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TISZALÖKI HÍRLAP
Helyi lakáscélú támogatás Tiszalökön

A 10/2016. (X.6.) számú önkormányzati rendelet
értelmében lakáscélú támogatás folyósítására lehet
kérelmet benyújtani a Képviselő-testülethez. Ennek
formája vissza nem térítendő, egyszeri és egyösszegű
pénzbeli juttatás.

A támogatás mértéke:
Lakás vásárlására 300.000.- Ft,
Lakás építésére 400.000.- Ft

Az adott évben az erre a célra elkülönített összeg
kimerüléséig van lehetőség támogatás nyújtására, annak
kimerülése esetén a kérelmet el kell utasítani. (2017. évben a keret összege: 5.000.000.- Ft)
Igénybevétel feltételei:
Tiszalök Város közigazgatási területén legalább 1
éve
a)      lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, vagy
b)      munkaviszonnyal vagy vállalkozással rendelkező
nagykorú személyek, családok vehetik igénybe.
aki a méltányolható lakásigény felső határát meg
nem haladó lakást épít, vagy vásárol.
akinek, valamint a vele költöző közeli
hozzátartozójának önkormányzati tulajdonú lakásra nem
áll fenn bérleti jogviszonya.
akinek, házastársának, élettársának gyermekének
a megépíteni vagy megvásárolni kívánt lakáson kívül
más lakásban együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni
hányada van, akkor, ha a tulajdonszerzés öröklés útján,
vagy tulajdonközösség megszüntetése révén történt.
Használt lakás vásárlására akkor adható, ha a
lakás: per, teher és igénymentes, beköltözhető állapotban
van és az ingatlan nyilvántartásban rendezetten szerepel.
A lakáscélú támogatás iránti kérelmet
a)      lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés
aláírásától számított egy éven belül,
b)      lakásépítés esetén az építési engedély jogerőre
emelkedésétől számított egy éven belül lehet benyújtani.
A kérelmek évente augusztus 31-ig nyújthatók be a
Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatalnál. A támogatást
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az Önkormányzat honlapján (www.tiszalok.hu), illetve a
Tiszalöki Hírlapban ki kell hirdetni tárgyév április 30-ig.
A határidőben benyújtott kérelmek elbírálása legkésőbb
a tárgyév október 30-ig történik meg. A kérelmekről a
Képviselő-testület zárt ülésen dönt.
A kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:
a)      lakásvásárlás esetén a megvásárolni szándékozott
lakás 30 naptól nem régebbi hiteles tulajdoni lapját, az
adásvételi szerződés egy példányát a Rendelet 2. számú
melléklete szerint kitöltött jövedelem nyilatkozattal.
b)     lakásépítés esetén a jogerős építési engedélyt,
költségvetést, az ingatlan 30 naptól nem régebbi
tulajdoni lapját, a Rendelet 3. számú melléklete szerinti
vagyonnyilatkozatot, valamint a 2. számú melléklet
szerinti kitöltött jövedelem nyilatkozatot.
Alakáscélú támogatási kérelemben foglaltak valódiságának
ellenőrzésére a Hivatal környezettanulmányt készít.
A kérelmek elbírálásánál az alábbi sorrendben, előnyben
kell részesíteni:
a)      a fiatal házasokat,
b)      a gyermeküket egyedül nevelőket
c)      a többgyermekes házasokat
Ha a fentieknek egyszerre több igénylő is megfelel, az
igénylők közül a rosszabb anyagi helyzetben lévőt kell
előnyben részesíteni.
A támogatás megállapításakor Tiszalök Város
Önkormányzata javára a szerződés aláírásától számított
6 év időtartamra elidegenítési tilalmat kell az ingatlan
nyilvántartásba bejegyezni.
A támogatás felhasználást
a)      lakásvásárlás esetén, ha a kérelem benyújtásakor
még nincs tulajdont igazoló tulajdoni lap a támogatás
folyósításától számított egy éven belül a tulajdoni lap
másolatának a Polgármesteri Hivatal részére történő
bemutatásával,
b)      lakásépítés esetén a használatbavételi engedély
bemutatásával a támogatás folyósításától számított 3
éven belül igazolni kell.
A Rendelet a honlapon teljes terjedelmében elérhető.
Bővebb tájékoztatás:
Vargáné Bartha Mercédesz ügyintéző
(Polgármesteri Hivatal titkársága, 12-es iroda).

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a közvilágítással kapcsolatos hibabejelentést a
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán munkaidőben, a 278-185, 578-500 telefonszámon tehetik meg.
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TISZALÖKI HÍRLAP
Civil Információs Pont létesül Tiszalökön

Örömmel tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy a Művelődési Ház teleházában működő irodahelyiségünkben Civil
Információs Pontot működtetünk a Szabolcs – Szatmár – Bereg megyei Civil Információs Centrum és a nyíregyházi
Széchenyi 2020 programiroda együttműködésével. A Civil Információs Ponton folyamatosan működő szakmai
tanácsadással segítjük a civil szervezetek és magánszemélyek munkáját. Tanácsadásaink személyesen, telefonon és
email-ben is elérhetőek, és térítésmentesen vehetőek igénybe!
A Civil Információs Pont főbb tevékenységi körei:
Pályázati tanácsadás:
Örömünkre szolgál, hogy a Széchenyi 2020 programiroda tanácsadójával, Szopkó Csabával, és Gömze Sándor polgármester úrral történt egyeztetésünk után irodánk igény esetén a Széchenyi 2020 program pályázatairól információt nyújt, megszervezi a programiroda kihelyezett tanácsadásait. Céljaink közé tartozik továbbá a civil szervezetek, és
magánszemélyek számára pályázati lehetőségek felkutatása, segítve ezzel a működésüket.
Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadás területei:
- tájékoztatás, információnyújtás a közérdekű önkéntes tevékenységről, iskolai közösségi szolgálatról
- alapvető önkéntes menedzsment tippek, tapasztalatok átadása
- cégek, civil szervezetek önkéntes megmozdulásainak segítése
- adományozás
- egyebek
Számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás területei:
- információ-technológiai ismeretek
- Operációs rendszerekkel kapcsolatos kérdések
- szövegszerkesztés és táblázatkezelés
- prezentáció-és grafikakészítés
- Internet, kommunikáció (elektronikus levelezés, skype, közösségi portálok / facebook…/)
- Önéletrajz tanácsadás (készítés, formázás alapjai)
Magyar-külhoni magyar partnerségi kapcsolatok elősegítése a határon túli civil szervezetekkel együttműködve
A tanácsadás keretében kapcsolatépítési, partnerség építési lehetőséget kínálunk a Tiszalökön és környezetében működő
civil szervezetek (egyesület, alapítvány, szövetség), intézmények, közösségek számára
Adatbázis létesítése, és kezelése:
Tartalmazza a szolgáltatásokban rész vett, és vagy kapcsolatban álló szervezetek és azok képviselőinek, kapcsolattartóinak adatait.
Tartalmazza a jegyző, polgármesterek, kormányhivatalok, (kormányablak), járási hivatalok elérhetőségét.
Érdekérvényesítő tevékenység:
A legfontosabb irány a helyi kormányzat és a civil szervezetek közötti partnerség biztosítása. E tekintetben a legfontosabb kérdés a szektorok közötti bizalom erősítése
Május 1. - től várjuk az érdeklődőket!
Az „Otthon melege” és a „Háztartási Nagygépek cseréje” pályázati programról a tájékoztatás kapcsán már kereshetik
irodánkat!
Ügyfélfogadási idő: hétfő – csütörtök 8 – 11 és 13 – 16, péntek 8 – 11, egyéb időpont esetén előzetes egyeztetés szükséges!
Email cím: hierotheosztiszalok@gmail.com
Polgárok Tiszalökért Egyesület
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„Szeretlek Tiszalök”
Tiszalök várossá válásának 25. évfordulója alkalmából rendezett programsorozatnak egyik jelentős eseménye
volt a „Szeretlek Tiszalök” címmel bemutatott gálaműsor, mely 2017. március 25-én, szombaton 17 órától
került megrendezésre a tiszalöki Művelődési Házban. Az ünnepi műsort a tiszalöki óvodások köszöntője
nyitotta meg, majd őket követte Vig János, aki Otthont akarok, majd később Az a híres Jókai utca című saját
versét adta elő. Ezután következett a Tiszavirág néptánccsoport, mely a Freedance Alapfokú Művészeti Iskola
növendékeiből szerveződött és ebben a formációban itt léptek fel először sárközi táncokat mutatva be. István
Sára Virág, általános iskolai tanuló Wass Albert Üzenet haza című versét szavalta el. Plósz Jolán Bródytól a
Mit tehetnék érted című dalt énekelte, melyet a Hercegnőkkel közösen jeleltek el, majd ismét egy Wass Albert
vers következett Orbán János tolmácsolásában. A Tiszalöki Népzenei Együttes tagjai Tisza menti szerelmes
népdalokat adtak elő. A Jázmin csoport pedig rendhagyóan egy olyan számmal készült, melyben a néptánc elemei
keveredtek a mazsorettel, Mulassunk címmel. Hoksz Attila és Tomócsik Milán, akiket a Fölszállott a páva című
műsorból ismerhettünk meg, Oszlánszki Patrikkal, a Freedance Alapfokú Művészeti Iskola tánctanárával, közös
produkcióval léptek fel. Végezetül a fellépőkből szerveződött kórus közös éneklése zárta a színvonalas gálaestet.
Vargáné Bartha Mercédesz
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A magyar költészet napja

2017. április 11-én, Tiszalökön is megemlékeztünk a magyar költészet napjáról, melyet országszerte, immár 53. éve, József
Attila születésnapján ünnepelünk. Ezen alkalom tiszteletére minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal,
költőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelgünk a magyar líra előtt. A rendezvényeken klasszikus és kortárs költők versei
egyaránt szerepelnek. Gyakran diákok, vagy éppen a ma is élő szerzők tolmácsolják a költeményeket, ahogy ez ebben az
évben Tiszalökön is történt. A Tiszalöki Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola utolsó évfolyamos tanulói
és a tiszalöki versírók egy zenés, verses irodalmi előadással készültek „Barangolás hazai
tájakon” címmel. A felkészítő tanárok Lakatosné Orosz Ildikó, Perjésiné Kiss Rita és VigMuskovszky Mária voltak. Az erre az alkalomra készített műsorban Húri Valéria, Kozákné
Szűcs Andrea, Poczkodi Katalin és Vig János saját verseiket szavalták el. Egy Tisza-parti
kávéház elevenedett meg előttünk, ahol a betérő vendégek mind a lírától átszellemülve
tiszalöki költők verseit adták elő. Végezetül Cserés Csaba, a Kulturális, Sport, Ifjúsági és
Köznevelési Bizottság elnöke zárszavában üdvözölte a műsort, mely nem a polcokról levett
közismert könyvekből lett összeállítva, hanem tiszalöki költők, művészek munkáiból,
ekképp ennél méltóbb módon nem is emlékezhettünk volna meg erről az eseményről.
Vargáné Bartha Mercédesz

Az évek múlnak…
Ha a Szemünk fénye felnő és elcuccol otthonról, mert már saját két bal lábára akar állni, akkor jön az édes kettesben
töltött keserédes időszak. S ha már nincs több Szemünk fénye, akkor lesz ez aztán igazi! Eljön az az idő is, amikor a
nagy Ő is már megkopott, az Álom nő is megroggyant és kedvtelen és elhízott, vagy a Nők Bálványa is totyakos lett
és a Halál is az ajtófélfát támasztja… de még egy kicsit várakozik… Van még idő! Az égig érő lángoló szerelem is
kialszik egyszer, ugyan a hamu alatt még pislákol egy kis hamvadó tűzvirág, de az összetartozás, a lusta megszokás és
a gyerekek miatti kapocs, vagy éppen az összehordott vagyon miatt a gemkapocs még nem egyenesedik ki, még nem
lazul. Az évek múltával a löttyedt ráncok mélyülnek, az önámítás, mint hangos zene befészkeli magát a mindennapokba,
aztán egyszer csak ordítva előtör. A ráncok, mint barázdák mélyülnek, nincs az a kencefice, ami segítene! A könnyű
zsenge korban minden szép, aztán jön az álarcosbál korszak, majd a Szemünk fénye reptetése, s a maszkok lehullnak.
Vége a nyafogásnak, a felhők feletti járásnak, mert már kivilágosodott… fénylik minden… fáj minden, és ezek a korábbi
fények is megpuhultak lettek, és csak pislákolnak. A szívet tépő igazságok is eljönnek majd, és aztán jönnek a reuma
elleni tapaszok, gélek, kapszulák, erősítő vitaminok, színes bogyók… mind-mind valamire jó… ó, hát hol van már a
kocogós őzike láb? Így aztán az évek alatt az embert azok tudják a legjobban hergelni, felhúzni, kicsinálni, megbántani,
akik a legközelebb állnak hozzá. Kell egy katasztrófa, egy reszketős súlyos trauma, egy betegség, hogy Szemünk fénye,
ha kireppent, már újra felénk nézzen és észre is vegyen… S erről nem beszélünk, de évek óta mindig így van ez… így
volt és így is lesz! Ha meghalni nincs kedvünk, de élni sincs hangulatunk, akkor a taposómalmot még tekerni kell a
végkimerülésig, míg a számláló meg nem áll! No kedves fiatalok, Szemünk fényei: mindenkire ez vár! Ó, de az élet szép!
Szép, és tudnunk kell, hogy a kezdet és a vég közötti időben is van valami, és az, hogy közben mi is történik, milyen lesz
a „mese” az bizony rajtunk is múlik!
Bodnár Gáborné
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Rajzverseny a Kerekerdő Óvodában

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén márciusban
is a Kerekerdő Óvodában rendeztük meg óvodai
rajzversenyünket. A Szivárvány, a Hétszínvirág az
Aranyalma és a Napraforgó Óvodákból érkeztek
hozzánk gyerekek, összesen17 fő. A gyerekek
kedvenc meséikből ragadhatták ki a számukra
legkedvesebb jelenetet, amit aztán papírra
vethettek. A felhasznált rajzeszközök szabadon
választhatóak voltak, mindenki maga dönthette
el, milyen technikát alkalmaz. Az A/4 – es
papíron zsírkrétával és színes ceruzával készültek
alkotások. Öröm volt nézni, ahogy az ügyes kezek dolgoztak és lépésről lépésre figyelemmel követni az alkotásokat.
Az elkészült munkákat 3 tagú független zsűri:
Tománné Király Katalin – a Kossuth Lajos Alapfokú és Művészeti
Általános Iskola Igazgató helyettese
Budainé Potor Julianna – a Kossuth Lajos Alapfokú és Művészeti
Általános Iskola tanító nénije és a Művészeti oktatás vezetője és
Jenei Zsigmondné – nyugdíjas óvónő bírálták el.
A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, mert szebbnél – szebb munkák
születtek.
Oklevelet vihettek haza:
I.
Helyezett: Hajdú Janka – A nagyhatalmú sündisznócska rajzával
- Aranyalma Óvoda
II.
Helyezett: Szakács Attila Gábor – Jancsi és Juliska rajzával Napraforgó Óvoda
III.
Helyezett: Kerekes Eszter – A kiskakas gyémánt félkrajcárja
rajzával - Szivárvány Óvoda

Balogh Alexandra - Alkonyban

Különdíjat kaptak:
Tóth Fernanda – A három kismalac rajzával - Hétszínvirág Óvoda
Gedeon Zsófia – A három nyúl rajzával - Aranyalma Óvoda
Természetesen a díjazott gyerekeken kívül:
Tóth Vanessza Adél, Lakatos Jázmin, Pellei Boglárka Réka, Mlinarics
Kitti, Bertalan Katalin, Horváth Anna, Balla Bence, Fábián Liliána,
Lázár Virág Villő, Kertész Alma, Pétervári Kata és Kórik Napsugár is
egy – egy emléklappal, kifestővel és színes ceruzával térhettek haza.
Ezen kívül minden gyermek, az őket kísérő óvó nénik, az óvodavezető
és a zsűri tagjai is egy – egy kézzel készített ajándékot kapott. A
rajzverseny végén vendégül láttuk a hozzánk érkezőket. Köszönet
a zsűri tagjainak és Pócsik Erika óvodavezetőnek a részvételért és
külön köszönet a gyerekeknek, akik nélkül ez a délután nem valósul
volna meg. A gyerekek szállításáról a helyi önkormányzat busza
gondoskodott, köszönet érte. Egy vidám és persze izgalommal tele
délutánt tölthettünk el együtt, mely remélem mindenkinek maradandó
élményt nyújtott. Gratulálunk a versenyen elért helyezésekhez!

Narancssárgán izzó égbolton
felhők libbentek, épp pont ott
ahol az előbb madarak szálltak
föl s alá, a világ tetejére vágytak.

Hegedűs Ágnes Óvodapedagógus
Kerekerdő Óvoda

S szálltak szabadon boldogan,
ők nem is veszik észre, hogy az idő rohan.
Ahogy fodrozódik a víz a tó tetején,
amikor az erdő kezdődik a város peremén,
nem csak a madár, de én is boldog vagyok,
Itt szabadon élek, vagyok, s meghalok.
Könnyeimmel is csak a Tiszát táplálom,
hogy maradjon valami szép e világon,
s mosolyom sugara süt le tükrére,
mikor a hajnali Nap ragyog lelkére.
A tavaszi alkonyban a tó vizére
vetülő napsugár gyönyörű színére
örömmel emlékszem mindig vissza...
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ÉVÉRTÉKELŐ KÖZGYŰLÉS
A POLGÁRŐR EGYESÜLETNÉL
Április elsején tartotta a 2016-os évet értékelő közgyűlését
a polgárőr egyesület. Csikós Sándor elnök beszámolójában
többek között elmondta, hogy az egyesület létszáma 59
fő. Továbbra is várják az egyesületbe jelentkező fiatalokat
és időseket is egyaránt, akik a város közrendjéért tenni
akarnak. A polgárőrök 2016-ban 405 esetben 978 fővel
5698 óra szolgálatot teljesítettek, ez 1005 órával több, mint
az előző évben. Kiemelte a jó együttműködést a helyi rendőrőrssel, a közös szolgálatokat melynek eredményeként
jelentősen csökkentek a bűncselekmények. Ami leginkább irritálja a lakosságot a személyek javai ellen elkövetett
bűncselekmények. 2015-ben 116 volt ebből 36 betöréses lopás, míg 2016-ban 76 ilyen bűncselekmény történt melyből
csak 10 volt betöréses lopás. Az egyesület rendelkezik a megfelelő technikai eszközökkel. Gépkocsival, 2 db. robogóval,
éjjel látó készülékkel, 6 db. rádióval és informatikai eszközökkel is el van látva. Az egyesület eddig is részt vett és ezután
is részt fog venni a kiemelt országos programokban. Ilyen jelenleg a 300x100 kiemelt közbiztonsági mintaprogram.
Csikós Sándor elnök megköszönte a támogatóknak, hogy segítették az egyesületet, kiemelve itt név szerint a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetséget és Tiszalök város önkormányzatát. A közgyűlésen részt vett Gömze
Sándor úr a város polgármestere. Elismeréssel szólt az egyesület munkájáról és megköszönte azt. Továbbra is a város
vezetés támogatásáról biztosította az egyesületet. A megyei rendőr-főkapitány úrral történt egyeztetése során egy
másik használt gépkocsit is kapna az egyesület, melynek minden üzemeltetési költségét az önkormányzat biztosítaná.
A megyei polgárőr szövetség elnökhelyettese Jászovics László úr
tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei polgárőrök immár negyedszer lettek elsők országosan
a megyék között. Ebben az eredményben, nagyban benne van
a Tiszalöki polgárőrök kiemelkedően jó munkája. A közgyűlés
végén Jászovics Lászlótól a megyei szövetség oklevelét és jutalmát
vehette át: Kummer Zoltán, Suba Attila, Polonkai István, Pellei
Attila Gömze Sándor polgármester oklevelet és vásárlási utalványt
adott át 15 éves polgárőr szolgálatért Csikós Sándornak, 10 éves
polgárőr szolgálatért Penténé Kotosz Anitának. Köszönjük a helyet,
a környezetet és a vendéglátást a Tisza étterem vezetőjének, Gállné
Enikőnek és a személyzetnek.
Csikós Sándor - Polgárőrség Egyesület Elnöke

Olvastam egy könyvet…
Olvastam egy könyvet… nem, nemcsak egy
könyvet… nagyon sokat és rendszeresen… Fábián
Janka könyve, regénye Az utolsó boszorkány lánya
nagyon magával ragadó írásmű, ami elvarázsol és
igazán lebilincselő történet, visszavisz az időben 1760tól egészen 1793-ig. Zsófia az utolsó boszorkány lánya,
akinek történetét ismerhetjük meg a gyermekkorától
felnőtt koráig, ahol egy különös világban él. Megismerjük
a Habsburgok életét, Mária Terézia világát, ahogy a fiatal
lány életét végigkíséri a Habsburg-trónörökös, József
herceg felé megnyilvánuló titkos szerelme, majd szerelmi
drámája. Különös viszontagságos élete, házassága a
királynő magyar királyi testőrségének tagjával. A történet
átnyúlik határokon át, Magyarország, a bécsi királyi
udvar, Franciaország és a francia forradalom helyszínein
keresztül követhetjük a történetet. Zsófia megpróbál

kívülállónak maradni, de családjáért, életéért is küzdenie
kell… Mindenkinek ajánlom ezt a kitűnő regényt, sőt
Fábián Janka írónő többi nagy sikerű könyvét is. Pl.
még a Búzavirág című könyvet, mert egy fiatal nő életét
ismerhetjük meg itt is, aki a századfordulón és a 2o.század
elején élt. Kislányként Emília a színházért rajong, majd
szerelmével, Vincével filmet készítenek… aztán a Nagy
Háború mindent megváltoztat… a háború végére mindent
elveszít: szerelmét, egészségét, filmes karrierjét, de
tovább küzd… és eljut Hollywoodba, és szeme kéksége
kíséri végig.
Jó olvasást, kellemes kikapcsolódást!
Tiszalök, 2017.ápr. - Bodnár Gáborné
Kedves Olvasóink, ha felkeltették érdeklődésüket
a cikkben ajánlott könyvek, a tiszalöki Városi
Könyvtárban megtalálhatják őket! Jó olvasást kívánnak
a könyvtárosok is!
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Húsvéti kézműves foglalkozások a tiszalöki Városi Könyvtárban

A Húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb
és legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz
eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi ünnep
Szeretném megköszönni az elmúlt éveket,
egyaránt, amelyhez világszerte számos népszokás és
Köszönöm a rengeteg szép emléket.
hagyomány kötődik. Könyvtárunkban hagyomány,
S ha bár hullámzó volt a hangulatunk,
hogy vendégül látjuk a helyi általános iskola alsó
Hamar elillant gondunk, bajunk.
évfolyamát kézműves foglalkozáson. Idén húsvéti
A pár éve még gyermeki arcunk,
kosárkát készítettek a gyerekek, amelybe a végén
most felnőtté változott át.
csoki tojás került. A foglalkozás elején mindig
Az életről majdnem mindent megtanultunk,
beszélgetünk a gyerekekkel az ünnepről, a hozzá
csak négy év kellett hozzá.
kapcsolódó népszokásokról, jelképekről és ételekről.
A fiúk locsolóverseket is mondanak. Minden évfolyam
Puskázásban mi bajnokok voltunk,
nagyon ügyesen dolgozott, szépséges kis kosárkák
Az sem tántorított el minket, ha lebukunk.
készültek. Külön kiemelném a negyedikeseket, akik
Hittük „ Az iskola nem kocsma, hogy mindennap oda járjunk”, szépen, csendben alkottak, amiért dicséret illeti őket,
Ezért volt az, ha nem volt nekünk valami „világos”.
és tanáraikat. Kicsit szomorúan búcsúzunk tőlük,
Magyar órán mi lehet, hogy aranyos gyerekek voltunk,
hiszen szeptembertől már felsősök lesznek, nem
S nem bántuk meg, ha valami butaságot mondtunk.
jönnek többet kézműves foglalkozásra. De mi bízunk
benne, hogy a könyvtárat továbbra is látogatni fogják,
Leballagunk az iskola vörös szőnyegéről,
és találkozunk velük könyvtári foglalkozásokon. A
Búcsúzunk egymástól, szép emlékeinktől.
mellékelt képen vidáman kiáltják, hogy Hurrá!, így
Búcsúzunk a kedvenc padunktól, helyünktől a büfében,
örülve a tavaszi szünetnek.
S búcsúzik tőlünk is a négyes terem.
Nemrég volt, hogy szalagot avattunk,
Most meg a felnőtt élet küszöbén állunk.
Várjuk, hogy milyen lesz a nagybetűs élet,
A Városi Könyvtár dolgozói nevében:
Később visszasírjuk majd a szakközepes éveket.

Balogh Alexandra - Ballagásra

Búcsúzunk egymástól, a kedves emlékeinktől,
Búcsúzunk tanárainktól, és az iskolás évektől.

Szakolczainé Suskó Ágnes
Igh.
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Hírek a „Kossuthból”
A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Kreatív Technikai
Laborja közösen álmodta meg 2013-ban a Nyíregyházán is vendégeskedő (2016.
december 1.- 2017. március 2.) „A megmozdult szótár” című kiállítást, mellyel
méltóképp emlékeztek meg Weöres Sándor születésének századik évfordulójáról.
A kiállításhoz kapcsolódóan rajzpályázatot hirdetett a nyíregyházi Jósa András
Múzeum. A költő Keresztöltés című verséhez vártak illusztrációt:
Kövér béka tavon hintáz
árnyék moccan akác ágán
habos virág szirom ezer
csillag mellett felhő fátyol
A pályázatra összesen 110 alkotás érkezett az országból. Három korcsoportban
fogadta a pályamunkákat a zsűri: az óvodás, az alsó tagozatos és a felső tagozatos
kategóriában.
A szakmai zsűri – Ruttkainé Homoródi Éva festőművész és Endresz Ágnes
látványtervező művész – korosztályonként választotta ki a legjobbnak ítélt
alkotásokat. A döntés elsődleges szempontjai az egyéni felfogás, az eredetiség, a vers hangulatának megfelelő képi
ábrázolása, valamint az önálló, tanári segítséget nélkülöző igényes kidolgozása volt.
A díjakat 2017. március 15-én, a Kokárdás Nap keretében adták át a Múzeumban.
Az alsó tagozatos korcsoportban Perjési Nándor 4.a osztályos tanuló első helyezést ért el.
A Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi
Közalapítvány „Vidéken élni jó” címmel országos
rajzpályázatot hirdetett, ahová az óvodások, általános
iskola alsó és felső tagozatos tanulói és középiskolák
diákjai jelentkezhettek az alkotásaikkal. Szabadon
választott technikával készíthették a műveiket,
melyeknek a vidéki élet szépségeit kellett tükrözni.
Ezen a versenyen is több, mint 100 alkotást zsűriztek
az alapítvány munkatársai. Az alsó tagozatos
korcsoportban Perjési Nándor 4.a osztályos tanuló
első helyezést ért el.

Szép magyar beszéd
Februárban rendeztük a területi Kazinczyversenyt.
A
7-8.-os
korcsoportban
Schatz
Adrienn 8.b osztályos tanuló I. helyezést
ért el, így megnyerte a Kazinczy érem bronz
fokozatát.
Ezzel bejutott a Kisújszálláson
megrendezett regionális döntőbe, ahol az aranyért
versenyezhetett. Legnagyobb örömünkre Adrienn
a kisújszállási döntőben arany minősítést kapott,
így a Kazinczy- érem arany fokozatának boldog
tulajdonosa lett.
Gratulálunk neki e szép eredményhez!

10

TISZALÖKI HÍRLAP

2017. április

Kozmetikusok Budapesten

Szakmák Éjszakája 2017

A Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma a 2016/2017-es
tanévben kozmetikus képzést is indított esti tagozaton.
Ferencz Lajosné tanárnő már sok-sok éve dolgozik
kozmetikájában Ilcsi termékekkel. Az Ilcsi minden évben
rendez kozmetikai kongresszust, ahová kozmetikusokat és
kozmetikus tanulókat várnak nagy-nagy szeretettel. Idén
volt a XX. Nemzetközi Ilcsi Kongresszus, amin lelkes kis
csapatunk részt vett 2017. április 23-án Budapesten.
A programok nagyon változatosak voltak:
Néptánc műsor
Molnár Ferenc tulajdonos előadása
Marketing-menedzser előadása
Sugárterápiás szakorvos előadása
Fitoterapeuta előadása
Újdonságok szakmai bemutatója
Takács Nikolas műsora
Tombolasorsolás
Igen jókedvűen, oldott hangulatban telt ez a nap, annál is
inkább, mert tanulónk, Szolyka Zita nyerte az egyik fődíjat.
Köszönjük a szervezést és lebonyolítást Ferencz Lajosné
Katikának!
KNYE

2017. április 21-én második alkalommal került sor ennek
a programnak az országos szintű lebonyolítására. Közel
500 intézmény avatta be az érdeklődőket a szakmatanítás
kulisszatitkaiba. Felnőttek és gyerekek ismerkedtek meg
az oktatott szakmák szépségeivel és próbálhattak ki
érdekesebbnél érdekesebb dolgokat.
Itt Tiszalökön is sok érdeklődő tekinthette meg képzési
palettánkat.
Bemutatkoztak:
Rendőrség
Katasztrófavédelem
Hegesztők
Festők
Turisztikások
Eladók, kereskedők
Fodrászok, kozmetikusok
Rendészek
A látogatók nem maradtak enni- és innivaló nélkül: a POTE
lapcsánkát, a kollégák és a tanulóink gyümölcskoktélokat
készítettek és kóstoltattak.
Rendezvényünkre jövőre is várjuk az érdeklődőket!

A Nyíregyházi SZC Teleki
Blanka Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és
Kollégiuma ballagó
osztályainak névsora
11. C osztály
osztályfőnök:
Losoncziné Munkácsi Edit
Hegesztő szakma
Balogh István
Horváth Tamás
Horváth Zoltán
Jónás Róbert Rudolf
Kiss József
Kiss József
Molnár Norbert Dávid
Ondi Csaba
Piskóczi László
Rontó Krisztofer
Rózsa Dániel
Szakács Ádám József

11. D
osztályfőnök:
Faggyasné Balogh Erzsébet
Festő, mázoló, tapétázó szakma
Balogh István
Szabó Tibor Roland
Szemecskó Dániel
Eladó szakma
Balogh Klaudia
Balogh Szintia Edit
Boros Anett
Budai Mariann
Gazsi Erika
Hacsa Szilvia
Horváth Viktória
Kanalas Evelin Krisztina
Krajczár Zsuzsanna
Mészáros Klaudia
Turóczi Amanda Zsanett

KNYE

12. B osztály
osztályfőnök:
Szabóné Lendák Gyöngyvér
Rendészet ágazat
Agócs József
Bali Bence Sándor
Dócs Norbert
Hacsa Roland
Kiss Máté
Kövér Krisztián Antal
Losonczi Péter
Petró László
Poczkodi Róbert
Turisztika ágazat
Balogh Alexandra
Balogh Tünde
Borai Diána
Budai Dorina
Budai Szintia Mendi
Fejes Alex
Haraszin Nikolett Kinga
Kis Anita
Lakatos Krisztina
Nádaskai Izabella
Orosz Adrienn
Szilágyi Beatrix
Tóth Andrea
Tóth Gyula Tibor

2017. április
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Szakmát tanulóknak és városunk polgárainak egyaránt fontos értékek helyben
A közelmúltban Kiss László igazgató úrtól, a Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma vezetőjétől érdeklődtem az intézmény új típusú működése kapcsán. Mivel városunk nagy múlttal rendelkező
intézményéről van szó, generációk sokasága lett különböző életutak függvényében sikeres ember e falak közül kikerülve,
nekünk, tiszalökieknek nagyon fontos kapcsolódási pontot jelent ma is ez a középiskola. Igazgató úrral folytatott
egyeztetésem során a következő fő hangsúlyok és irányok kerültek szóba: az új intézményvezetési menedzsment
működése, a meglévő szakmai kapcsolatrendszer bővítése és az új szakok, képzések indításának fontossága. Kiss László
igazgató úr hangsúlyozta, hogy általános helyettese, Zsirosné Kertész Katalin, Nagy Sándor szakmai igazgatóhelyettes
és Perjési Sándor gyakorlati oktatásvezető személyi és szakmai garanciát jelentenek a perspektivikus fejlődésben,
melyhez a tantestület mindennapi helytállása is kiemelkedően fontos. A tanulók oldaláról elmondható, hogy az összesített
tanulmányi eredmény közepes. A lemorzsolódási arány nem tekinthető rossznak az utóbbi időben, sőt, többen tanév
közben is érkeznek távolabbi képzőhelyekről. A fenntartóváltásból is versenyképesen került ki az intézmény, több anyagi
lehetőség van a tagintézmény számára, amely felelős és fenntartható gazdálkodást igényel. Kijelenthető, hogy a szakmai
képzési kínálat vonzó: a hegesztő képzés például egy igen népszerű és keresendő szakma, de jelenleg 7 egyéb szakma
képzése és érettségit adó képzés is zajlik. A turisztikai, logisztikai, rendészeti és közszolgálati képzések is megtalálhatók
az intézmény bázisában, melyek többsége fenntartható módon szervezhető. A párhuzamosságok csökkentése azonban
egy szükséges gyakorlat a szakiskolák esetében, alkalmazkodva ezzel a fenntartói elvárásokhoz. A tanulmányi
teljesítmény fényében ösztöndíjrendszer is motiválja a tanulókat céljaik elérésben. Hölgyek számára az eladó szakma
kínál lehetőségeket helyben. Új képzések
között jelentkezik a burkoló, a szerkezetlakatos,
a bádogos (valamennyi képzés ösztöndíjas).
Ezek mindegyikénél a közismereti és a szakmai
tartalom is lényeges elem. Speciális, a térségben
még nem lévő képzések szervezése is zajlik,
s innovatív megoldásokra készül az iskola
a közeljövőben. A belső könyvtárfejlesztés,
a digitális akadálymentesítés, a komplex
gépterem megléte és egyéb fejlesztések modern
lehetőségeket jelentenek a tanulók és az oktatók
számára egyaránt. Sikeres pályázatok (Rákóczi
Szövetséggel Kárpátalján), pályaválasztási
szülőértekezletek és innovatív rendezvények
(Szakmák éjszakája) révén az intézmény nyit
a lakosság, a szakmát szerezni akaró tanulók
felé. Kiss László igazgató úr saját vezetői
célkitűzésként fogalmazta meg, hogy ciklusában
el szeretné érni egy olyan igényes belső udvar
kialakítását, amely rendezvényeknek ad majd
otthont.
Önkormányzati képviselőként úgy érzem,
hogy a fiatalok megtartása, a sikeres szakmák
kimeneti feltételeinek segítése nemcsak cél,
hanem feladat is. Ennek jegyében támogatni
és népszerűsíteni kell helyi erőforrásainkat,
hogy Tiszalök fenntartható módon legyen
képes a környező települések vonatkozásában
is fejlődni. Ifjúságunk boldogulásának
lehetőségéről, helyi érvényesüléséről pedig
nem mondhatunk le; bőven van mit tenni ennek
érdekében.
Körei László önkormányzati képviselő
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„Ügyfélszáj”

A címet a „gyerekszájként” ismert aranyos mondatok
ihlették.
A szürke hétköznapok és a hivatali munka az
ügyfelekkel történő kommunikáció során egyebek
mellett mulatságos helyzetek is adódnak, amelyekből
néhányat megosztok a tisztelt olvasókkal. Röviden a
történetek egy-egy esetről:
„Kuszi”
A szociális ügyintézőhöz tartozott korábban az FHT
támogatások iratainak előkészítése, határozatok
meghozatala (2015-től a Járási Hivatalban végzik). Az
ellátás megállapításához vizsgálni kellett a kérelmező
vagyoni helyzetét is (pl: van-e személygépjárműve).
Az illető hölgy ügyféltől kérdezte a kolléganőm:
Van-e vagyona, pl: személygépjárműve
Válasz: Nincsen nekem, csak a kuszi.
Kérdezi az ügyintéző: Milyen kuszi???
Válasz: Hát egy Ford Fókuszi
„Inzulintál” (Vö: inzultál)
Bejött hozzám egy fiatalasszony, hogy panaszt
szeretne tenni nálam, mint jegyzőnél az élettársával
kapcsolatban.
Kérdeztem, hogy mégis mi a problémája? Azt
válaszolta, hogy őt inzulintálja az élettársa. Mondtam
neki, hogy ha cukorbeteg, akkor dicséretes, hogy az
élettársa kezeli.
Erre a válasz: Cukorbeteg a rosszseb, az a baj, hogy
verekedik.
„Én is megvagyok…”
A pénzügyi irodában történt hajdanán, amikor a többféle
ellátásból befolyó összegekből szívesen kértek előleget
az ellátást igénylők. A notórius előlegkérők számtalan
indokot jelöltek meg az előlegkérés okaként. Ebből
az egyik igazi gyöngyszem, bár lesz aki mögé hallva
sikamlós dologra fog gondolni:
Kérdezi a pénztáros: Magának miért kell már megint
előleg?
Válasz: Hogyne kellene, amikor ez az asszony is terhes,
meg én is meg vagyok izélve (izélve=fázva)

2017. április

„Bélyegző”
Fizetésnap közeledtével mindig jelentősen megnő az
érdeklődő közmunkások száma, akik pontosan tudják,
hogy mikor lesz a fizetés, de biztosra akarnak menni.
Mondják az érdeklődőnek a pénzügyön, hogy még a
bérjegyzék sem jött meg, addig nincs fizetés.
Délután a folyosón megállít az egyik érdeklődő
élettársa a következő kérdéssel: „Jegyző Úr! Megjött
már a bélyegző?
Mondom neki, hogy én olyat nem forgalmazok.
Mire Ő: Hát nekik azt mondták, ha itt a bélyegző,
akkor lesz fizetés.

Tájékoztató a 2017. március 30-i
Képviselő-testületi ülésről
A Képviselő-testület az előre meghatározott
közmeghallgatás előtti időpontban két napirendet
tárgyalt meg. Mindkettő a jelenleg vállalkozási
formában működtetett Tiszalöki Kossuth Lajos
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
főzőkonyhával kapcsolatos.
Az első napirend keretében arról tanácskoztak a
képviselők, hogy a vállalkozó által 2017. június
30-i dátummal felmondott üzemeltetési szerződés
következtében hogyan legyen biztosítva a közétkeztetés.
Az előzetesen elkészített kalkulációra, valamint
a korábbi tapasztalatokra alapozva úgy döntött a
Képviselő-testület, hogy a jelenlegi foglalkoztatottak
átvételével 2017. július 1-i időponttal az önkormányzat
saját maga folytatja tovább a közétkeztetést.
A második napirendben a TS Gastro Kft által a
közbeszerzési eljárásban vállalt és a vállalkozási
szerződésben is rögzített konyhai fejlesztésekről az
ahhoz készített elszámolásról tájékozódott a testület.
Az elkészített elszámolás és a szerződésben vállalt
kötelezettség összevetésével arra jutottak a képviselők,
hogy a vállalkozás nem teljesítette szerződéses
kötelmeit, úgy azt ebben a formában nem fogadták el.
További egyeztetésre hatalmazták fel Gömze Sándor
polgármestert.
Tiszalök, 2017. április 24.
							
Mező József - jegyző
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Balogh Tibor emléktorna
Három megye U 11-s csapatai vettek részt az emléktornán, amelyet Húsvét előtti nagypénteken rendeztünk meg.
A résztvevő csapatok:
“A” csoport : Debreceni Labdarúgó Akadémia, Hajdúszoboszló, Szerencs, Tiszalök
“B” csoport: Kisvárda, Kazincbarcika, Tiszaújváros, Hajdúnánás, Nyíreyháza-Oros
A hazai tiszalökiek az első mérkőzésen a Hajdúszoboszló csapatával játszottak, amalyen a hajdúságiak 11-0
arányban diadalmaskodtak. Második összecsapáson már jobb eredmény született, bár itt is vereséget szenvedtek
a Debreceni Akadémia csapatától 4-1 arányban. Utolsó csoport meccsen a szerencs csapatával játszottak a tiszalöki
gyerekek itt 3-0 arányban a borsodi csapat nyert. A csoportot a Hajdúszoboszló nyerte meg a Debrecen előtt.
A “B” csoportban szinvonalas mérkőzések után a Kisvárda szerezte meg az első helyet a Tiszaújváros csapata
lett a csoporban a második. A harmadik helyért a két csoport második játszott egymás ellen itt a Debreceniek 5-2
arányban győztek a Tiszaújváros ellen. A döntőben szoros mérkőzésen a Kisvárda csapata szerezte meg a győzelmet a
Hajdúszoboszló ellen 1-0 arányban. A torna zárásaként finom ebéddel vendégeltük meg a csapatokat és a kisérőiket.
Támogatóink: Rácz Sándor, Pápa József, Gáll József, Nagy József, Rausch Roland, István Zsolt, Murányi Anikó, Cserés
Csaba Akik a torna lebonyolitásában segítettek: Mizsik Gyula, Tóth Ferenc, Hock Frigyes, Fehér István
Köszönjük nekik!
Különdíjasok: Ésik Ákos (Kisvárda)
Gólkirály: Buda Milán (Kisvárda)
Legjobb kapus: Erdős Gergő (Hajdúszoboszló)
Legjobb tiszalöki: Nagy Roland

14

TISZALÖKI HÍRLAP

Páncéltőkés
Bösendorfer
zongora
eladó.
Érdeklődni a
06/20/
317-9007
telefonszámon
lehet.

Hajdúnánási
húsipari
vállalat
sofőröket
keres.
Érdeklődni:
06 30/
953-1624

2017. április

ANYAKÖNYV
Márciusban házasságot kötöttek:
Halmi Ilona – Bacsik Ferenc
Lehoczki Zsuzsa – Nagy Levente
Akiktől márciusban
búcsút vettünk:
Balogh Józsefné
Deák Miklósné
Fridrik Endréné
Gingász József
Lakatos Jenő Mátyásné
Szabó Gáborné
Tóth Istvánné
Vig János
Zsiros József Lajos
Köszöntjük Tiszalök
legifjabb lakóit:
Bársony Adrián
Gulyás Gréta Patrícia
Kertész Olívia
Szabó József Károly
Szakács Zalán
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