam
I.
Müller Lili 2.b
II. Bagi Anna 2.a
Vinginder Csaba József 2.a
III. Laczkó Eszter-Rezes Diána 2.a
3. évfolyam
I. Reszkető Gergő - Benedikty Bende Szegedi Dávid 3.a
Páger Petra- Páger Zselyke-Kóti Krisztina 3.a
II. Kursinszki Mónika-Fekete Jázmin 3.b
Benyusz Balázs-Zsíros Attila-Polonkai Viktória 3.b
III. Encs Dorina 3.a
Deli Dorottya-Baraksó Boglárka 3.b
4. évfolyam
I.
Perjési Nándor 4.a
Gábor Zétény Zsombor 4.a
II. Balogh Mirjam - Losonczi Laura 4.a
Nagy Péter - Vámos Bence 4.a
III. Kiss Benedek- Molnár Dávid 4.b
Fekete Tibor - Sepsi Lázár 4.b
Különdíj:
Bajusz Balázs és Juhos László és Rácz Sándor 4.b

2016. október
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5.évfolyam
I.
Sohodóczki Szilvia- Rákó Bianka 5.a
II. Kursinszki Evelin- Bényei Eszter- Horváth Zsófia
Eszter 5.a
III. Tóth János- Fincziczki Olivér 5.b
Különdíj: Balogh Dorina- Balogh Timea Cintia 5.b
6. évfolyam
I.
MarozsVivien 6.a
II. Szurkos Ádám 6.a
III. Veres Panna 6.a
Különdíj: Bánszki Blanka Zoé 6.a
7-8. évfolyam
I.
Szilágyi Enikő 7.a
II. Medve Nikolett Mónika 8.b
III. Paulusz Beatrix-Pellei Hajnalka 7.a-b

Legyünk jók
Legyünk jók és ne hagyjuk
Egymást a bajban,
Ha betegek vagyunk
Kapaszkodjunk az utolsó szalmaszálba.

Anyámnak, Balogh Etelkának

Összefogás erejében
Legyen szeretet és béke,
Kedves szóval fűszerezve,
Csak vidámabbak lehetünk tőle.

Eltelt újra egy év, lassan beköszönt a tél.
Az évek elteltével sem felejtem el, mit értem tettél.
Az életkorod már lassan 39, elsuhannak az évek.
De a szeretetem nem, amit irántad érzek.
Tudom, nem vagyok egy minta gyermek,
Nem vagyok az, aki mindenkit itt hagyva, örökre elmegy.
Sok fejfájást okoztam Neked, de sohasem engedem el a kezed.
Melletted leszek, ameddig csak lehet.
Mindent amit tudok, Neked köszönhetem, Tőled tanultam.
Büszke vagyok, hogy a fiad lehetek, vagyok, s voltam.
Te még az életedet is sutba dobnád értem.
Minden érzésedet, már értem, megértem.
Kiálltál értem, küzdettél, harcoltál,
És ha kellett, elém tükröt tartottál.
Tanítottál a jóra, bár nem mindig voltam jó,
De minden ember tökéletlen, ez tudnivaló.
Mára már benőtt a fejem lágya,
„Felnőtt” lettem mára, végre valahára.
Egyre idősödöm, rájöttem a CSALÁD, a SZERETET a legfontosabb!
Hogy ne legyünk egyedül, legyen társunk, aki támogat!
Erre Te döbbentettél rá, KÖSZÖNÖM Édesanyám!
Boldog születésnapot kívánok Neked!
Isten áldjon, amíg csak lehet!

Kotosz Istvánné
2016. október

Írta fia, Horváth Szabolcs

Ne bántsuk egymást,
Hisz oly nehéz az élet,
Vannak még jó emberek,
Kik gondolatban magukhoz ölelnek.
Segítsük egymást
Ha vérzik is a szívünk,
Hisz őszinte segítséggel
Még értékesebbek lehetünk.
A sors nem válogat
Ebben a zűrös világban,
Ma én, holnap te kerülhetsz
A bajok fájdalmas csapdájába.
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Ovi foci Bajnokság a Kerekerdő Óvodában
Idén szeptemberben is a Kerekerdő Óvoda adott helyet, a minden évben megrendezésre kerülő Ovi foci Bajnokságnak.
A Szivárvány, a Hétszínvirág, az Aranyalma és a Napraforgó Óvodákból érkeztek hozzánk az ügyes lábú gyerkőcök. A
gyerekek egészséges életmódra nevelése fontos feladatunk, célunk a játék megszerettetése és a gyerekek mozgásigényének
kielégítése. A Sport- és Szabadidő Munkaközösségi Csoport szervezésében zajlott az esemény. Óvodánként 7 – 8 gyerek
érkezett hozzánk, akik nagy izgalommal várták ezt a napot, hiszen a cél a vándorserleg elnyerése volt. Molnár Józsefné
a Sport- és Szabadidő Munkaközösségi Csoport vezetője köszöntötte a gyerekeket, óvó néniket, dajka néniket. A
mérkőzéseket Péntek Miklós edző vezette. A csapatok 6 – 6 perces mérkőzéseket játszottak, míg az óvó nénik és a dajka
nénik a pálya széléről szurkolhattunk óvodásainknak. A mérkőzések nagyon jó hangulatban teltek, és ami a legfontosabb,
hogy minden gyerek jól érezte magát. A mérkőzések végén összesítették a pontokat, majd eredményhirdetés következett:
I. helyezet: Aranyalma Óvoda
II. helyezet: Szivárvány Óvoda
III. helyezet: Hétszínvirág és Napraforgó Óvoda
Különdíjasaink:
Gólkirály: Győrfi Nikolasz – Szivárvány Óvoda
Legjobb kapus: Balogh Jázmin - Napraforgó Óvoda
A vándorserleget az idén az I. helyezett Aranyalma Óvoda vihette haza, mely 1 évig óvodájuk dísze lesz. Felfrissülés
képen gyümölccsel, üdítővel és apró keksszel láttuk vendégül a kis focistákat, ezért köszönet illeti támogatóinkat: Rácz
Sándor, Kerekes Csaba, István Zsolt. A gyerekek szállításáról a helyi Önkormányzat busza gondoskodott, köszönet
érte. Egy vidám hangulatban és persze izgalmakkal tele délelőttöt töltöttünk el együtt, amely remélem mindenkinek
maradandó élményt nyújtott. Gratulálunk az elért helyezésekért és köszönet a részvételért!
Hegedűs Ágnes Óvodapedagógus
Kerekerdő Óvoda

Zöldségszobrászat
Minden évben a betakarítás időszakában megrendezzük az
óvodásoknak a gyümölcs és zöldség szobrászatot, amelynek az
idén a Hétszínvirág óvoda adott otthont. A kellemes délutáni
elfoglaltságot Sarkadi Sándor Édes ősz című versének közös
elmondásával indítottuk. Ezután csillogó szemekkel kezdtek a
csapatok a közös barkácsoláshoz. Ötletes alkotások születtek az
óvó nénik irányítása mellett. A kész szobrokat mindenki csodálattal
nézegette, találgattuk melyik mi lehet. Almaszüreten vettek részt
a kis óvodások, az itt szedett gyümölcsből kompót készült, ezzel
láttuk vendégül az óvodánkba érkezőket.

Molnár Józsefné - munkaközösség vezető

Labdarúgó siker
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum a Szakszervezetek Országos Diák - Sportegyesülete Szövetségével együttműködve
meghirdette a „Szakképzési Centrum Kupa” kispályás foci tornát. A Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma fiú csapata indult a megmérettetésen. A 2016. október 13-án megrendezett viadalon az
előkelő 2. helyet szerezték meg, így tavasszal az országos döntőben menetelhetnek tovább.

2016. október
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Első osztályom
Szeptember elseje. Becsöngettek… A harmadik tanévet kezdtem meg a Telekiben. Mármint a „Nyíregyházi SZC Teleki
Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumá”-ban. (Azóta az iskolának ez a harmadik neve.) Osztályfőnök
lettem, most először. A 9. C hegesztő osztály osztályfőnöke. 32 izgő-mozgó kamasz!!! Egyszer már találkoztunk, a
beiratkozáskor, június 23-án. Szüleikkel jöttek, még félénken, bizonytalanul mozogtak az iskolában. Gondoltam, nem
lesz itt semmi probléma, ura leszek a helyzetnek. Szeptember elsején a tanévnyitót követő első osztályfőnöki óra
keményen rácáfolt erre. Amikor beléptem az osztályterembe, 30 kíváncsi, csillogó szempár meredt rám. Először azzal
szembesültem, hogyan fogom megjegyezni és megtanulni, ki kicsoda. Van 4 Kiss, 5 Tóth…. Patrik, Milán, Martin, Kristóf.
Zsibonganak, dőlnek jobbra-balra, egy pillanatra sem tudnak nyugton maradni. Ahogy múltak a napok, egyre bátrabbak
lettek. Eljött a „beilleszkedési nehézségek” korszaka. Kezdték megismerni egymás gyengeségeit, hiányosságait, ami
némi csúfolódásra adott okot. Erőfitogtatás, kakaskodás, sértődés korszaka volt az első két hét. De lassan kialakult az
„osztályhierarchia”. Már látom, vannak vezető egyéniségek, és vannak visszahúzódók. Előbbieknek egy kicsit le kell
majd törnöm a szarvát, utóbbiakat védelmeznem, bátorítanom kell… hogy kialakuljon az a bizonyos egyensúly, hogy
mindenki jól érezze magát a 9. C-ben. Ők az én „gyerekeim”. Három teljes éven át fogom egyengetni a sorsukat. Másfél
hónap telt el. Volt, aki rájött, mégsem ebbe az iskolába szeretne járni, nem ezt a szakmát szeretné tanulni. Most már
mindenki „beállt a sorba”. Lassan megtanulják, mit várunk el tőlük. Már nem duruzsolnak tanítási órán, nem hagyják
otthon a felszerelésüket. Figyelnek, kérdeznek. Kíváncsiak… És én is nagyon kíváncsi vagyok, milyenek lesznek 3 év
múlva? Már most érzem, könnyes lesz a szemem a ballagáskor, nehéz lesz útjára engedni kis fiókáimat, miután tanúja
leszek annak a meghatározó folyamatnak, hogyan válnak fiúból férfivá.
A Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 22 osztállyal, 220 nappalis, 155
estis tanulóval kezdte meg a 2016/2017-es tanévet.
Fehér Zoltánné

„Honvédelmi Kötelék” Országos Haditorna Verseny
2016. október 13-án került megrendezésre Nyíregyházán a rendész
tanulókat megmozgató megyei verseny. A Honvédelmi Minisztérium
által meghirdetett megmérettetés célja a Magyar Honvédség és a
társadalom kapcsolatának erősítése, a honvédelmi nevelés elősegítése,
valamint a sport és az egészséges életmód népszerűsítése. A
Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma egy csapattal képviseltette magát. A versenyszámok
között szerepelt például tájfutás, katonai tereptan, kézigránát célbadobás, céllövészet, honvédelmi „TOTÓ”és fegyveres váltófutás. Csapatunk tagjai – Bali Bence, Hacsa Roland, Kiss
Márk, Petró László12.B osztályos tanulók – az induló 19 csapat közül a 13. helyet szerezték meg az összesítésben.
Céllövészetből kiemelkedő, kézigránát célba-dobásból nagyon jó eredményt értek el a fiúk. Felkészítő tanáruk: Czifrák
Roland. Gratulálunk!
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Ismerkedési nap a Telekiben
Bár szomorú, esős időre ébredtük október 6-án, annál nagyobb
volt az öröm a Telekiben, mivel a tanítás nélküli munkanapon
nem volt dolgozat, sőt még a felelést is megúszhatták a diákjaink.
Elérkezett az immár hagyománnyá vált ismerkedési nap. A diákok
14 állomáson, az iskola minden fedett helyszínét kihasználva
mérték össze tudásukat és ügyességüket. A szervezésbe bevontuk a
diákönkormányzat tagjait, akik képviselve osztályukat segítettek a
változatos feladatok kialakításában. A szomorú idő ellenére rengeteg
vidám arc sétált állomásról állomásra, igazán változatos feladatokat
találtunk ki a gyerekeknek: lufit kellett fenntartani a levegőben, fel
kellett ismerni szüleink gyermekkori slágereit, meg kellett találni
mindennapi használati tárgyainkat egy jó nagy zsákban, vagy bele
kellett találni a sok ping-pong labdával egy régi, nagyi-féle sárga
ibrikbe. A vetélkedők után került sor a három 9. osztály avatására.
Az újoncoknak összesen 6 feladatot kellett teljesíteniük, melyeket
előre, személyre szabva készítettek el az avatásért felelős 12. b
osztály diákjai. Természetesen nem maradhatott el az esküszöveg
sem, mint ahogy a lisztfújás, a gumikesztyűből való tejivás és az
újságpapíron való tánc sem. A látványos feladatok teljesítése során
fontos volt a gyorsaság, az ügyesség és az aktivitás. Bár nagy volt az
izgalom a kisebbekben, végül kiérdemelték a „telekis”- címet, és a
nap végén megkönnyebbülve fellélegezhettek: „na, ezt is túléltük!”
A közösségépítő játékok után feszülten várták a gyerekek az
eredmények kihirdetését, a vetélkedőkön a 12. b osztály teljesített
a legjobban. Gratulálok nekik! Mozgalmas, élményekkel teli napon
vagyunk túl, ezúton szeretném megköszönni minden kollégám
lelkiismeretes munkáját.
Losoncziné Munkácsi Edit - DÖK segítő pedagógus

Nyílt nap a Telekiben

ANYAKÖNYV
Szeptemberben nem volt házasságkötés
Akiktől szeptemberben búcsút vettünk:
Balog Erzsébet
Molnár Ferenc
Nagy Miklós
Papp Henrietta Tímea
Szentesi Mihályné
Üveges Gáborné
Vasváry Miklósné

A Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma 2016. november 10–
én nyitott kapukkal várja a nyolcadikos tanulókat és
szüleiket. A szakmák és szakágazatok bemutatkozásán
túl érdekes programokon vehetnek részt a látogatók.

Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:
Balogh Edvárd Emilián
Kiss Miron Merse
Lakatos Lora
Sárközi Lili

2016. október
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Az Országos Könyvtári Napok programsorozata ma már
éppen úgy hozzá tartozik az októberi napok hangulatához, mint
a tücskök kedves, nyárbúcsúztató muzsikája.
2016-ban október 3-9. között hangzik majd el országszerte
a hívogatás: Találkozzunk a könyvtárban!
Az eseményeket a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezi.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006 óta sokféle
hagyományt követve, de tartalmában mindig megújulva
igyekszik ráirányítani a lakosság figyelmét a könyvtárakra.
Az évente változó, de mindig egymásra épülő tematika, a
különböző korosztályok eltérő igényeire és érdeklődősére,
a bennünket körülvevő gyors változásokra figyelés tette a
szakma legjelentősebb, legtöbb érdeklődőt megmozgató
programsorozatává ezeket az október eleji napokat.
Az Országos Könyvtári Napok legfőbb célja, hogy
felhívja a figyelmet a könyvekre, az olvasásra, a könyvtárak
szolgáltatásaira, a könyvtárosok munkájára.
A tiszalöki Városi Könyvtár idén is csatlakozott ehhez
a programsorozathoz, az általános iskolás gyerekek nagy
örömére, hiszen a legtöbb programunk nekik szólt.
Október 3-án hétfőn 15 órától tartottuk a népmese napja
alkalmából rendezett rajzverseny eredményhirdetését a
Városi Könyvtár Gyermekrészlegében, ahol a szebbnél szebb
rajzokért gyönyörű jutalomkönyveket kaptak a gyerekek.
Idén is Pappné Kórik Judit festőművész, pedagógus zsűrizte
a rajzokat, nagyon szépen köszönjük a segítségét, és mindig
pártatlan ítéletét.
Helyezettek:
1. évfolyam:
I. Bardócz Krisztina 1.a
			
II. Ignáth Henrietta 1.b
			
III. Benedikty Bianka 1.b
Különdíj: Rácz Cintia 1.a
2. évfolyam:
I. Kisari Hanna 2.b
			
II. Szeifert László 2.a
			
III. Rezes Diána 2.a
Különdíj: Kántor Bence 2.b
3. évfolyam:
I. Polonkai Viktória 3.b
			
II. Budai Márkó 3.a
			
III. Zsíros Attila 3.b
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Különdíj: Benyusz Balázs 3.b
4. évfolyam:
I. Kórik Csenge 4.b
			
II. Sepsi Lázár Márton 4.b
			
III. Csikós Réka 4.a
Különdíj: Munkácsi Anna Krisztina 4.b
5.-6. évfolyam:
I. Róka Gréta 6.a
			
II. Tóth Panna Petra 5.a
			
III. Szakolczai Emma 5.a
Különdíj: Benkő Zoé Kiara 5.a
Minden kis alkotónak gratulálunk, továbbra is olvassanak,
és rajzoljanak sokat.
Október 5-én, szerdán sem unatkoztunk, mert délután
szüreti mulatságon vett részt az általános iskola első négy
évfolyama, a könyvtár udvarán préseltük a szőlőt, ittuk a mustot,
táncoltunk, énekeltünk, mondókáztunk. Köszönjük szépen K.
Nagy Jánosnak a gyönyörű és finom szőlőt, amit a gyerekeknek
hozott, és nagyon köszönjük Sady Sándor kedvességét,
hogy minden évben kölcsönadja nekünk a szőlődarálót és a
szőlőprést, amivel a mustot készítjük. Nemcsak innivaló volt,
hanem finom kakaós kalácsot is sütöttünk a gyerekeknek, mert
szüretkor kaláccsal szokás kínálni a vendégeket.
Köszönjük a lehetőséget, hogy évről évre részt vehetünk
a programsorozatban, és örülünk annak, hogy ilyen sok
gyermeknek szerezhetünk örömet.
A Városi Könyvtár és Művelődési Ház dolgozói
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Mi legyen az újságban?

Avagy miről ne írjunk benne
A Tiszalöki Hírlap felelős kiadójaként közvetve felelek a lapban megjelentek tartalmáért. A felelős szerkesztő pedig
közvetlen felelősséggel tartozik a lapban megjelent minden írásért. Ezért – egyeztetve a felelős szerkesztővel – az
alábbiakat ajánlom a lapban írást megjelentetni kívánók számára:
A helyi lap legfontosabb feladata:
- Helyi hírek, információk közlése.
- Tudósítás a helyi közélet híreiről, kulturális eseményekről.
- Erősíteni a településen élők identitástudatát.
- Dokumentálni (papír alapon) a jelent a következő nemzedék számára.
Ebből következően politikai nézeteket közvetítő, személyeskedő, sértő hangvételű írásokat nem fogadunk be és nem
közlünk le.
Mező József - felelős kiadó
Tisztelt Olvasók!
Hónapról-hónapra tapasztalhatták, hogy szívesen fogadtunk és jelentettünk meg Önöktől származó rövidebb
feljegyzéseket, novellákat, emlékezéseket. Amint azt a jegyző úr is leírta, a következő (novemberi) számban a
fentiektől eltérő írásokat már nem áll módunkban leközölni. Egyrészt: az ingyenesen megjelenő Tiszalöki Hírlap
nagyobb anyagi terhet ró az Önkormányzatra, így nem mindegy a terjedelem. Másrészt: Önkormányzati lapról van
szó, aminek a fő küldetése a lakossági tájékoztatás. A későbbi viták, szidalmak és egyéb atrocitások elkerülése miatt
kérjük megértésüket, valamint köszönjük eddigi munkájukat, segítségüket!
Fülöp Attila - felelős szerkesztő

TÜDŐSZŰRÉS TISZALÖKÖN

Felhívás

A Megyei Mozgó Tüdőszűrő Állomás tüdőszűrő
vizsgálatot tart Tiszalökön.
A tüdőszűrés helye: Művelődési Ház - Kossuth u. 27.

Az Orfeusz Kegyeleti Szolgáltató Kft., mint a
tiszalöki köztemető üzemeltetője, ezúton tájékoztatja a
temetőlátogatókat, hogy az

A tüdőszűrés időpontja:
2016. november 29. 		
november 30.		
december 1.		
december 2.		

kedd		
szerda		
csütörtök
péntek		

8-12 óráig
8-12 óráig
8-12 óráig
8-12 óráig

A tüdőszűrés 40 éves kor felett ingyenes.
A 40 éves kort be nem töltöttek esetében térítés
ellenében történik, díja: 1700.- Ft
A szűrővizsgálatra hozni kell:
- legutóbbi szűrőlap
- személyi igazolvány
- betegbiztosítási kártya (TAJ)
- lakcím kártya

1992. január 01. előtt betemetett sírhelyek,
a 2007. január 01. előtt betemetett
urnasírhelyek és urnafülkék
megváltási ideje lejárt.

A
sírhelyek
újraválthatók:
Hajdú
Zoltán
temetőgondnoknál, Tiszalök, Damjanich u. 57.
és Tiszalök, Honvéd u. 53. (református temetővel
szemben). Tel: 06-30/526-5844, illetve cégünk
központjában: 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 37.
Tel.: 42/404-938, 30/680-7180.
Az újra nem váltott sírhelyek, urnasírhelyek és
urnafülkék értékesítésre kerülhetnek.

Kegyeleti Szolgáltató Kft.
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