XXVI. évfolyam 12.
szám
9. szám
Interjú
dr. Vinnai Győző
egyéni országgyűlési
képviselővel
Tisztelt Olvasók!
Kedves Tiszalökiek!
2. oldal
Képviselő-testületi
Már
csak néhány nap választ el
határozat
a
bennünket
a 2017-es
évtől. Sok
kötelezőmár
betelepítési
mindent
magunk mögött
tudunk kvótáról
és reménykedünk, hogy
az év hátralévő részében már
3. oldaltörténnek velünk.
csak jó dolgok
Az önkormányzat
Tájékoztatásszempontjából
egy nyugodtnak
a START mondható éven
vagyunk
túl. Intézményeinket
Mezőgazdasági
gond programról
nélkül tudtuk üzemeltetni,
a munkahelyeket meg tudtuk
őrizni, amit
a jövőben is fontos
5. oldal
feladatunknak tartunk.
Ebben az évben nagyon sok
Görbedi
Miklós be, melyek
pályázatot
nyújtottunk
Bátyámcsak
emlékére!
elbírálása
tavasszal várható.
Így, a tervezettől eltérően,
7. oldal
fejlesztéseink
áttolódnak 2017-re

Kajakos életképek
9 - 10. oldal

A hónap olvasója
11. oldal

INGYENES!

2016.szeptember
december
2016.

Polgármesteri Köszöntő
és az azt követő évre.
Reméljük, hogy a benyújtott
pályázataink
közül
sokat
megnyerünk
és
azok
megvalósulása településünk javát
fogják szolgálni.
Saját erőből és egy kis BMes pályázatból sikerült utakat
felújítani, járdát építeni. Nagyon
sok anyagi forrás kell még, hogy
ezeket a problémákat mindenki
megelégedésére, hosszú távon
tudjuk megoldani. Ezért mi sem
lehetünk elégedettek. Tavasszal
szeretnénk
a
járdaépítést
folytatni, de az utjainkra is sokat
kell majd költeni. Ennek az
anyagi fedezetét megpróbáljuk
majd előteremteni.
Remélem, hogy önök is egy kicsit
könnyebbnek, jobbnak érezték

az évet az előzőekhez képest,
terheik kisebbek voltak,és talán
egy-két elképzelésüket, vágyukat
meg tudták valósítani 2016-ban.
Kívánom valamennyi tiszalöki
családnak, gyermeknek, idősnek,
felnőttnek, hogy az ünnepeket
tudják együtt tölteni szeretteikel!
A tárgyiasult ajándékok átadásán
túl öleljék meg egymást a
díszes karácsonyfa fényében
és töltekezzenek fel a szeretet
érzésével, hogy 2017. január 1-én
újult erővel vághassanak neki a
jövő év kihívásainak.
Kívánok önöknek Áldott, Békés
Karácsonyt, egészségben teljes
Boldog Újesztendőt !
Gömze Sándor
polgármester
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Karácsonyi forgatag
Immár hagyománnyá vált, hogy karácsonyhoz közeledve a Polgármesteri Hivatal előtti területen, valamint a hivatal
épületében megrendezésre kerül a karácsonyi forgatag, mely idén 2016. december 14-étől december 16-áig várta a
lakosságot.
Az ünnepi hangulat garantált volt: miközben a Polgármesteri Hivatal előterében finom tea és mézeskalács sült, odakint
kézműves és egyéb ünnepi ajándéktárgyak között lehetett szemezgetni és még beszerezni a hiányzó ajándékokat
szeretteinknek. Aki megéhezett, annak sem kellett üres hassal távoznia: kocsonya, hurka-kolbász, grill ételek, sült
hal, halászlé, toroskáposzta, bejgli volt a kínálat. A hangulatról a jobbnál jobb programok mellett hagyományosan az
elmaradhatatlan forralt bor gondoskodott.
A gyermekek örömére idén kivilágított karácsonyi kisvonat közlekedett Tiszalök központjában, érintve a Gimnáziumot
és az Állomást is, miközben a Mikulás szaloncukorral kínálta a kis utasokat.
Szerdán délután a Szivárvány Óvoda gyerkőcei léptek színpadra, majd 15 órától a Szegedi Miniszínház adta elő Róka
Rudi karácsonya című darabot.
Csütörtökön az általános iskolások műsora nyitotta az eseménysorozatot, majd Nagy Gréta énekelt nekünk, akit 17 órától
Szakos Katie következett, akit Pila gitáron kísért.
A forgatag utolsó napján Lakatos Lilla énekelt, melyet a Hercegnők jeleléses előadása követett. Végül a Zumbások
igyekeztek megmozgatni a fázó közönséget.
Vargáné Bartha Mercédesz

Tiszalöki Idősekért Közalapítvány

A vagyon felhasználásával kapcsolatos
kimutatás ( Ft-ban ) 2015. év
Nyitó egyenleg :
Bankszámlák
Pénztár
Összes nyitó

468 855
29 258
498 113

Bevételek :
SZJA 1 %-a
Bankkamat
Összes bevétel
Nyitó + bevétel

89 706
35
89 741
587 854

Kiadások :
textília, ágynemű vásárlása 119 074
automata mosógép vásárlása 94 998
Bankköltség
14 349
Összes kiadás
228 421
Nyitó + bevétel – kiadás (egyenleg): 359 433
A közalapítvány vagyoni helyzete
2015. december 31-én:
Bankszámla egyenlege
330 175
Pénztár egyenlege
29 258
Tiszalök, 2016. május 31
Tiszalöki Idősekért Közalapítvány

TISZALÖKÉRT Közalapítvány

A vagyon felhasználásával kapcsolatos
kimutatás (Ft-ban) 2015. év
Nyitó egyenleg :
Bankszámla
Pénztár
Összes nyitó
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9 161 218
8 807
9 170 025

Bevételek :
TISZAVÍZ Kft-től támogatás
33 578 000
Támogatás gazdálkodó szervezetektől
485 000
SZJA 1 %-a
84 234
Átvezetés saját számláról
33 824
Bankkamat
1 081
Összes bevétel
34 182 139
Nyitó + bevétel
43 352 164
Kiadások:
Oktatási intézmények támogatása
1 980 000
Kulturális rendezvények támogatása
5 489 724
Mentőállomás felújításának támogatása 550 000

Tiszalöki Iskolás Gyermekekért Közalapítvány
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
(Ft-ban) 2015. év

Nyitó egyenleg :
Bankszámlák
Bevételek :
Támogatás
SZJA 1 %-a
Nyári napközi térítési díja
Bankkamat
Összes bevétel
Nyitó + bevétel

1 522 494
837 380
312 057
60 000
140
1 209 577
2 732 071

Kiadások :
Tanulmányi versenyek, táborozás támogatása 972 053
Adminisztrációs költség 41 910
Bankköltség
23 509
Összes kiadás
1 037 472
Nyitó + bevétel – kiadás (egyenleg): 1 694 599
A közalapítvány vagyoni helyzete
2015. december 31-én:
Bankszámlák egyenlege 1 694 599
Pénztár egyenlege
0
Tiszalök, 2016.05 31
Tiszalöki Iskolás Gyermekekért Közalapítvány

Városi civil szervezetek támogatása
1 234 565
Egészségügy központ támogatása
17 447 821
Sporttevékenység támogatása
850 000
Önkormányzati feladatok támogatása
6 750 000
TÁMOP pályázat költségei
1 391 415
Egyéb költség
150 000
Bankköltség
233 359
Összes kiadás
36 076 884
Nyitó + bevétel – kiadás (egyenleg): 7 275 280
A közalapítvány vagyoni helyzete
2015. december 31-én:
Bankszámla egyenlege
7 266 473
Pénztár egyenlege
8 807
A Közalapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki a
TISZAVÍZ Vízerőmű Kft. által nyújtott támogatásért,
amelyet a TISZAVÍZ Vízerőmű Kft. gazdasági
tevékenysége alapján, a munkavállalói által elért
eredményből nyújtott a Közalapítvány részére.
Tiszalök, 2016. 11. 30.
TISZALÖKÉRT Közalapítvány
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A TISZALÖKI NÉPZENEI EGYÜTTES 51. éve
A 2015-ös nagy sikerű jubileumi év további aktivitásra serkentett bennünket. A téli felkészülés után újabb fellépések
vártak ránk ez évben is. A március 15-i városi ünnepéllyel kezdtük a fellépések sorát, majd áprilisban a Vass Lajos
Népzenei Verseny középdöntőjében kiemelt arany minősítéssel tovább jutottunk a Kárpát-medencei döntőbe. Májusban
az abasári Nemzetközi Katonadal és Bordalfesztiválon léptünk közönség elé. Júniusban a Széles a Tiszán, majd
Nagyhalász-Homoktanyán léptünk fel, ahová a helyi Aprófalva Hagyományőrző együttes hívott minket a település családi
napjára. Szőke László „pusztabuszával” körbevitt bennünket településükön, ahol vidám énekünkre mindenki felfigyelt!
Vendéglátóink kedvességét az augusztusi Városnapon viszonoztuk. Itt kisvonattal jártuk körbe nótaszóval Tiszalök utcáit.
Többen táncra is perdültek a körbuszmegállónál. Júliusban a tiszavasvári Gasztropikniken mi képviseltük műsorunkkal
Tiszalök lakosságát. Rövid nyári szünet után augusztusban öt helyszínen léptünk közönség elé. 7-én Mezőkövesden a
Matyóföldi Folklórfesztiválon, 13-án a tiszalöki Városnapon, 19-én a városi ünnepélyen, 20-án Kisvárdán a Várszínházban
és Ajakon a Magyarországi Népzenei Együttesek Találkozóján mutattuk be műsorunkat, mindig szép sikerrel. Aki még nem
járt Kisvárdán a Várszínházban, tegye meg, mert nagyon szép környezetben van! Csendes volt számunkra a szeptember.
Hihetetlen, de nem volt egyetlen fellépésünk sem! Októberben énekeltünk az Erőműnél a hadifogolytábor áldozataira
való megemlékezésen Fekete Miklós tárogató kíséretével, majd Tarpán a Megyei Népzenei Fesztiválon. Itt lépett fel
velünk először Kiss Boglárka, aki az elmúlt tanév végén tett alapvizsgát citerából az Alapfokú Művészeti Iskolában és
Orbán János, akik fiatalítják népzenei együttesünket. Novemberben következett a Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpátmedencei döntője Budapesten, amelynek kétévente rendszeresen a csepeli munkásotthon ad helyet. A 460 férőhelyes
színházterem egész nap tele volt, míg a színpadon a versenyző csoportok és szólisták váltották egymást. A büfénél ezzel
párhuzamosan igazi örömzenélés és éneklés zajlott. A versenyzők után az ifjúsági döntő zsűritagjai léptek a színpadra ott kevesebb versenyző lévén hamarabb a végére értek -, és a zsűritagok elkápráztattak bennünket produkcióikkal. Majd
velük együtt népdalénekléssel, újabb dalok tanulásával múlattuk az időt, míg a zsűri meghozta döntését. A Tiszalöki
Népzenei Együttes ezúttal nívódíjban részesült. A 2016-os évet is az egri Palócgála koronázta meg számunkra november
19-én - éppen Erzsébet napon -, ahol az együttes a fesztivál nagydíját, az asszonykórus pedig nívódíjat kapott. Ez
évi tevékenységünket próbatermünkben Miklós és János köszöntésével zártuk, majd az ünnepekre való tekintettel a
megérdemelt téli szünet következik. Próbálunk több időt tölteni családjainkkal, akiknek köszönet megértésükért. Köszönjük
továbbá a művelődési ház dolgozóinak a segítségét, és városunk vezetésének egész éves támogatását. Remélhetőleg
jövőre is sikerül helytállnunk, és méltóan visszük Tiszalök hírnevét ezután is országszerte. Tesszük mindezt az éneklés,
a zenélés szeretetéért, a próbákkal, fellépésekkel járó élményekért, a kikapcsolódás öröméért. Akit érdekel műsorunk,
jöhet velünk vidéki fellépéseinkre, és meglátja, hogy nem is olyan egyszerű egy-egy fellépő nap. Néhányan tapasztalták
már. Köszönöm az együttes valamennyi tagjának az egész éves lelkiismeretes tevékenységét, a próbákhoz, fellépésekhez
való pozitív hozzáállását. Megköszönöm Borbély Imréné Piroska több évtizedes részvételét a népzenei együttesben és
az asszonykórusban, aki kiállt sorainkból, mert nem tudja tovább vállalni a próbákkal, fellépésekkel járó nehézségeket.
Kívánok valamennyi pártolónknak, támogatónknak, segítőnknek és a Tiszalöki Hírlap minden kedves olvasójának
áldott karácsonyt, és az újévre a következő moldvai magyar népdal gondolataival köszöntöm kedves mindnyájunkat:
Isten áldja meg a magyart,
Tarson neve, míg a Föld tart.
Paradicsom hazájában,
||: Éljen mint a hal, Dunában.:||

Minket meg ne rendíthessék!
Isten áldja meg a magyart,
Tartson neve, míg a Föld tart.
Isten áldjon meg bennünket,
Minden igaz magyar embert.
Minden igaz magyar embert!
Cziczerné Darai Erzsébet

Töltse békében napjait,
Egyezve lássa fiait.
Tatár, török s más ellenség,
||: Minket meg ne rendíthessék.:||

Isten áldja meg a magyart,
Tartson neve, míg a Föld tart.
Isten áldjon meg bennünket,
||: Minden igaz magyar embert! :||

2016. december

FILHARMÓNIA
„Zenés utazás” címmel tartotta előadását Tiszalökön
a Szabolcsi Szimfonikus zenekar, melynek karmestere és
az előadás műsorvezetője Szabó Soma, aki a Cantemus
kórusban nőtt fel. Napjainkban a vegyeskar és a fiúkórus
vezetője, civilben Szabó Dénes karnagy fia, mellesleg
három kisfiú édesapja. A zene szárnyán egy röpke órában
más-más közlekedési eszközzel bejártuk a nagyvilágot.
Sőt, időutazásban is részt vettünk, hisz stílszerűen a Dido
és Aeneas c. opera nyitányával kezdődött az előadás,
amely az ókori költő, Vergilius műve alapján készült,
és zeneszerzője az angol Henry Purcell. A nyitány igazi
ünnepi atmoszférát teremtett számunkra. Megtudtuk,
hogy Wolfgang Amadeus Mozart, a híres bécsi klasszikus
zeneszerző már öt évesen komponált. A Német táncok
sorozatából a jól ismert „Utazás szánon” következett,
melyet a csengők és a fúvósok színesítettek. Ezután a
lengyel „Bydlo” azaz ökörszekér tárult elénk az orosz
Mogyeszt Petrovics Muszorgszkij: „Egy kiállítás képei”
c. művéből. Itt a zenekari változatot hallottuk a francia
zeneszerző, Ravel hangszerelésében. A bánatos ökrök
dallamát baritonkürtön szólaltatta meg egy harsonás a
zenekarból. Kezdetben csak a mélyvonósok kísérték,
később csatlakoztak a hegedűk is. Ezután az egzotikus
Spanyolországba mentünk a zene szárnyán, ahol Gabriel

T Á J É K O Z TAT Ó A
KÉMÉNYSEPRÉSRŐL
A kéményseprőipari tevékenységről
szóló
törvény,
valamint
a
kéményseprőipari szerv kijelöléséről
szóló kormányrendelet alapján
2016. július 1-jétől módosult a
kéményseprőipari
tevékenységre
vonatkozó szabályozás. SzabolcsSzatmár-Bereg megyében a lakossági
kéményseprést a katasztrófavédelem
kéményseprőipari szerve végzi.
Az, hogy milyen gyakran érkezik
valakihez a kéményseprő, attól
függ, hogy az adott háztartásban
milyen
tüzelőberendezéssel
fűtenek, nem pedig attól, hogy
fűtési időszak van-e. Gázüzemű
és zárt égésterű tüzelőeszköz
esetén kétévente, minden egyéb
fűtőberendezés esetében évente
érkezik a kéményseprő. A kötelező
lakossági sormunka az egész
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Foure: „Pavane” c. régi táncát játszotta a zenekar. A
vonósok pizzicatóval kezdtek, csak később váltottak
vonóra. A csodálatos dallamot fuvola szólaltatta meg.
Hihetetlen, de a következő zeneszerző Felix Mendelssohn,
aki a XIX. században jómódú családba született és
nevelkedett. Hogy papírra vetett műveit ki is próbálhassa,
hogyan szólalnak meg a valóságban hangszereken,
még ifjú korában szüleitől egyik születésnapjára egy
igazi szimfonikus zenekart kapott ajándékba. Emellett
beutazhatta egész Európát, így jutott el következő
zenénk helyszínére a Hebridák szigetek barlangjaiba
is hajóútjának élményei alapján. Majd Richard Wagner
német zeneszerző „Bolygó hollandi” című operájából
következett egy részlet. Ezután a cseh zeneszerző
Antonin Dvoȓak Újvilág szimfóniája repített bennünket
Amerikába, az I. tétel erőteljes megszólaltatásával. A
műsor végén azt hittem, megérkezünk Magyarországra,
de nem! Inkább űrutazásra vitt bennünket a zenekar John
Williams amerikai zeneszerző közismert dallamaival,
a Star Wars zenéjével. Nekem azért is volt kedves ez a
koncert, mert amikor tanárnak készültem, mint főiskolai
hallgató, én is játszottam kikapcsolódásként ebben a
zenekarban. A felsősök tudják, milyen hangszereken
játszok. A végén egy kérdés: a zenekar melyik szólamában
játszhattam annak idején?

országban ingyenes. A kéményseprő
15 nappal az ellenőrzés előtt
értesíti a tulajdonosokat. Ha a
kéményseprő
az
értesítésben
megadott időpontban nem találja
otthon a kéménytulajdonost, újabb
időpontról hagy értesítést. Ha a
sormunkát a kéményseprő a második
időpontban sem tudja elvégezni,
akkor a kéménytulajdonosnak 30
napon belül egyeztetnie kell egy új,
közös időpontot, amikor elvégezhető
a sormunka. A harmadik, közösen
egyeztetett időpontban elvégzett
munkáért már ki kell fizetni a
kiszállási díjat (körülbelül 500
forint), de nem készpénzben,
hanem csekken, vagy átutalással.
A kötelező és ingyenes lakossági
sormunka magában foglalja a
kémény és az összekötő elem
ellenőrzését, tisztítását, a levegőutánpótlás ellenőrzését és az ezt
befolyásoló műszaki berendezések

Cziczerné Darai Erzsébet

okozta hatások vizsgálatát, továbbá
az égéstermék paramétereinek
ellenőrzését, illetve ahol elő van
írva, ott a szén-monoxid-érzékelő
működőképességének ellenőrzését
is. A sormunkába nem tartozó
tevékenységekért
változatlanul
fizetni kell. Természetesen lehetőség
van arra is, hogy valaki az ingyenes
sormunkán túli kéményellenőrzést
vagy tisztítást rendeljen meg.
Ezt a 1818-as telefonszámon,
azon belül a 9-es, majd az 1-es
menüpont kiválasztásával elérhető
ügyfélszolgálaton
teheti
meg.
A két kötelező sormunka között
megrendelt
ellenőrzés
és
a
sormunkába nem tartozó munkák
elvégzése költségtérítés terhére
történik.
A kéménysepréssel kapcsolatos
információk elérhetők a
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

weboldalon.
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A „szakma nagykövete”
A Szakképzés Európai Hete programsorozat keretében a Nyíregyházi Szakképzési Centrum
intézményei delegálhattak elismert szakembereket a „szakma nagykövete” cím elnyerésére.
Olyan pályázókat vártak, akik az adott intézményben szerezték meg azt a szakmát, amiben
később sikeressé váltak. A Telekiben 2008 óta van szakképzés, ezért csakis fiatalokban
lehetett gondolkodni a delegálás során. A „szakma nagykövete” címre Fótos Andreát
jelölte intézményünk vezetése. Andrea 2012-ben érettségizett a Telekiben, majd 2014ben Kereskedő szakképesítést szerzett. Tudását és tapasztalatait a Tesco-Global Áruházak
Zrt. Nyíregyházi Hipermarketében gyarapította a szakmai gyakorlat ideje alatt. Kezében a
bizonyítvánnyal hamar elhelyezkedett a Kelet-Alfi Ker. 37. számú Tiszalöki diszkontjában.
Eladó-pénztárosként kezdte, majd elsőszámú eladó lett. 2016 februárjától boltvezető-helyettesként dolgozik. Ma már a
„szakma nagykövete” megtisztelő cím tulajdonosa. Tervei között szerepel a továbbképzés és saját vállalkozás indítása is.
Tervei, álmai megvalósításához kívánunk neki jó egészséget, kitartást és sok sikert!

Szalagavató a Telekiben
„Az életemnek célja van,
s mint apró mag, kikeltem.
A tudás, készség bennem él,
s amint utamra leltem,
megírom én is sorsomat,
vágyam könnyíti léptem,
s ha támogatsz, velem leszel,
tiéd is lesz az érdem.”
Szalagavató, szalagtűző, gombavató. Teljesen
mindegy, minek is nevezik, egy biztos, ez az esemény
mérföldkő a diákok életében. Így érezhettek a
Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma végzős diákjai is,
amikor 2016. november 25-én három osztály kapta
meg jól megérdemelt szalagját. A szalagok feltűzésére ünnepélyes keretek között a helyi művelődési házban került sor.
Kiss László, az intézmény igazgatója ünnepi beszédét követően Tóth Andrea 12. b osztályos tanuló tolmácsolta a végzős
diákok érzéseit, gondolatait. Ezt követte a szalagtűzés. Az est különleges és megható pillanata. Az osztályfőnökök
feltűzték a szalagot, majd kezdetét vette a szórakozás, szórakoztatás. Az előkészületek szeptember elejére nyúlnak vissza.
Ekkor tudatosul minden végzős diákban, hogy néhány hónapjuk van műsort összeállítani, táncot tanulni, ruhát választani.
Kemény feladat, de nem lehetetlen. Remek szervezőkészséggel, jó stratégákkal megvalósítható. A lényeg, hogy tökéletes
és nagyon emlékezetes legyen ez a nap. S ezért dolgozunk, dolgoztunk mindannyian Színes kis kaleidoszkópot kaptak,
akik elfogadták meghívásunkat. Sok produkciót tekinthettünk meg, sokféle műfajban. Tíz leány álma valóra válhatott,
amikor fehér ruhában, tiarával a hajában kiléphetett a színpadra, és eltáncolhatta élete első keringőjét. A népszerű
Bailando című zenére a végzős szakiskolások lejtették táncukat. Élőben csodálhattuk meg a légdobolást, melyet
Losoncziné Munkácsi Edit tanított be lelkes diákjainak. Egyedülálló élményt nyújtott a 12. b osztály produkciója is:
felléptek ott apácák, rendőrök, sőt még Kis Grófo is eljött. Tánctanáruk Kissné Nyírcsák Erika tanárnő. Nem feledkeztünk
meg a szülőkről, hozzátartozókról sem; Balogh Alexandra 12. b osztályos tanuló egy dal formájában tolmácsolta feléjük
a diákok érzéseit. Belepillanthattunk az osztályok életébe, a kivetítőn együtt nézhettük a legemlékezetesebb pillanatokat
az iskolánkban töltött évekből. A közös éneket elérzékenyülve énekeltük osztályainkkal. Nagyon szép, különleges,
emlékezetes estét tölthettünk együtt! Köszönjük mindenkinek!

Szabóné Lendák Gyöngyvér - a 12.b osztályfőnöke
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Az Erőmű….
Ha azt mondjuk Tiszalök, az szinte egyet jelent az Erőművel, hiszen ha
utazásaink során az ország más részén megkérdezik honnan érkeztünk, és
kimondjuk, hogy Tiszalökről, akkor nagyon sok embernek a vízerőmű jut
az eszébe. Sajnos olyan tapasztalatunk is volt, hogy fogalmuk sincs hova is
tették le településünket és értetlenül néznek mi az, hogy vízerőmű? Mi miért
tudjuk, hogy Hollóháza a porcelángyáráról lett ismert, vagy Szerencs neve
egyet jelent a csokoládéval… 2016.-ban ünnepelte a Tiszalöki Vízerőmű
a 60.-ik évfordulóját. Mielőtt még elköszönünk a 2016.-os évtől állítsunk
mi is emléket településünk nevezetességének, melynek építési terve már
1863.-ban megfogalmazódott. Az eredeti elképzelések szerint a Tiszalöki
duzzasztómű jelentős szerepet kapott volna a folyó vízgazdálkodásában,
a Tisza szabályozásában, a mezőgazdaság vízellátásában, de ez nem
jelentette a folyó komplex hasznosítását. Dr.Mosonyi Emil professzor
szenvedélyes érvelésének eredményeként jött létre a duzzasztómű és
hajózsilip, mint az energiatermelésre alkalmas vízerőmű. Ez a vízlépcső
hadifoglyok embertelen körülmények között végzett munkájával
épült meg. Amit építettek még ma is működik, ma is hasznosítja a víz
energiáját. A folyó
megújuló
energiáját
Karácsony
hasznosítja, és életünk
mindennapjait
teszi
Elérkezett Karácsony napja,
könnyebbé az oly fontos villamos energia. Hihetetlen a víz ereje, energiája
Örül a gyermekek apraja s nagyja.
milyen csodára is képes, hisz csak egy kattintás és lakásunkban ég a
A karácsonyfa sem váratott magára,
villany, szól a rádió, működnek a háztartási gépek. Napjainkban olyan
Színesbe öltözött a zöld ruhája.
fontos lenne a környezetvédelem, és amiről keveset hallunk az a víz,a
szél erejének hasznosítása,energiává alakítása is. Bár az ország villamos
Estére már a gyertyák is éledeznek rajta,
energiatermelésének csak kis részét adja a mi erőművünk, de a mienk
Ablakokból mosolyog a füge és az alma.
és településünk nevezetessége. 1956. szeptember 22.-én érkezett el az
Lábánál körberakva a sok csomagocska,
a nap, amikor a tervezők, gyártók, építők /és nem csak a hadifoglyok,
Az ajándéknak se szeri se száma.
mert bizony nagyon sok Tiszalöki ember is dolgozott az építkezésen
a kezdetektől/közös munkájának eredményeként első alkalommal
Gyermekek kacaja adja az otthon melegét,
kapcsolták a villamos hálózatra a villamos energiát termelő első blokkot
Szülők dédelgetik annak meleg fényét.
a Tiszalöki Vízerőműben. Gyerekkoromban sokat hallottam erről a
A szeretet napján minden ember boldog,
monumentális építkezésről ahol több családtagom vett részt, majd,
S összefonódnak a jó indulatok.
mint munkavállalóként is dolgoztak itt. Mi Tiszalöki diákok iskolai
kirándulásokon ismerhettük meg településünk hírességét, ami hat évtized
Kicsiny csöppségek bontják a csomagot,
után is töretlenül működik, legyünk rá büszkék. Örülök, hogy 16 éven át
Szemeik jelzik a meghitt pillanatot.
én is részese lehettem ennek a csodának. Napjainkban is el kell ismerni
Örülnek egymásnak és az ajándéknak,
az elődök munkáját. Olyat építettek, ami igencsak maradandónak és
S hálálkodnak a jó Jézuskának.
működőképesnek bizonyult ennyi éven át és reméljük, még sok-sok éven
át örülhetünk létezésének. Aki teheti, látogasson el ide /hisz szakszerű
A szeretet ünnepe boldogsággal tele,
vezetést kapnak a munkavállalóktól, akik megmutatják a vízerőmű
Megmaradhatna örökre a meleg fénye.
működését, sőt kérdésekre is válaszolnak/ és vigye hírét a Tiszalöki
Ne csak az ünnepkor legyünk figyelmesek,
Vízerőműnek. Sok változáson ment keresztül az erőmű 1954.júl.01.től
A szürke hétköznapok is lehetnének szebbek.
1962.dec.31.-ig a Tiszalöki Vízerőmű Vállalat, majd 1963.jan.01.-től
1996.júl.31.-ig a Tiszapalkonyai erőmű Vállalat,később a Tiszai Erőmű
Karácsony napja közel hoz egymáshoz,
Vállalat illetve a Tiszai Erőmű RT. jelenleg a Tiszavíz vízerőmű Kft
Lélekben is legyünk egymásnak társa.
feladata a villamos energia termelése. Szervesen beilleszkedik Tiszalök
A szeretet szava ne hagyjon el soha,
életébe, stabil létszámmal, biztos megélhetést nyújt az itt dolgozóknak.
Lopjuk be a Karácsonyt minden egyes napba.
A hatvan év az ember életében is nagy idő. Maradandót alkotni az maga
az emberi erő, melyet csak a víz energiája múlhat felül.
Kotosz Istvánné
2016. December
Tiszalök,2016.dec.
Bodnár Gáborné
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„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk senki soha el nem vehet.
Te a jóságodat két marokkal szórtad,
Önzetlenül adtál rossznak és jónak.
Mindig egy célod volt, a családért élni,
Ezt a halál tudta csak széttépni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
Hiányzol nagyon, soha nem feledünk.”

Balogh Tibor

Lakatos László
és neje
50-ik házassági évfordulóját
ünnepelte családi,
baráti körben.

„Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok
Hiszen napként az égen Nektek ragyogok.
Ha szép idő van s kék az ég,
Jusson eszetekbe sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok.”
Fájó szívvel emlékezünk.
Feleséged, lányod, vőd, unokáid és
dédunokáid.

Balogh János

Fájó szívvel emlékezünk.
Édesanyád, húgod,
a sógorod és családja,
két lányod és feleséged.

„Fájdalom költözött hét éve szívünkbe,
Nem múlik el soha, itt marad örökre,
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél
Elváltál azoktól, akiket szerettél
A fájdalomtól most is könnyes a szemünk
Mert te gondolatban mindig itt vagy velünk
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk
Rád örökkön örökké emlékezünk.”
Fájó szívvel emlékezünk.
Lányod és négy unokád, vőd, édesanyád, húgod,
sógorod és családja.

ifj. Balogh János

2016. december

TISZALÖKI HÍRLAP

9

Nagy siker volt!
Zsúfolásig megtelt a helyi művelődési ház nagyterme december harmadikán,
szombat este a Mámor Színtársulat „Az alkohol öl...” című vígjátékának
előadására. A közönség nagy érdeklődéssel várta a darab bemutatását, mivel az
elmúlt évben „hiányt szenvedtünk” az amatőr színjátszó csoporttól. Úgy hiszem,
e hiányért duplán kárpótolt az esti előadás bemutatása és senki számára nem
okozott csalódást. A három darabból összeállított vígjáték olyan választékos
humorral, ízes előadásmóddal volt „fűszerezve”, hogy bátran mondhatom,
„szem nem maradt szárazon” a nevetéstől a közönség soraiban. Ami még
hangulatosabbá tette az estet, az Pappné Kórik Judit dal előadása és az Obszidián
mazsorett csoport színvonalas bemutatója volt. A hálás közönség jutalmul vastapssal köszönte meg a szórakoztató estet.
Magam részéről szívből gratulálok valamennyiüknek (amatőr előadóinknak, rendező asszisztensnek, rendezőnek és
minden közreműködőnek, aki részt vett az előadáson és annak szervezésében.)!!!
További munkájukhoz kívánok sok sikert és magánéleti boldogságot az elkövetkező években. Remélem, hogy
előadásaikkal sokáig szereznek nekünk élmény teli, kellemes perceket!                                                              
Bényei Péterné          
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!

előadóestje

A BELÉPÉS INGYENES!
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
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Önzetlenségből példamutatás,
avagy egy hosszú haj története
Kedves Olvasók! Engedjék meg, hogy egy csodálatos történetet mondjak el Önöknek, mellyel
a minap találkoztam, részese lehettem. Igaz, csak csendes hallgatóként. Ez az élmény azonban
meghatározta az idei adventi ünnepkör elejét. Szülőként gondoskodva gyermekeinkről odafigyelünk
csemeténk kinézetére is, frizurájára, ruhácskájára. Természetesen ezek mellett sok más belső
tulajdonság kialakítására is nagy gondot fordítunk. A kislányok előszeretettel növesztenek szép,
hosszú hajat, mely koronaként ékesíti arcocskájukat. …s mi felnőttek jóleső érzéssel pillantunk a
derékig érő hosszú hajzuhatagukra. Dicsérő szavainkat nagy örömmel fogadják. Sok lányka csak
kamaszkorában válik meg hosszú tincseitől, amennyiben szülei beleegyezését elnyeri, s választ
magának trendi, „felnőttes” frizurát. A következő történet főszereplője, azonban nem akart trendi
frizurát. Nem akart felnőtt lenni. Nem akart hosszú hajat. Már nem. Gondolt egyet, s szüleit is
meggyőzve, hajthatatlanul csak egy cél lebegett a szeme előtt: A RÖVID HAJ. A leányka óvodás
kora óta növesztette a haját. Mára már fenékig érő hosszú haj boldog tulajdonosa… volt. A lelke
azonban a hajától is nagyobb. A rokonságában, a médiában látva a daganatos megbetegedésekkel
járó kellemetlen egészségügyi következményeket, úgy döntött, hogy felajánlja hosszú tincseit
a daganatos betegségekkel küzdő gyermekeknek. Döntésétől eltántoríthatatlan volt. December
3-án a fodrász székében ülve teljesült az álma. … s vele együtt egy másik gyermeké is.
Segíthetett. Hosszú, szőke hajfürtjei biztos örömteli pillanatokat szereznek majd egy gyermeknek
és családjának. Mi pedig tanulhatunk nagylelkűséget, önzetlenséget e csöpp leánykától,
KURSINSZKY EVELINtől. Akár ilyenkor karácsony előtt, akár az év többi napján is. Bízom
benne, lelke nőni fog még, s felnőve is megmarad annak a nemes lelkű gyermeknek, kit ma
megismertettem Önökkel, Kedves Olvasók.
Perjésiné Kiss Rita

Ajándékkosár
A Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma idén két dallal lepte
meg a közönséget a karácsonyváró ünnepségen. A
10. b osztály diákjai lelkesen készültek erre a meghitt
alkalomra. Előadásukban a következő dalok csendültek
fel: Desperado együttes Szomorú alkalom és John
Lennon: Boldog karácsonyt. Az ajándékkosár kiürült, de
mindenkinek jutott belőle bőven!

2016. december
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Olvasási verseny
2016. november 16-án, szerdán került sor az idei hangos olvasási versenyünkre. A versenyt az 5-8. osztályos diákjainknak
hirdettük. Ezúttal összesen 34 tanuló mérte össze tehetségét. Az ötödikesek egy mese-, a hatodikosok egy mondarészletet
olvastak. A hetedikesek feladata egy novellarészlet, a nyolcadikosoké egy könyvismertető felolvasása volt.
Eredmények:
5. évfolyam

6. évfolyam

7. évfolyam

8. évfolyam

I.

Vinginder Tamás Barnabás 5.a

Ferenczi Ákos 6.a

Paulusz Beatrix 7.a

Schatz Adrienn 8.b

II.

Agócs Armand 5. a

Cserés Anna 6.a

Szilágyi Enikő 7.a

István Sára Virág 8.b

III.

Aranyász Amira 5.a

Kántor Jázmin 6.b

Buri Dominik 7.a

Balogh Nikolett 8.a

Tehetség kerestetik
Tiszavasváriban tehetségeket kerestek, akiket meg is találtak. November 24-én iskolánk 6 tanulója anyanyelvi versenyen
vett részt Tiszavasváriban. Közülük 4-en helyezést is értek el.
A tanulók két korcsoportban versenyeztek.
6. évfolyam: I.
Bánszki Blanka Zoé 6.a
III.
Cserés Anna 6.a
8. évfolyam: II.
Lakatos Nikolett 8.b
III.
Schatz Adrienn 8.b
Térségi angol nyelvi szövegértési verseny
A Tiszavasváriban megrendezett versenyen Veleczki István (7.b) a II. helyen végzett, Ferenczi Ákos (6.a) különdíjban
részesült. Az angol nyelvi csapatversenyen iskolánk 20 csapat közül az I. helyet szerezte meg. Csapattagok: Bánszki
Blanka Zoé, Cserés Anna, Ferenczi Ákos, Szakolczai Andor, valamennyien a 6.a osztály tanulói. Gratulálunk
versenyzőinknek! Az elkövetkező hónapokban is lesz lehetőségetek különböző versenyeken részt venni
Lakatosné Orosz Ildikó - humán mkv.

Sulibuli
Végre elérkezett a nagy nap, december 2-a, a Sulibuli napja! Már régóta készültünk erre az alkalomra. Az est ebben
az évben is – mint mindig - jó hangulatban telt. A nézőket táncokkal, dalokkal, vicces jelenetekkel, paródiákkal
szórakoztattuk. Betekinthettek a nézők egy osztály életébe, egy fogorvosi rendelőbe, megismerkedhettek a cowboylányokkal, hallhattak egy matematikai mesét. Jókat nevettek a nézők Juliska és Mariska, valamint a két koma jelenetén.
Volt vetélkedő, vicces teleshop, meghallgattuk a legfrissebb híreinket s egy verset, kicsit másképp. Gyönyörködhettünk
„Varga Viktor”-ban és „táncosnőiben” is. Nagyon jól sikerült a lányok tánca, a tanárok Men in Black produkciója, a
mazsisok kísértettánca, s a végén a rock and rollt különösen élveztük. Minden műsorszám után nagy tapsot kaptunk.
Köszönjük osztályfőnökeinknek, Kórik Erika és Lakatosné Orosz Ildikó tanárnőknek, hogy sok-sok ötlettel, türelemmel,
kitartással segítettek minket a felkészülésben. Ezen kívül köszönet Cziczerné Darai Erzsébet tanárnőnek a fényképek
készítéséért, Cziczer János tanár úrnak, hogy megörökítette az estét. Köszönet Fórizs Imrének, aki betanította a záró
táncot.
A műsor után a 7-8. évfolyam részére diszkót rendeztek. Mindenki táncolt, jól érezte magát. Ez a nap mindannyiunknak
örök emlék marad. Hetedikesek, figyeltetek? Jövőre ti jöttök!
Gáll Angelika és Schatz Adrienn 8.b
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Foci
Az elmúlt hétvégén Egerben vett részt teremtornán a tiszalöki U 11es korosztály csapata. Ezen a tornán több NB 1-es csapat utánpótlás
csapata vett részt. A tiszalöki gyerekek a D csoportba kerültek
ahol megmérkőztek a Kiskőrös csapatával, akitől 1-0-s vereséget
szenvedtek. Második mérkőzésen a szlovák Rimaszombat csapata
győzedelmeskedett 2:0-ra. Az utolsó csoport meccsen a Tápiószecső
csapatát 1-0 ra sikerült legyőzni. A csoportban a harmadik helyen
végeztek a szabolcsi gyerekek, ami továbbjutást jelentett. Másnap
a Csepel csapatával mérkőzött meg a tiszalöki csapat, akitől 5-0
ás vereséget szenvedett. A tornát a Ferencváros csapata nyerte a
második helyen az Eger a harmadik helyen a Diósgyőr, negyedik
helyen a csoportunkat megnyerő kiskőrös végzett. Köszönet
azoknak, akik segítségükkel hozzájárultak ahhoz, hogy ezen a
tornán részt vehettek a tiszalöki gyerekek. Támogatók: Gömze
Sándor, Bede-Tóth Attila, Cserés Csaba, Murányi Anikó, Molnár László, Gáll József, Papp Sándor, Nagy József, Rácz
Sándor, Munkácsi László, Gulyásné Jutka, Csomós Mihály. Részt vettek a tornán: Nagy Roland, Reszkető Gergő,
Fábián Attila, Rácz Zoltán, Kiss Benedek, Papp Zoltán, Kőszegi Bence, Kovács Kristóf, Kovács Zsolt, Péntek Miklós
edző. Mindenkinek kívánunk boldog, békés Karácsonyt!

A REÁL munkaközösség hírei
Az elmúlt időszak versenyeinek eredményei:
Váci matematikaverseny (nov.14.)
III.
Ferenczi Ákos 6.a
III.
Schatz Adrienn 8.b
Váci informatika alkalmazói verseny (nov.15.)
I.
Zelinkó Fanni 8.a
II.
Perjési Fanni 8.b
Fleischer Boldizsár 7.b
Tiszavasvári „Szakképzési Centrum” informatikai
csapatverseny (nov.16.)
I.
Perjési Fanni 8.b
Zelinkó Fanni 8.a
Fleischer Boldizsár 7.b
Megyei Környezetvédelmi csapatverseny (nov.16.)
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csapatból:

III.

Juhos Hanna 7.b
Lőrinczy Boglár 7.a
Fleischer Boldizsár 7.b
Gresnyer Lajosné
reál mkv.

Parlagfű- ismereti verseny
November 16-án versenyre mentünk Nyíregyházára,
a Megyeházára. A téma a parlagfű elleni védekezés és
az allergia elleni küzdelem volt. 13 csapat mérette meg
magát a megyéből. Minden csapatban 3 diák versenyzett.
Előzőleg be kellett adni egy félperces hanganyagot,
amelyen a parlagfű elleni teendőket soroltuk fel, és ezért
plusz pontokat lehetett kapni. Nyolc feladatot kellett
megoldanunk. Ezek között volt rejtvény, betűháló,
totó és képfelismerés is. 5 feladat után volt egy szünet,
ahol megmutatták az addigi feladatok eredményeit.
Itt két csapattal holtversenyben voltunk az 5. helyen.
Majd megoldottuk a hátralévő három feladatot, és
egy félórás szünetet kaptunk, ameddig a zsűri döntött
az eredményekről. Ezalatt uzsonnát is kaptunk. Az
eredmény pedig: megyei 3. helyezés!!! Az eredmények
nagyon szorosak voltak, egy ponttal előztük meg a
negyedik helyen lévőket. Kaptunk egy ajándékcsomagot,
melyben egy naptár, egy 12 darabos ceruzacsomag, egy
-a parlagfű elleni védekezésre felhívó- toll, egy mappa
és egy fejhallgató is volt. A csapat tagjai: Juhos Hanna
7.b, Lőrinczy Boglár 7.a és Fleischer Boldizsár 7.b
osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk: Kelemen Gáborné.
Nagyon jól éreztük magunkat, reméljük, hogy jövőre is
elmehetünk versenyezni.
Lőrinczi Boglár 7.a

2016. december
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Adventi gyertyagyújtás
2016 decemberében is számos program
közül válogathattak Tiszalökön a karácsonyra
hangolódni vágyók. Az Adventi ajándékkosár és
a Karácsonyi forgatag mellett ilyen volt a közös
gyertyagyújtás Tiszalök óriás adventi koszorúján
a karácsonyt megelőző hetekben, ahol minden
vasárnap délután négy órától más más műsor várta
a kilátogatókat.
Advent szó jelentése „eljövetel”, az úr kegyelemhozó
eljövetelére való felkészülés időszaka, mely
december 25-e előtti negyedik vasárnappal veszi
kezdetét, és karácsonyig tart.
Az első gyertyagyújtás alkalmával,
november 27-én, a hűvös, esős, zord
idő ellenére nagyon sokan ellátogattak a
Polgármesteri Hivatal elé.

Gömze Sándor polgármester úr
mondott köszöntő beszédet, aki a szeptember
elején szentté avatott Teréz anyától idézett:
„Hamarosan
hozzálátunk
ahhoz,
hogy
fölkészítsük magunkat Jézus eljövetelére, és
szívünkben helyet hagyunk az üres bölcső
számára. Ebben az évben igazán jó helyet
kell készítenünk: az alázat, a szegénység,
az evangéliumi egyszerűség bölcsőjét.” A
várakozás arról szól, hogy napról napra közelebb
kerüljünk Jézushoz. Arra hívta fel a figyelmet,
hogy a zajos világban, amelyben élünk, oda kell
figyelnünk arra, hogy a karácsony ne váljon
csak a vásárlás ünnepévé.
Lőrinczyné Harászi Andrea lelkész és Bacsó János görög
katolikus parókus vezette közös imádkozást követően
parókus úr megáldotta a város adventi koszorúját, melyen

Gömze Sándor polgármester úr gyújtotta meg az
első gyertyát.
Ezt követte Csézy a Polgármesteri Hivatal
nagytermében, aki zongorával kísért csodálatos
adventi koncertet adott, mellyel a novemberi
időpont ellenére is igazi karácsonyi hangulatba
hozta a termet teljesen mehtöltő közönséget.
December 4-én a második gyertyagyújtást
Fercsákné Tomán Ildikó önkormányzati képviselő
ünnepi beszéde nyitotta meg, melyet a Református
Kórus műsora követett. A város második gyertyáját
Képviselő asszony gyújtotta meg.
A harmadik gyertyagyújtásra december 11-én
került sor, ahol a megjelentek együtt imádkoztak
Lőrinczyné Harászi Andrea lelkész
asszonnyal és Bacsó János görög katolikus
parókus úrral, melyet a tiszalöki óvodások

verses és óvodapedagógusok énekes műsora
követett. A harmadik gyertyát az egyházak
képviselői gyújtották meg a tiszalökiek
nevében.
Advent utolsó vasárnapján, december 18án, a gyertyagyújtást ismét Gömze Sándor
polgármester úr köszöntő beszéde nyitotta
meg. Ezt követte Lakatos Lilla énekes műsora
a Hivatal nagytermében, mellyel kellemes
karácsonyi hangulatot teremtett. Végezetül
az „Apró segítség-hatalmas öröm” néven
meghirdetett akció során összegyűjtött
karácsonyi adományok szétosztására került sor,
melynek keretében szép számú ajándék jutott el a nehéz
sorsú, rászoruló gyermekekhez és családokhoz.
Vargáné Bartha Mercédesz

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
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A református egyházközség
karácsonyi ünnepi rendje
december 24. szombat 		
15.00
családi istentisztelet
december 25. vasárnap
10.00
karácsonyi úrvacsorás istentisztelet
december 26. hétfő 		
10.00
karácsonyi istentisztelet kereszteléssel
december 31. szombat 		
17.00
óévi istentisztelet
január 1. vasárnap 		
10.00
újévi istentisztelet
ISTENTŐL MEGÁLDOTT KARÁCSONYT,
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK
SZERETETTEL!

Helyreigazítás
A Tiszalöki Hírlap novemberi számában a
3. oldalon az általános iskolai bál támogatói
között helytelenül jelent meg egy támogató
neve: Madarasi Péter neve helyesen: Madar
Péter.
Ezúton kérünk elnézést, és köszönjük a
támogatást!
Kedves Olvasók!

Áldott, békés Karácsonyt, és eredményekben,
egészségben gazdag boldog újévet kíván
minden Kedves Olvasójának a
Tiszalöki Hírlap Szerkesztőbizottsága

Édesanyám egyedül nevel minket már lassan 11 éve.
Édesanyám asztmás, tüdő illetve szívbeteg. Öcsém autista
és epilepsziás egyaránt. Számára a járás nem egészen
egyszerű, hiszen lábujjhegyen jár. Tiszalökön élünk,
így öcsém a tiszalöki Bástyába jár. Öcsémmel anya
rendszeresen jár Nyíregyházára, kontroll vizsgálatokra,
havonta négyszer is. Öcsém egészségügyi állapotának
javulása érdekében egy szobabiciklire lenne szükségünk.
Sajnos az anyagi helyzetünk miatt nem engedhetjük meg
magunknak, hogy önerőből vásároljunk egy szobabiciklit.
Tudom, szokatlan lehet Önöknek, hogy egy ilyen
tematikájú írást jelentetek meg – hiszen verseket szoktam
- DE nagyon nagy szükségünk lenne az Önök segítségére!
Együttérzésüket Köszönöm!
			

Tisztelettel: Horváth Szabolcs
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