XXVI. évfolyam 11.
szám
9. szám
Interjú
Összetört
dr. Vinnai Győző
egyéni
országgyűlési
Összetört
a régi
Porcelán.
képviselővel

Finom, szép mívű váza,
Vagy virágos
2. oldalkancsó
Volt talán…
Tejjel, mézzel telten,
Képviselő-testületi
Édesen, a
határozat
Meghitté
tette életünk
kötelező betelepítési
Sok-sok éven át.
kvótáról
Dalolt, verselt nekünk,
Mesélte esténként
3. oldal
A mitológiát.
Szolgált
halk csobogással,
Tájékoztatás
Hűségesen,
a START
És mi csak elvettük
Mezőgazdasági
Mind, amit adott
Azprogramról
utolsó cseppig,
Természetesen.
Rettenve
néztük,
5. oldal
Amit végül benne láttunk,
A keserű teát.
Miklós
SGörbedi
akkor meghasadt,
Cserepekre
hullt,
Bátyám
emlékére!
Ezernyi apró
Szilánkká
7. oldalvált
A múlt.
Egyet tenyerembe
Veszek, szorítom,
Hogy vágjon,
Kajakos
életképek
Egész a véremig,
Vésse be, hogy
Törékeny
a lét,
9 - 10. oldal
Bizonyos
Csak az árvaság.
Szívem remeg,
Míg kezembe vág,
S a lelkem
A hónap
olvasója
Sebzi meg.

11. oldal

2016. november
T. T. V.

INGYENES!

2016.szeptember
november
2016.
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Te kis Feljelentő!
Most úgy vagyok, mint Bástya elvtárs volt
a Tanú című filmben.
Idézem:
„Mi ez?
Bástya elvtársat már meg sem akarják gyilkolni?”
Az esetünkben kicsit átírva:
Mi az, már bennünket fel sem akarnak jelenteni?

DE IGEN!

Feljelentettek, pontosabban névtelenül
bejelentettek a NAV-nál.
Végül is mindegy, a lényeg; az aljasság, és az
arctalanság, amely jellemzi az illetőt.

Íme a történet:

November 3-án, csütörtökön csörög a telefon, és egy
Úr bemutatkozás után közli, hogy a NAV-tól hív, mivel
névtelen bejelentést kaptak, hogy az Önkormányzatunk a
START mezőgazdasági programban termelt termékeit túl
olcsón adja. (MÁR EZ IS GOND?)
Azt mindjárt
az elején tisztáztuk, hogy az árképzés ebben az esetben
nem képezi hatósági vizsgálat tárgyát. Nagycserkeszen
ki mondja meg Pista bácsinak, hogy mennyiért adhatja
a dinnyét? Szóval, áttették az ügyet a NÉBIH-hez,
akik pénteken délelőtt tették tiszteletüket. Megnézték
a termelés helyét, lefotózták a permetezési naplót, a
munkanaplót, tájékozódtak a termelésről és a további
terveinkről is.

Ez után a jegyzőkönyvben rögzítették, hogy az
értékesítésről kiállított számlán - amely a bevételi
bizonylat melléklete, és amely a kiadott nyugták
összesítése után készül – szerepeltetnünk kell a termékek
minőségi osztályát is.

ENNYI!

Tehát még egyszer köszönöm mindazok nevében, akik
tőlünk vásároltak, ezt az őszinte aggodalmat a „kedves”
feljelentő részéről – akinek gondot okozott, hogy olcsón
is lehet vásárolni.

Jelentem: A PROGRAMOT JÖVŐRE IS
FOLYTATJUK!

A Szociális Intézmény konyháján
felhasználásra kerülő terményeken felüli
mennyiséget továbbra is árusítani fogjuk!
Ja, és az árat továbbra is mi szabjuk meg!
Ha van képed bejönni vásárolni, Téged is
kiszolgálunk!

Tiszalök, 2016.november 11.			

Mező József - szakmai vezető
Tisztelt Tiszalöki Lakosok!

Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy beszámolhatok
Önöknek egy - a közelmúltban - Tiszalökön megtartott neves
eseményről. 2016. szeptember 23-25 között városunkban került
megrendezésre az Országos Környezet- és Természetvédelmi
Konferencia, melynek házigazdája a Kis-Tisza Ökocentrum
volt. A rendezvény fővédnöke Áder János Köztársasági Elnök
Úr volt, aki bár nem tudott személyesen jelen lenni, elismerő
gondolataival méltatta azt. A rendezvény fő témája a környezeti
nevelés, a környezettudatos szemlélet kialakítása, illetve a klímaváltozás elleni küzdelemre való felhívás volt. A
rendezvényen előadóként vett részt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Helyettes Államtitkára Dr Makai Martina,
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke Pölöskei Gáborné, a Határon Átnyúló Együttműködési Programok
főosztályvezetője Veres Csilla, a Környezetvédelmi- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének
elnöke Mécs Csaba, és vendégeink között köszönthettük Seszták Oszkárt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlés
elnökét, dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselőt, a Klebelsberg Intézményfenntartó Nyíregyházi Tankerületi Központ
igazgatóját Gaszperné Román Margitot, valamint a Magyarországon működő környezetvédelmi szervezetek vezetőit,
és szinte minden nemzeti park képviselőjét. A rendezvény alkalmából az Ökocentrum Látogatóépületének udvarán
emlékoszlopot avattunk a 2006-ban tragikus körülmények között elhunyt Szögi Lajos biológia-földrajz szakos tanár
emlékére. A Látogatóépület konferencia terme is az Ő nevét viseli ettől a naptól. A 3 napos rendezvény - amelyen
mintegy 140 vendég vett részt - szakmai körökben nagy sikert aratott. A szervezők és a Tiszalök Város Önkormányzat a
meghívott vendégek részéről komoly elismerésben részesültek.
Szegfű Tímea Tünde - Elnöki asszisztens, Irodavezető
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„A szépség jelenléte is néma. De legalább látható. A jóság jelenléte azonban még a szépségnél is
titokzatosabb, mivel nem csak néma, de láthatatlan is.” /Pilinszky János/
Ezzel az idézettel szeretnénk megköszönni minden kedves vendégünknek, hogy láthatóvá tették a Kossuth Lajos Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 19. Jótékonysági Bálját! Külön köszönet és hála minden kedves segítőnknek, akik
részesei voltak a tornaterem bálteremmé varázslásában, a bál sikerében. Bajusz Gábrielnek és feleségének Bajuszné
Polyák Eszternek, a Tiszavasvári Sportcsarnoknak és a Városi Kincstárnak, Tölgyesiné Katának, Kiss László igazgató
úrnak, Págerné Kiss Beátának, Nácsa Tamásnénak, Kiss Zoltánné Piroskának, Lakatos Pálnak, István Zsoltnak, TS
Gasztró Kft dolgozóinak, Fekete Szakáll Kalandparknak, a Városüzemeltetési Intézménynek, pincéreinknek, iskolánk
tanulóinak – dolgozóinak, és a segítkező szmks- szülőknek! Nem utolsó sorban az egész este Reflektorban lévő szülői
párosunknak, Nagy Gábornak – Tóth Tündének és Tóth Gabinak! Szuper volt!!! Nagyon nagy támogatást kaptunk az
est folyamán vendégeinktől, ami hatalmas örömmel töltött el minket és a tombolát áruló gyerekeket. Azonban néhányan
már előre, anyagi támogatásukkal letették rönk bútoraink alapjait. Köszönjük támogató segítségét Munkácsi Lászlónak
és feleségének Munkácsiné Vincze Editnek, Szepesi Zoltánnak, Fedor Lászlónak és Dan Tamásnak.
Az est folyamán átadtunk egy „köszönet és hála” emléklapot a legjobb SZMK- s APUKÁKNAK, Lakatos Pálnak és
István Zsoltnak, akik gyermekeik közintézménybe kerülése óta (12-13 éve) maximálisan jelen vannak és voltak az
intézményekben, rendezvények szervezésében, lebonyolításában, a gyermekek támogatásában, segítésében. Nagyon
köszönjük, hogy bármikor számíthattunk – számíthatunk rátok! Ez a bál bebizonyította, hogy az összefogásnak mekkora
ereje van! Ennek eredményeként is nagyon sok mosolygós gyermek lesz iskolánk udvarán tavasszal, amikor az elkészült
eszközöket birtokba veszik. Ennek az évnek lassan vége, terveink már előre néznek, így mindenkit szeretettel várunk
majd a 20. Jubileumi Bálunkon 2017. októberében!
Kellemes ünnepi készülődést és Áldott Adventet kívánunk mindenkinek!
Juhosné Berei Marianna
SZMK elnök			
Támogatóink:
Nimród Vadász Társaság
Gyúróné Cserés Ágnes
Turi Kuckó
Szellei József
Nácsa Tamás és felesége
Gyros Land
Tátrai Melinda
Szepesi Zoltán
Fedor László
Kiss Zoltánné – Krókusz virágbolt
Pápa József
Spinkler Kft
Tománné Király Katalin
Dr. Erdelyi Béláné
Págerné Kiss Beáta
Kóti László
Plánkné Kapusi Zsuzsanna – Hot
&Cold Term Kft
Müller – Bereczki Andrea
Cserés Csaba
Horgászbolt
Tiszalöki Posta
Jáger Ferencné
6/A osztály
Farkas Imre
Nagyné Sípos Marianna
Nagy Attila

Cserés Csaba			
igazgató			
Kapusiné Erika
Szarvas Gyógyszertár
Tiszavíz Vízierőmű
Bényei Bútorbolt
Molnárné Kecskés Edit
Tiszalöki OTP Fiók
Bíborka Bolt
Kis B – Ker
Tiszalöki Közös Önkormányzati
Hivatal
Nácsáné Dr. Krizsai Enikő
Gazdabolt
Nagy Tamás Óra – ékszer
Balogh Tibor
Veresné Pál Cecília
Nagy Barbara - B – löki
Állatkereskedés
Kiss László
Gulyás Beáta és Gulyásné Jutka néni
Riczné Erika
Nagy József – Park cukrászda
Pizza Feretti
Gömze Sándor és családja
Arató Attila – Attifi Bt
Juhos László és családja
Nagy József és felesége Nagyné
Bagdi Enikő
Munkácsi László és felesége

Fleischerné Rácz Andrea
SZMK elnök helyettes
Munkácsi Béla és felesége
István Zsolt és családja
Lakatos Pál és családja
Budai János és felesége
Fehér Lászlóné
Perjésiné Kiss Rita
Koleszárné Tóth Szilvia
Madarasi Péter
Dan Tamás
Vámos Nóra
Művelődési Ház és Könyvtár
Tölgyesi Attila és felesége
Berki Katalin
B. Tóth Attila
Bajusz Gábriel és felesége
Horgász Egyesület
Szabóné Fekete Judit
Leslie Taylor – Szabó László
Rácz Zoltán
Lőrinczy István
Zsíros Katalin
Novák Norbert
Benkő Zoltán
Molnár János
Antalóczy Jánosné Zsuzsa
Ts Gasztró Kft
Szülői Munkaközösség
és minden felajánlást tett támogatónk!
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Bál a tiszavasvári Váci Mihály Gimnáziumban
(Köszönetnyilvánítás)

2016. november

kaptuk a fődíjat, Novák Norberttől, egy számítógépasztalt,
melyet szintén Tiszalöki család nyert meg, Tömös István
és családja személyében. Ezúton gratulálunk Nekik és
köszönjük a részvételt minden megjelentnek!
Szeretnénk az adományozók listáját is leírni, hogy így is
éreztessük Velük, hogy az ő segédletük is kellett ehhez az
igazán jól sikerült este megrendezéséhez.
Felajánlók:

2016.10.22-én iskolámban is Jótékonysági Bált
rendeztek, melyre a szakközépiskola ebédlőjében került
sor. Igen jól sikerült, pozitív bevétellel zártak. A hangulat,
az ételek, sütemények kifogástalanok voltak. Hangulatos
műsort adtak a bálozóknak a végzős osztály lányai. A jó
hangulathoz a zenét a Reflektor Együttes szolgáltatta. A bál
sikerességéhez még hozzájárultak a vállalkozók kisebbnagyobb tombolaajándékai, melyek új gazdákra találtak
az est folyamán. Itt szeretném megragadni az alkalmat a
magam, diáktársaim, iskolám, tanáraink, vendégeink és
az SZMK nevében is, hogy a Tiszalöki vállalkozóknak is
megköszönjem az önzetlen segítségüket, mellyel emelték
a bál színvonalát és így segítik az iskola működését és
tanulóit is. Külön öröm, hogy Tiszalöki vállalkozótól

1. Dankó Ferenc – Fercomp
2. Fazekas László – Papír-írószer
3. Farkas Imre – Zöldség-gyümölcs
4. Flóra Patika
5. Gyúróné Cserés Ágnes – Príma
6. István Zsolt – 100 Ft-os üzlet
7. Jutka Virág- és Ajándékbolt
8. Kiss Zoltánné Piroska – Krókusz virág- és ajándékbolt
9. Kovács Beáta – Turi Kuckó
10. Munkácsi László és felesége Editke – MUVI
11. Nagy Barbara – Kutyaeledel bolt
12. Nagy Tamás – Tamás óra-ékszer
13. Nagyné Solymosi Mária – Gazdabolt
14. Novák Norbert – Asztalos üzem
15. Rokonál Zoltán – Villany- és háztartási-gépszerelő mester
16. Szarvas Gyógyszertár
17. Veres Józsefné – Gépi hímzés és kézimunka

Reméljük jövőre még többen vesznek majd részt és
ugyanígy egy felejthetetlen estében lehet majd részük a
bálozni szeretőknek!
Rokonál Zotya - 10/NY

Észkerék –vetélkedő az Aranyalma Óvodában
Már hagyománnyá vált, hogy minden ősszel megrendezésre
kerül az Észkerék-vetélkedő óvodai berkeken belül, melynek
idén az Aranyalma Óvoda adott helyet 2016. október 19-én a
délutáni órákban. A vetélkedő feladatai környezeti és matematikai
jellegűek, de ügyességi és logikai feladatok is helyet kapnak
benne, melyet minden óvoda nagycsoportos óvó néniei állítanak
össze erre az alkalomra. Nagy izgalommal érkeztek a 6–fős
csapatok óvó nénik és dajka nénik kíséretében erre a délutáni közös
programra óvodánkba. Már az elején kiderült, hogy a változatos,
elgondolkodtató feladatokat miden gyermek legjobb tudása szerint
igyekezett megoldani, hol több, hol kevesebb segítséget kérve
óvó néniktől, dajka néniktől egyaránt. Egy-egy játékos, ötletes
feladat sikeres megoldása után, még jobban fel felbuzdulva vették
gyermekeink az újabb akadályokat. Ügyesen oldották meg a helyes
terítés feladatát és a gyümölcstapintós játékot is nagyon élvezték. A vetélkedő végén sós rágcsával és finom teával
kínáltuk meg a kis vendégeket és kísérőiket. Ajándék nélkül pedig senki nem távozott, bölcs baglyocskát vitt mindenki
magával haza. Reméljük a tartalmas, közösségkovácsoló délutánon minden résztvevő jól érezte magát és sikerült
szorosabbra fűzni az óvodák közötti összetartást a Sport és Szabadidő csoport ezen megszervezett programja alkalmából.
Köszönjük Rácz Sándornak rendezvényünkhöz való hozzájárulását, és a helyi önkormányzatnak a gyermekek busszal
történő szállításában való közreműködését.
Az Aranyalma Óvoda közössége

2016. november

TISZALÖKI HÍRLAP

5

Köszönet

A bölcsődébe járó gyermekek és a velük foglalkozó
kisgyermeknevelők nevében szeretnék köszönetet
mondani Varga Leventének és Meleg Anikónak, akik
adományukkal gazdagabbá, színesebbé tették a bölcsődei
csoportok életét. Továbbá köszönettel tartozom Császár
Józsefnek, aki szabadidejét feláldozva, kiválogatta,
összeszerelte a táblákat, a bútorokat.
Kívánok mindnyájuknak jó egészséget, további
eredményes munkát!
Köszönettel: Mezeiné Magdi

Az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub tagjainak
társaságában ünnepelte 70. születésnapját
Marozs Lászlóné.
Olvasóink nevében is kívánunk Neki további jó
egészséget, és hosszú életet.
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Siker és fejlesztés a tiszalöki kajakosoknál
A borongós ősz átmeneti elmúlása annak a pezsgő, forró, szabadsággal teli
időszaknak, amit nyárnak hívunk. Nálunk, tiszalöki kajakosoknál mégis
izgalommal, élményekkel teli hangulatban vette kezdetét ez az évszak. Két
olyan fontos és maradandó esemény is történt, ami miatt méltán lehetünk
egyszerre büszkék és hálásak. Elsőként ismét egy jelentős versenyeredménnyel
gyarapodott a versenytabellánk: 2016. szeptember 23-25. között rendezték
meg Szegeden 31 ország részvételével az OLIMPIAI REMÉNYSÉGEK
VERSENYÉT, ahol Orosz Adrienn olimpiai versenyszámban ezüstérmet
szerzett. Kitartó munkája, fáradságot nem ismerő elhivatottsága
eredményeként ezzel ismét bekerült az ifjúsági válogatott keretbe. Egy másik
örömhír a tiszalöki kajakosoknál, hogy a Magyar Kajak Kenu Szövetség
támogatásával októberben 3 új öltöző és zuhanyzó konténert kaptunk, amivel
komfortosabbá vált a vízi sporttelephelyünk. Büszkék vagyunk, hogy ezzel
a fejlesztéssel városunkban a helyi adottságok mellett ilyen létesítménnyel
is gazdagodtunk. Eredményeinkhez, felkészülésünkhöz, fejlesztéseinkhez
nagymértékben hozzájárultak: Magyar Kajak Kenu Szövetség, Diósgyőri
Kajak Sport Club, Gömze Sándor, Cserés Csaba, Bede-Tóth Attila, Szepesi
József, Dan Tamás.
KÖSZÜNJÜK!
Oroszné Pilipecz Mariann
és Orosz Sándor

Tökfaragó délután a Kerekerdő Óvodában
Az ősz kincsei, a gyümölcsök, zöldségek és különböző
termények nagyon sok lehetőséget adnak változatos
tevékenységekre, többek között jó játékra is. Október végén
megrendezésre került a már hagyománnyá vált Tökfaragó
délután a Kerekerdő Óvodában. Óvodánkban a tökfaragás
a hagyományápolás jegyében zajlik, a betakarítás végét
jelzi. A dolgozók és a szülők segítségének köszönhetően
sok, különféle tök gyűlt össze (sütőtök, főzőtök, faragni
való tök, cukkini, dísztök és kolbásztök). A gyerekeket,
szülőket és pedagógusokat is hatalmas várakozás töltötte
el. A rendezvény hetében a teraszunk már őszi hangulatú
köntösben díszelgett, a szalmabálán terméskompozíciót és fabábút helyeztünk el. A készülődés, sürgés – forgás a
gyerekekben fokozta a várakozást, délután már alig várták szüleiket, hozzátartozójukat, hogy kezdődjék a program.
Időközben megérkeztek a Tiszalök tagóvodáiból érkező gyerekek, szülők és pedagógusok is. Szeretettel vártuk és
köszöntöttük vendégeinket, majd a játékok ismertetése után, minden csoport elindult egy állomásra, hogy megoldja a rá
váró „tökös” feladatokat. Kézműves (kukoricamorzsolás, tökfaragás, színezés, ragasztás) és mozgásos tevékenységek
(tökkeresés, tökcipelés, tökgurítás, talicskázás) közül válogathattak a hozzánk érkező gyerekek. Mindenki végiglátogatta
az állomásokat, minden tevékenységbe bekapcsolódott. A tökfaragást természetesen felnőtt felügyelete mellett végezték
a gyerekek. Ügyesen kaparták ki, kanál segítségével a tök belsejét. Időközben megsültek és illatoztak a tökök, pattogott
a kukorica és a finom gyümölcsszörp is elkészült, közben vidám gyerekdalokat hallgattunk. Úgy érzem, hogy nem csak
gyerekeink, hanem szüleik közösségtudatának alakításában is nagy szerepet játszik egy – egy ilyen program. Egy vidám
és nagyon jó hangulatú „TÖK JÓ” délutánt töltöttünk el együtt, köszönjük a részvételt. A gyerekek szállításáról a helyi
Önkormányzat busza gondoskodott, köszönet érte, valamint külön köszönet illeti támogatóinkat: Kerekes Csaba, Rácz
Sándor.
Hegedűs Ágnes Óvodapedagógus
Kerekerdő Óvoda
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Nyílt nap a Telekiben
A Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája
és
Kollégiuma 2016. november
10-én nyílt napot tartott. Ennek
keretében a környék nyolcadikos
diákjai és szüleik betekintést
nyerhettek az intézmény életébe.
A programot Kiss László Igazgató
Úr tájékoztatója indította. A
résztvevők
megismerhették
képzési
kínálatunkat,
a
különböző tanulmányi utakat, az
ösztöndíjhoz jutás lehetőségeit.
Ezt követően a rendőrség és a
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rendész tanulók bemutatója és a Büntetés-végrehajtási
Intézet kutyás bemutatója varázsolta el a nézőket. A
tanulók elmélyülhettek a magyar nyelv és irodalom, az
angol nyelv és a történelem
világában érdekes bemutató
órákon,
ismerkedhettek
a
különböző
szakmákkal
(kereskedő,
bolti
eladó,
bádogos, burkoló, hegesztő).
Nagyon aktívak voltak a
tanulók a rendőrség eszközeinek
kipróbálásában és a Büntetésvégrehajtási Intézet előadásán
is. Minden diák, szülő és kísérő
tanár élményekkel gazdagon
hagyta el intézményünket.
Visszavárjuk őket!

Telekisek a
Pályaválasztási
Kiállításon
A Szabolcs-SzatmárBereg
Megyei
Kormányhivatal
2016. október 1314-én rendezte meg
a „Dönts jól, jövőd
a tét!” elnevezésű
Pályaválasztási
Kiállítást Nyíregyházán, a Continental Arénában. A rendezvény
célja, hogy a pályaválasztással kapcsolatos információk és a
munkaerő-piaci igények között minél nagyobb összhang alakuljon
ki, mely elengedhetetlen feltétele a sikeres pályaválasztásnak,
illetve munkába állásnak. A kiállításon intézményünk is részt vett.
A fodrász, bolti eladó, hegesztő, festő, burkoló, bádogos, épület- és
szerkezetlakatos szakmák interaktív bemutatói iránt nagy volt az
érdeklődés.

8

TISZALÖKI HÍRLAP
Tiszalöki focitorna

Napsütéses időben
egy jól szervezett
utánpótlástornán
vettek részt az
U-11-s korosztály
kis futballistái. Öt
csapat vett részt a
tornán: Szerencs,
Tiszaújváros
I.,
Tiszaújváros
II.,
Budapesti Grund FC
és a házigazda Tiszalök VSE csapatai. A tornát a budapesti
Grund FC nyerte meg. A mérkőzések után egy közös
ebéddel köszönték meg a hazaiak a vendég csapatoknak
a részvételt. A torna zárásaként a helyezettek érmeket és
különdíjakat kaptak. Köszönjük, hogy támogatták a torna
lebonyolítását: Gömze Sándor polgármester, Pápa József,
Szepesi József, Nagy József, Rácz Sándor, Gyúróné
Cserés Ágnes vállalkozók. Az ebéd megfőzéséről Mizsik
Gyula gondoskodott, köszönjük neki.

2016. november

A torna eredményei:
Tiszalök-Tiszaújváros II. :0-1
Szerencs-Tiszaújváros I. :0-3
Tiszalök- Grund Fc : 0-2
Tiszaújváros I.-Tiszaújváros II. 4-1
Szerencs-Grund Fc : 0-3
Tiszaújváros I.- Tiszalök :2-0
Szerencs-Tiszaújváros II. :2-1
Tiszaújváros I. -Grund Fc :1-5
Tiszalök-Szerencs : 0-0
Grund Fc- Tiszaújváros II. : 11-0
Torna végeredménye:
1. Grund Fc 21-1 12 pont
2. Tiszaújváros I. 10-5 9 pont
3. Szerencs 2-7 4 pont
4.Tiszaújváros II. 2-18 3 pont
5. Tiszalök VSE 0-5 1 pont
Különdíjasok:
Gólkirály: Bodnár Viktor Tiszaújváros I (9 gól)
Legjobb játékos: Vass Heni Grund Fc
Legjobb kapus: Nagy Roland Tiszalök VSE

Újra együtt

Ezúton kívánunk
jó egészséget
és további
boldog házasságban eltöltött
éveket
Beke Péternek és
kedves feleségének!

Anyám kezében friss virágcsokor,
Apám szemében a huncut mosoly,
Úgy állnak együtt,
Úgy, mint régen,
Azon a sok év előtti képen.
Mögöttük virágzó, dús a kert,
Melyet szemük szeretett,
Gondos kezük nevelt,
Illatos szegfűk, mályvák,
Egyszerű petúniák
Vajszín violák között
A szép világ díszbe öltözött.
Elindulnak kéz a kézben,
Éppen úgy, mint régen.
Csak mitőlünk búcsúzik szemük,
Folytatják tovább közös életük.
Újra együtt, a fényben,
Életen túli létben,
Szeretetben,
Békességben.
2016. nov. 1.
T. T. V.

2016. november
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A hónap olvasója
Novemberben a hónap olvasója rendhagyó módon nem egy személy, hanem egy
család: Nácsa Tamás és családja: felesége Erika, és két szép kisfiúk, Tomika és
Boldika. Erika hosszú évek óta olvasónk, rendszeresen jár hozzánk, és az olvasás
szeretetére neveli kisfiait is, saját jó példával járva elől. Tomikát is pici korától
hozta magával, aztán mikor nagyobbacska lett, beiratkozott ő is. Aztán megérkezett
a családba Boldika is, szinte újszülött korától járt hozzánk, édesanyjával
kölcsönözni, de tagja volt a baba-mama klubunknak is. Négy éves, de bizony teljes
jogú beiratkozott olvasónk, akinek kedvence a Thomas, a gőzmozdony történetei.
Tomika pedig nagy Geronimo Stilton rajongó, és bőven van mit olvasnia, hiszen 62
darab könyvünk van tőle… Mindig öröm látni őket, amint apa, anya és a gyerekek
jönnek kölcsönözni, hiszen sajnos a mai világunkban ez nem általános. Ezúton
gratulálunk nekik, és kívánjuk, hogy a könyvek és az olvasás mindig maradjon
számukra örömforrás, és reméljük, megérjük, hogy az unokáikat is el fogják hozni
hozzánk…
Könyvtárunkban minden hónapban újdonságokkal, sorozatokkal és könyvekkel
várjuk minden kedves olvasónkat, gyerekeket és felnőtteket egyaránt, hiszen az
olvasásnak csak előnyei vannak.
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!

Ősz
Az ősz ezer színben pompázik szemünk előtt. Sötétzöldek, barnák, rozsdaszínek, sok-sok sárgák és pirosak, de még az
ezüstök és a piszkos barnák és szürkék is csodát varázsolnak a hol ködös, hol halvány napsugaras téli időszámításos
napjainkba. Ez bizony már a tél közeledtét jelzi. A dühös harlekinkaticák és büdös poloskák kipusztíthatatlan rohamát már
túléltük, mint annyi mást is. Halottainkat meglátogattuk végsőnyughelyükön, hogy lelkiismeretünket megnyugtassuk,
ha esetleg nem annyit gondolunk rájuk, amennyit talán kellene. A kertekben a betakarítások a végéhez közelednek. A
gondosan összeszedett szilvából lekvárok készültek és talán már a pálinkák is üvegekbe kerültek, aminek van, aki örül
és van, aki nem. A diót még szárítjuk a karácsonyi sütikhez, de a ropogós almát már ehetjük. A régi időkben, a falvakban
ilyenkor jött el a pihenő ideje, a számotvetés a múltról és tervezés a jövőről….mi is így teszünk? Meglátjuk ennek az
évszaknak is a szépségét? Az iskolák túl vannak az őszi szüneten, teljes gőzzel folyik az oktatás. A szürkeség nem csak
a környezetünket borítja be és álomkort hoz ránk, hanem a lelkünkre is hat. Mit lehet tenni ilyenkor ebben a digitális
világban? Mit is? Nem elfelejteni az emberi kapcsolatainkat és ki kell lépni meleg lakásunkból, mert az ősz is tartogat
szépséget számunkra. Igaz, nem csak azt. Egy jó séta egy kellemes beszélgetés - ami ugye köszönéssel kezdődik - ami
nem telefonon keresztül történik - üdítő lehet. Egy jó könyvvel bekuckózni a tea mellé, vagy keresztrejtvényt fejteni,
egy jó filmet megnézni /sajnos nem a moziban, mert az már nincs /egy vita műsor követése /nem üres celebekkel/ sokat
segíthet az ősz és a tél túlélésében is. A nyitott szemmel járás és nem csak a „kötelező „szeretet ünnepre, a karácsonyra
várás is lehet kellemes. Az ősz ezer színnel pompázik körülöttünk. Ezer féle ember vesz körbe nap, mint nap gondjával,
örömével, bánatával vagy éppen jó kedvével. Ha ki süt a nap akkor ez az évszak is nagyon színes, hiszen sokan vannak,
akik pont ezt szeretik, hát ne vegyük el ezt tőlük! Az ősz színei még körbevesznek, de a tél is közeleg. Gondoljunk azokra
is, akik ilyenkor egyedül szinte be vannak zárva lakásaikba…s talán fűteni sincs miből……Az év vége közeledtével
talán a pénztárcák is hamarabb megnyílnak…..segítőkészebbek leszünk……..Úgy legyen..
Bodnár Gáborné
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Emlékezünk

Molnár Imre (Oli)

halálának 1. éves fordulóján:

„Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk,
Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltuk.
Kérjük az Istent jól bánjon Veled,
Helyettünk Angyalok simogassák fejed.
Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki,
Lelkünk sebeit hiányod miatt nem gyógyítja semmi…”
Meggyötört lélekkel emlékezik
Szerető családja

ANYAKÖNYV
Októberben nem volt házasságkötés
Akiktől októberben búcsút vettünk:
Kövér Antal
Losonczi Józsefné
Rácz Gyula
Veres Dezső
Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:
Horváth Lili
Marázi Zalán
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!

2 X 35 órás INGYENES INFORMATIKAI
KÉPZÉS INDUL
A projekt során azoknak a tankötelezettségi kort (16 év)
betöltött 65 év alatti személyeknek a képzése támogatható,
akik jelenleg nem állnak középiskolával, felsőoktatási
intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, és jelen
képzési programmal párhuzamosan nem vesznek részt
hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális
kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben.
Előnyt élveznek azon személyek, akik elvégezték az
általános iskola nyolc osztályát, és legfeljebb alapfokú
részszakképesítésben szereztek bizonyítványt.
Jelentkezni lehet a tiszalöki Városi Könyvtárban Tölgyesi
Attiláné, Katánál. Telefon: 42/578-022, 06/70/42252320

A Tiszalök Középfokú Oktatásáért Alapítvány
„Pótszilveszteri mulatság” címmel jótékonysági bált
szervez. A bál időpontja: 2017. január 28.
A zenét Czifra György szolgáltatja.
Helyszín: Tisza Étterem
Bővebb tájékoztatásért hívja a
42/278-456-os telefonszámot!
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