XXVII.
évfolyam9.6.szám
szám
XXVI. évfolyam
Interjú
dr. Vinnai Győző
Pedagógus
egyéni
országgyűlési
generációk
képviselővel
tiszteletére…
2. oldal
3. oldal
Képviselő-testületi
határozat
*** a
kötelező betelepítési
kvótáról
Nyári diákmunka
tájékoztató
3. oldal
4. - 5. oldal
Tájékoztatás
a START
***
Mezőgazdasági
programról
Képek és események
a Polgárok
5. oldal
Tiszalökért Egyesület
életéből
Görbedi Miklós
Bátyám
emlékére!
8. oldal
7.***
oldal
Irány az
Európa-bajnokság!
Kajakos életképek
11. oldal
9 - 10. oldal
***
Gyöngyszemek
művészeti
napok
A hónap olvasója
15.
11. oldal

INGYENES!

június
2016.2017.
szeptember

2

TISZALÖKI HÍRLAP

2017. június

Trianoni megemlékezés
„Nem nézek én, megvallom, annyit hátra, mint sok
hazám fia, hanem inkább előre; nincs annyi gondom
tudni valaha mik voltunk, de inkább átnézni idővel
mik lehetünk, és mik leendünk. A múlt hatalmunkból
elesett, a jövendőnek viszont urai vagyunk.”
				
(Széchenyi István)
2017. június 1-jén 17 órától Tiszalökön is
megemlékeztünk a trianoni békediktátum aláírásának
évfordulójára, melyet 2010-től hivatalosan nemzeti
összetartozás napjának is nevezünk. Az első
világháborút lezáró egyik békeszerződést 1920. június
4-én írták alá, mely a háborúban vesztes oldalon
harcoló Magyarország és a győztes hatalmak által alkotott Antant Szövetség között jött létre, következményeképp
a Magyar Királyság területének mintegy kétharmadát elcsatolták. Az
eseményen jelen volt Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, Gömze
Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester, Csikósné Juhász Erika
aljegyző, a képviselő-testület tagjai, intézmények, egyházak, civilszervezetek
képviselői. Gömze Sándor ünnepi beszédével kezdődött a megemlékezés, aki
szólt arról, hogy Trianon a világ legmegalázóbb békéje, kitörölhetetlen, máig
feldolgozatlan nyomot hagyott a közép-európai nemzetek tudatában, nekünk,
magyaroknak a 20. század legnagyobb tragédiája volt ez. „Ennek ellenére
mégsem siratni, hanem ünnepelni jövünk össze minden évben, nem gyászolni,
hanem értékelni azt, amit újra megleltünk, és amit Alaptörvénybe is foglaltunk:
a nemzeti összetartozást. Hiszen ami a földrajzi Magyarországtól elvétetett az a
szellemi Magyarországnak mindig a része marad. Június 4-e az emlékezésnek, a
tanulságok levonásának és a nemzeti büszkeségnek a napja.” Azt javasolta, hogy
Hazánk és Európa történelmének egy újabb fordulópontján ne azt keressük, ami
elválaszt, hanem azt, ami összeköt. Arra kérte továbbá az emlékező közösséget,
hogy működjünk együtt hazánk, Magyarország és Tiszalök megújításában. Dr.
Vinnai Győző országgyűlési képviselő
ezt követően szólt arról, hogy a közel
100 éve kötött békediktátumot a mai
napig nem tudjuk feldolgozni, viszont a 21. századra sikerült ezt a napot a nemzeti
összetartozás napjává tenni, a magyar egység napjává, amikor úgy érezhetünk,
hogy talpra álltunk abból a nehéz helyzetből is. Az ünnepi beszédek után közös ima
kezdődött Lőrinczyné Harászi Andrea református lelkészasszony és Bacsó János
görög katolikus parókus vezetésével. Tiszalöki fiatalok - Balogh Mihály, Balázs
Zsuzsa, István Sára Virág, Horváth Roxána és Miklovich Judit - tolmácsolásában
Juhász Gyula, József Attila, Wass Albert és Babits Mihály verseit hallgathatta meg
az emlékező közösség, majd Orbán János Wass Albert Üzenet haza című versét
szavalta el. Az Összetartozunk című dalt közösen énekelték el a jelen lévők,
végezetül az emlékezés koszorúit és virágait helyezték el a Trianoni emlékszobornál,
tárogatón kísérte Fekete Miklós művésztanár.
Vargáné Bartha Mercédesz
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Nagy Sándorné – Julika Óvó néni
„Kiváló Közalkalmazott” cím tulajdonosa
Nagy Sándorné diplomáját 1982-ben szerzete meg, városunkban a 2.sz óvodában 1983ban kezdte óvodapedagógusi munkáját. Abban az időszakban is elismerték szakmailag
kolléganői, részt vett a pedagógusközösség alkotó munkájában. Mindegyik feladat ellátási
helyen dolgozott, ismeri a különböző munkakörülményeket, mindenhol legjobb ismerete,
szaktudása szerint végezte munkáját. A Szivárvány óvodában 2009-től dolgozik, 2014
óta intézményvezető helyettesi- és feladat ellátási hely vezetői feladatokat is ellátja.
Munkaköri feladatait jól ismeri. Az óvodai rendezvények aktív szervezője. Az intézményen
belüli közös nevelési cél érdekében munkatársaival képes együttműködni, a gyermek
érdekeit fontosnak tartja. Szakmai szakértői látogatás pozitívan, elismerően jellemezte
gyermekekkel való foglakozását. Tudását eredményesen alkalmazza, a szülők elismerik, tisztelik tevékenységét. Az
előforduló konfliktusokat jól kezeli. Döntéseit vállalja, hibáit elismeri, önállóan javítja azokat. Megbízható, váratlan
helyzetekben lehet rá számítani. Hosszabb helyettesítési feladatokat vállalt már az elmúlt nevelési években. Környezeti
nevelés munkaközösség tagjaként tevékenykedik. Szívesen vesz részt intézményen kívüli rendezvényeken: főzés a
városnapon, csoportjával többször szerepelt városi rendezvényen, például Karácsonyi forgatag, műsor Bástya Nappali
Ház lakóinak. Intézményvezetőként - szóban és írásban is többször- a betekintő látogatások alkalmával értékelem az
óvodapedagógus kolléganők tevékenységét. Ezen tapasztalatok alapján, és a feladat ellátási hely vezetők véleményét
kikérve javasoltam „Kiváló közalkalmazott” cím elnyerésére.
Pócsik Erika - Intézményvezető

Pedagógus generációk tiszteletére…
Az idei tanév végeztével hat pedagógus kezdi meg nyugdíjas éveit, búcsúzva a Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola aktív tanulói közösségétől és tantestületétől. Közülük öt fő életkorilag is nyugdíjba vonul.
Nevezetesen Cziczer János, Dr. Erdélyi Béláné, Fehér Lászlóné, Gresnyer Lajosné, Molnár Lászlóné, Zahonyik Zita
pedagógusok nem nyitnak az intézményben új tanévet. Az elmúlt esztendőkben természetes folyamat révén többen
is nyugdíjba vonultak, s a megérdemelt nyugdíjas éveiket önmaguk és családjuk kiteljesítésére töltik. Tisztelet érte
mindannyiuknak. Az idei év azonban egy kissé más. Különleges és egyben elgondolkodtató is. Egy kis számvetésre,
emlékezésre és a jövőért érzett felelősségre sarkallja a gondolkodó embert és az érző lelkeket egyaránt. Nem egyszerű
belegondolni abba, hogy egyszerre hat kiváló pedagógus nyugdíjba vonul, akik valamennyien generációkat neveltek,
oktattak és képeztek, aktívan hozzájárultak Tiszalök város sikeres embereinek fejlesztéséhez és közösségi sikereinek
megalapozásához. Nem egyszerű, ám mégis nagyszerű. Nincs az a kitüntetés, nincs az a jutalom, amely igazán
méltó lenne az ő munkásságuk elismerésére. Köszönet és hála érte. Úgy érzem sokak, s talán generációk nevében is
elmondhatom, hogy személy szerint is rengeteget köszönhetünk általános iskolai tanárainknak. A most nyugdíjba vonuló
pedagógusok közül hárman tanítottak engem is. Dr. Erdélyi Béláné, Fehér Lászlóné és Molnár Lászlóné. A másik három
pedagógust is jól ismerem, hozzájuk is pozitív emberi élmények kötnek, igazán sokat tettek Tiszalök városért. Személyes
vonatkozásban elmondhatom, hogy Erdélyiné Márti néni szerettette meg velem a színek, a terek és a különböző formák
világát, az aranymetszés szabályait. Igényessége, kreativitása és motiválása, szakköreinek szervezése igazán vonzóvá tette
számomra a rajzot és a művészetek világát. Fehérné Klárika néni személyisége, egyeztetési készsége és türelme mindig
példa volt előttem. Sokat segített a reáltárgyak, a matematika és a kémia megszerettetésében. Mindig új módszereket
közvetített az eredményes felkészülés elősegítésében. Molnárné Irénke néni kiváló osztályfőnököm volt, történelmi és
német nyelvi tudásom alapjait neki köszönhetem, s a nyelvvizsgára való felkészülésben is igen hasznos technikákat
sajátíthattam el tőle. Dióhéjban talán ezek a legfontosabb személyes vonatkozások. A többi, az igazán lényeges ott van
a hosszú és tartalmas évtizedekben. Bennünk, generációk sokaságában él aktívan. Köszönet és tisztelet érte kedves
pedagógusainknak. Magánemberként, de Tiszalök város önkormányzati képviselőjeként, a Kulturális, Sport, Ifjúsági
és Köznevelési Bizottság tagjaként is azt kívánom a kedves búcsúzó pedagógusoknak, hogy valósítsák meg nyugdíjas
éveikben mindazon célkitűzéseiket, amelyekre az aktív és egyre dolgosabb évek alatt nem volt elég idejük és lehetőségük.
Kívánom, hogy mindehhez egészségük és családi boldogságuk legyen, s városunk közügyei iránt legyenek továbbra is
nyitottak, segítsék a jövő közös és fenntartható szemléletű építését Tiszalökön.
KÖREI LÁSZLÓ
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A Tiszavasvári Járási Hivatal hírei
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy 2017. július 01-től megnyílik a Tiszavasvári Kormányablakban (Tiszavasvári,
Városháza tér 4.) a Nemzeti Adó és Vámhivatal ügyfélszolgálata.
Az ügyfélszolgálat az alábbi ügykörökben várja az érdeklődőket:
•
általános tájékoztatási tevékenység;
•

folyószámla kivonatról tájékoztatás adása;

•

teljes körű beadvány átvétel;

•

bevallás átvétel, javításához segítségnyújtás;

•

csekk-kiadás;

•

ingyenes nyomtatványok adózók rendelkezésére bocsátása, a nyomtatványok kitöltésének támogatása;

•

tájékoztató anyagok ügyfél számára átadása.

Az ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
Hétfő, szerda, péntek: 08.00-12.00 óráig.
									

dr. Hosszú József - járási hivatalvezető

Tájékoztató a „Nyári diákmunka”
központi munkaerőpiaci program indításáról
I.
A programindítás indokai
A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítésre a 2013-2016-os
években a Nemzetgazdasági Minisztérium által indított „Nyári diákmunka” program tapasztalatait felhasználva a 2017.
évben ismét meghirdetésre kerül a program.
2013-ban közel 16 ezer, 2014-ben 24,5 ezer, 2015-ben 27,4 ezer, 2016-ban 26,2 ezer nappali tagozatos diák nyári foglalkoztatását támogattuk a programmal.
2017. évben 25-30 ezer fő diák – változó időtartamú – foglalkoztatása várható a program keretein belül.
II.

A program célja

A program ennek megfelelően – prevenciós jelleggel – már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és
ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.
A program továbbá lehetőséget kínál a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is.
III.

A program célcsoportja

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:
16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok,
közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,
foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.
A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye lehet.

2017. június

IV.

A program elemei

1.

Munkaerőpiaci szolgáltatások

5

TISZALÖKI HÍRLAP

A járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálya a program keretében a közvetítést kérőként regisztrált diákok
számára általános és a helyi sajátosságokra is kitérő munkaerő-piaci információt nyújt. Ezt követően a beérkezett munkaerőigények alapján az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével munkaközvetítést végez a legoptimálisabb elhelyezés érdekében.
2.

A foglalkoztatást elősegítő bérköltség támogatás

A programban a diákok csak a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszonyban foglalkoztathatóak, ennek
megfelelően támogatás is csak munkaviszony keretében történő foglalkoztatáshoz nyújtható.
A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a
kerül megtérítésre.
A program keretében legfeljebb 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 120.750 Ft/fő/hó, szakképzettséget
nem igénylő munkakör esetében pedig 95.625 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre
a szociális hozzájárulási adó. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg
arányosan csökken.
V.

A támogatás időtartama

A program 2017. június 19-től 2017. augusztus 31-ig tart. A program keretében kötelezettséget vállalni csak a 2017. július
1. - 2017. augusztus 31. közötti időtartamban kezdődő és befejeződő foglalkoztatásra vonatkozóan lehet.
Tekintettel a program nyári időtartamára, áthúzódó kötelezettségvállalásra értelemszerűen nincs lehetőség.
VI.

A program megvalósítója

A programot a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/
megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok valósítják meg.
VII.

A program forrása, költsége

A program keretében nyújtott támogatások forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási
Alap foglalkoztatási alaprész 2017. évi központi kerete terhére. A program összköltsége 2,3 Mrd Ft.
VIII. A programtól várt eredmények
A program elsősorban preventív jelleggel kerül indításra, kifejezetten csak a nyári időszakra.
Várt eredmény: a fiatalok korai munkatapasztalathoz juttatása, munkajövedelem szerzés biztosítása, a munkasiker révén
a jövőbeli inaktivitás megelőzése.
A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi
kerületi) hivatalnál érhető el.
								
Nemzetgazdasági Minisztérium
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XIX. Széles a Tisza hagyományőrző találkozó és népi ételek főzőversenye
A Tiszalöki Városi Könyvtár és Művelődési Ház, valamint
Tiszalök Város Önkormányzata immár 19. alkalommal
rendezte meg a „Széles a Tisza” térségi hagyományőrző
találkozót és népi ételek főzőversenyét, mely a korábbi
évekhez hasonlóan idén is sok látogatót vonzott a Teleki
Blanka Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
udvarára. Volt, akik a finom ételek, mások a színes
programok és fellépők miatt látogattak ki a rendezvényre,
de a népművészeti kirakodóvásár, arcfestés, népi játszótér,
íjászbemutató, sétakocsikázás, tűzoltóság is mind kitűnő
lehetőséget kínáltak a kikapcsolódásra gyerekeknek és
felnőtteknek egyaránt. Minden évben Pappné Kórik Judit
áldozatos munkájának eredményeképp az iskola épületében
valamilyen érdekes tematika köré épített tárlat kerül
bemutatásra, idén a „tűvel, cérnával és ecsettel” készített
alkotásokban gyönyörködhettek az érdeklődők. 10 órától
kezdetét vette a népi ételek főzőversenye, melyen összesen 10

csapat versengett a zsűri kegyeiért. A zsűri elnöke Taksár
Ferenc, a Szabadtűzi Lovagrend Lovagja, tagjai: Horváth
Gabriella gasztronómia és turisztika szakos tanár és Molnár
László tanár voltak. 14 órától a tiszalöki és tiszadobi általános
iskola fellépőinek bemutatkozása vette kezdetét. A műsort a
Galagonya Néptánccsoport nyitotta meg. Őket a Tiszavirág,
a Búzavirág és a Liliom néptánccsoportok követték, akik
többek között somogyi, moldvai és sárközi táncokat mutattak
be. A felkészítő tanár Kozákné Szűcs Andrea volt. Majd
Szilágyi Enikő furulyán játszott, Kántor Jázmin és Horváth
Szabolcs pedig népdalokat énekeltek. Őket Fekete Miklós
és Cziczerné Darai Erzsébet készítette fel. Ezt követően
tiszadobi tanulók Szabó Péterné felkészítésében különböző
néptáncokat adtak elő. A Tiszalöki Asszonykórus beregi és
jászsági dalokat énekeltek, majd a tiszadobi Barát Zenekar
lépett fel. Végül a Tiszalöki Népzenei Együttes tiszamenti
szerelmes népdalokkal és somogyi bordalokkal zárták a
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műsort a főzőverseny eredményhirdetése előtt. 16
órakor Gömze Sándor polgármester köszöntötte
a jelen lévőket, majd Dr. Vinnai Győző, a térség
országgyűlési képviselőjének elismerő szavai
következtek, aki beszélt többek között arról is,
hogy egy, a térséget érintő turisztikai projekt
keretein belül Tiszalök városa 234 millió forintot
nyert a szabad strand és a kenyérgyári holtág
fejlesztésére. A Főzőverseny eredményhirdetését
és a díjak átadását követően a Szatmár Kamara
táncegyüttes műsora vette kezdetét, akik a
Fölszállott a páva döntőseivel együtt léptek
fel, majd egy közös táncház keretein belül megmozgatták a
vállalkozó szellemű nézőközönséget. 18 órakor fellépett a
gyerekek által is nagyon várt 100 Folk Celsius együttes, akik
nosztalgikus hangulatot teremtve énekeltek kicsiknek, nagyoknak
és felnőtteknek egyaránt. Úgy gondolom, hogy aki kilátogatott
ezen a napon a rendezvényre egy tartalmas napot tölthetett el a
családjával és finom ételeket kóstolva, élményekkel telve térhetett
haza a koncert után. 							
Vargáné Bartha Mercédesz
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Képek és események
a Polgárok Tiszalökért Egyesület életéből
A Polgárok Tiszalökért Egyesületet
10 évvel ezelőtt alapítottuk, mint
tevékeny helyi polgárok. Ez alatt
a 10 év alatt számos sikert és
kudarcot is elkönyvelhettünk.
Az adódó nehézségek ellenére
azonban Egyesületünk talpon
tudott maradni, és továbbra is
igyekszik a megalapításakor
megfogalmazott, kitűzött célokat
teljesíteni. Az utóbbi időben is
nehézségekkel
szembesültünk,
azonban a helyzetünk sokat
javult azzal, hogy idén márciustól
együttműködésben két közösségi munkatársat tudunk
foglalkoztatni. A Közösségi munkatársak munkájuk több
eseményt szerveztek a helyi lakosság számára, melyekről
ezúton számolunk be. A Közösségi munkatársak egyik
első fontos feladata volt a Civil Információs Pont
létrehozása, melynek ügyköreiről az áprilisi számban
tájékoztattuk a lakosságot. Ez a tevékenység sikeresnek
mondható, az ügyfelek érdeklődése széles, de leginkább
az „Otthon Melege” program iránt mutatkozik élénk
érdeklődés. A „Háztartási Nagygépek” cseréje program
iránt érdeklődőket továbbra is várják munkatársaink
az irodánkba. A Széchenyi 2020 programirodával
együttműködésben kis és közepes vállalkozások számára
megtartottuk az első városunkba
kihelyezett tanácsadást, támogatva
ezzel a helyi kisvállalkozásokat.
Igény
esetén
továbbra
is
szervezünk
tanácsadásokat
irodánkban.
Április
8.-án
a
Tiszatáj
Közalapítvány,
mint
együttműködő
partner
meghívására a Közalapítvány
Családi
napján
vettünk
részt
néhány
tagtársunkkal
a kesznyéteni Szamárháti –
tanyán. A rendezvényt a Föld
Napja tiszteletére rendezi a
Közalapítvány. Örömmel tettünk eleget a felkérésnek,
és segítettünk a tanya
tavaszi
munkálatainak
elvégzésében. Reméljük
a továbbiakban is ilyen
gyümölcsöző
lesz
a
kapcsolat az Egyesületünk,
és a Közalapítvány között.
Április 21.-én meghívásra
vett részt Egyesületünk

2017. június

néhány tagja a Szakmák Éjszakája rendezvényén, a
Teleki Blanka Szakközépiskolában. A rendezvényen már
második alkalommal vettünk részt. Az Egyesületünk által
sütött lapcsánka népszerű volt a rendezvény látogatói
körében. Ezúton is köszönjük a meghívást Perjési
Sándornak, továbbra is szívesen segítünk ilyen helyi
kezdeményezéseket.
A Föld napjához közel eső héten, április 24. – április
27.-ig a helyi óvoda felkérésére Egyesületünk közösségi
munkatársai támogatták az Erdei Óvoda szakmai
programját, melyről már a májusi Tiszalöki Hírlapban
olvashatták az Óvoda munkatársainak beszámolóját.
Bemutattuk a helyi óvodás gyermekeknek a kesznyéteni
Szamárháti – tanya őshonos háziállatait, és a KisTisza tanösvény gazdag és színes élővilágát. Ezúton
is köszönjük a helyi Óvoda felkérését az Erdei Óvoda
program szakmai programjának segítésére.

Május 18.-án tartottuk a Civil Információs Pont hivatalos
megnyitó ünnepségét. Örömünkre szolgál, hogy
elfogadta a meghívásunkat dr. Vinnai Győző, a térség
Országgyűlési képviselője, Gömze Sándor, Tiszalök város
Polgármestere, és Kiss András, a Szabolcs – Szatmár –
Bereg megyei Civil
Információs Centrum
operatív
igazgatója.
Dr. Vinnai Győző
és Gömze Sándor
köszöntő beszédeikben
a civil szféra, és az
Információs
Pont
tevékenységének
fontosságára tértek ki.
Kiss András azt emelte
ki, hogy mennyire fontosak a civil szervezetek a helyi
közösségek, a megye és az ország számára. Rövid kötetlen
beszélgetést követően a vendégeink megismerték a Civil
információs Pont irodáját és tevékenységét. Ezúton is
köszönjük a támogatást mindazoknak, akik segítették a
rendezvényünk létrejöttét.
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Egyesületünk kezdeményezője volt számos kulturális értékek megőrzésében. Tagjaink végezték el korábban először
az első világháborús emlékmű felújítását, állag megóvó munkálatait. Idén a tagságunk azzal a kéréssel fordult a

Polgármester úrhoz, hogy támogassa az emlékmű festési és állag megóvási munkálatait,
mert az volt a célunk, hogy a Hősök napi megemlékezésre megszépüljön az emlékmű, és
az ünnephez méltóan fogadja a megemlékezőket.
Köszönjük a támogató hozzáállást Polgármester
úrnak! Tagjaink közül köszönet illeti Sárosi
Pétert és családját, Kiss Attilát és családját, Körei
Mihályt és feleségét, és Hegedűs Lászlót, hogy munkájukkal segítették e nemes
cél elérését. Az emlékmű felújításához nyújtott festék felajánlását köszönjük a
Színpatika Festéküzletnek, és Körei Mihálynak és feleségének.
Az Egyesületünk folyamatosan igyekszik a telephelyét csinosítani, tavasszal
is több hétvégén gondozták tagjaink a telepet és környezetét. Célunk az volt,
hogy minél jobb környezetet alakítsunk ki, mert szeretnénk telepünkön több kis
rendezvénynek otthont adni.
Az első ilyen rendezvényünk az első alkalommal szervezett Családi nap volt. Jó hangulatú rendezvényünkre néhány
fiatal, gyermekes családot hívtunk meg azzal a céllal, hogy összehozzuk őket, kikapcsolódást, és élményt biztosítsunk
számukra. Ezúton is köszönjük a családoknak, hogy elfogadták a meghívásunkat. A visszajelzések alapján azt
mondhatjuk rendezvényünk elérte célját, távlati célunk közé tartozik további közösségteremtő napok szervezése. Ezúton
is köszönjük azoknak, akik segítették a rendezvény létrejöttét: Polyák Jánosnak, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjának,
Dankó Ferencnek, Pápa Józsefnek. Köszönjük Fekete Imrénének (TOTI 100-as) a felajánlást, mert így a Családi Nap
vetélkedőinek helyezettjeit díjazni tudtuk. Köszönjük a Városi Könyvtár és Művelődési Háznak, és a Szociális Szolgáltató

Központnak, hogy pavilont biztosítottak a rendezvényünkhöz. Továbbá köszönet illeti a Jysk Magyarországot, mert
felajánlott Egyesületünknek egy pavilont, mely a Családi Napunkon debütált – megelégedésünkre, és azt későbbi
rendezvényink során is használhatjuk. Lukács Lajosnénak köszönjük, hogy a finom babgulyást főzött a vendégeinknek.
Polgárok Tiszalökért Egyesület

10

TISZALÖKI HÍRLAP

2017. június

A TISZALÖKI NÉPZENEI EGYÜTTES
I. féléve 2017-ben
Ez évi fellépéseinket februárban kezdtük „Kultúrházak
éjjel-nappal”, ahol a művelődési ház valamennyi
szakköre megmutatta mivel tölti idejét a házban.
Műsorunkat követően próbáltuk a közönséget is bevonni
a népdalok éneklésébe, voltak is, akik csatlakoztak. Ezt
követte a március 15-i városi ünnepély, ahol Cegléden
gyűjtött Kossuth dalokat és Régi népszerű katonadalokat
énekeltünk a közönségnek. Vajon hányat ismer a kedves
olvasó közülük? 1) Szép a huszár ha felül a lovára… 2)
Felmegyek a doberdói hegyekbe… 3) Akkor szép a huszár
ha felül a lovára… 4) Százados úr sej, haj (Ez a dallama
az egykori úttörődalnak: Leng a selyem lobogónk…) 5)
Budapesti vasútállomáson.. 6) Ez a vonat most van indulóba… Március végén a „25 éve város Tiszalök” rendezvénye
következett. Itt népdalcsokrainkon túl a közös dalok előadásához is csatlakoztunk. ( Hagyományosan „Tisza partján
van egy város én is laktam benne…” Fekete Miklós tárogatójátékával és a mostanában oly népszerű „Nélküled” került
előadásra. Májusban az Abasári Nemzetközi Katona- és Bordalfesztiválon léptünk közönség elé, ahol szerencsénkre
Nagy Feró is aznap énekelt az Abasári
Kórussal. Júniusban jelen voltunk az
Összetartozás
napján
megrendezett
Trianoni emlékünnepélyen, majd a „Széles
a Tisza” következett. Aznap délelőtt még
elkísértük utolsó földi útjára Varga Sanyi
bácsi egykori citerást. Nem volt könnyű
többünknek elénekelni, amikor letették
a sírba: ”Nótás kedvű volt az apám…
Az lett a sok nóta vége, kint nyugszik a
temetőbe…” Másnap Tarpán a Megyei
Népzenei Fesztiválon léptünk közönség
elé. Itt komoly szakmai zsűri értékelte előadásunkat. A KÓTA (Kórusok Országos Tanácsa) népzenei minősítőjén
népzenei együttesünk megismételte sokszoros országos arany minősítését. A Tiszalöki Asszonykórus most országos
ezüstminősítésben részesült. KÓTA területi dicséretes minősítését kapta két művészeti iskolás tanítványom is
szólóénekléssel, így következő tanévben országos minősítőn vehet majd részt Kántor Jázmin és Horváth Szabolcs. A Vass
Lajos népzenei versenyben arany minősítéssel továbbjutott népzenei együttesünk a középdöntőbe, amely 2018 tavaszán
kerül megrendezésre. Az 50 éves jubileumi ünnepségünkön bravúrosan citerázó Széles András volt a háromtagú zsűri
elnöke. Alig ért véget az általános iskolában a ballagással egybekötött tanévzáró, amikor mi igyekeztünk haza és fellépő
felszerelésünket magunkhoz venni, mert az iskolabusszal a Tiszavasváriban negyedik alkalommal megrendezésre
kerülő Gasztro-pikniken képviseltük műsorunkkal Tiszalök lakosságát. Az esős idő nemcsak a ballagást mosta el,
délután sem volt igazán jó idő! Köszönjük szépen működésünk támogatását minden illetékesnek! A próba lehetőséget
a művelődési házban, a kották fénymásolását a könyvtárban és abasári, tarpai,
tiszavasvári fellépéseink útjainak útiköltség támogatását! Köszönet a fellépésekről
készült filmek megtekintésének lehetőségéért az általános iskola igazgatójának. És
köszönet az együttes aktív tagjainak lelkiismeretes tevékenységéért, családtagjaink
türelméért. Ha összeszámoljuk hat hónap alatt nyolc fellépés! Bizony elismerésre
méltók, akik ezt a tevékenységet évek óta rendszeresen végzik! És bizony vannak,
akik belefáradtak, és feladják! Köszönöm addigi tevékenységüket, kívánom, jó
egészségben töltsék felszabadult idejüket családjaik körében! Az éneklés, zenélés
szeretete, a sokrétű rendezvényeken való jelenlét lehetősége azért szerencsére
motiválja a többséget. Ezután hamarosan nekünk is a megérdemelt pihenés,
néhány hét szünet következik, és meglátjuk, mit hoz a második félév?
Cziczerné Darai Erzsébet - a népzenei együttes művészeti vezetője
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WWF Nagy Ugrás:
csobbanj velünk Te is Tiszalökön!
Benne vagy egy szuper programokkal színesített, közös tiszai csobbanásban?
Ha igen, gyere Te is a tiszalöki strandra július 9-én, idén ugyanis ide látogat
a Nagy Ugrás! Több mint egy évtizedes hagyomány egy nagy, közös
csobbanással ünnepelni az európai folyókat és vizesélőhelyeket. Idén a WWF
szervezésében Magyarország ismét csatlakozik a kihíváshoz, melynek
központi eseménye Tiszalökön lesz, ahova kicsiket és nagyokat egyaránt
szeretettel várunk! Az esemény főszervezője, a WWF Magyarország egy
civil szervezet, melynek küldetése egy olyan jövő megteremtése, amelyben
ember és természet harmóniában él egymással (további információ:
www.wwf.hu). A Nagy Ugrás az ember és a természetes környezet
közötti harmónia újraélesztésének európai kezdeményezése. Európa
szerte több mint 500 helyszínen százezrek ugranak egyszerre a folyók,
tavak vizébe, hogy így hívják fel a figyelmet éltető vizeinkre. Az első
hivatalosan meghirdetett Nagy Ugráson (Big Jump Europe) 2005-ben több
mint 250.000 embert sikerült mozgósítani, akik 22 ország 31 folyójába
ugrottak egyazon időpontban. A tiszalöki Nagy Ugrás kísérőprogramjai
már délelőtt 11 órakor elkezdődnek a strandon. Az érdeklődőket többek
között strandfoci versennyel és interaktív, vizeinkkel kapcsolatos óriás
társasjátékkal, az ugrás előtt pedig vízi pisztolyos „bemelegítéssel” várjuk.
A WWF Magyarország 25. évfordulója alkalmából ráadásul a résztvevők
25% kedvezményt kapnak a strand mellett található Feketeszakáll
Kalandpark belépőjének árából, sőt, még lemosható pandatetoválással is
kedveskedünk.
Látogass el a tiszalöki strandra július 9-én, és csobbanj velünk délután
3 órakor!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2017.07.07 – 2017.07.08
között kerül megrendezésre az

I. Löki-Man
olimpiai és középtávú triatlonverseny,
melyre nevezni a Tiszalök, Honvéd
utcai sportpályán nyílik lehetőség
2017.07.07.-én 15:00-17:45 között.
A verseny több helyszínen kerül
lebonyolításra:
- Tiszalöki Kenyérgyári - holtág
(úszás)
- Tiszalök belterület
(futás)
- Tiszalök-Tiszaeszlár-Tiszanagyfalu
(kerékpározás)
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a
rendezvény ideje alatt toborzó iroda,
ejtőernyős bemutató, roadshow,
illetve ugrálóvár is várja a sportszerető
lakosságot.

Irány az Európa-bajnokság!
Június 8-10 között rendezték meg Szegeden a kajakosok első Ifjúsági EB; VB válogató versenyét! Orosz Adrienn
nagyszerű eredménnyel két olimpiai számban kajak négyes 500m és kajak egyes 200m első helyezést ért el, így a június
23-25 között rendezendő EB biztos indulója! Ezen a versenyen Orosz Ákos is nagyon jól szerepelt csak pár cm-rel
maradt le a 200m döntő futamáról.
Az U10-13 versenyzőkkel is a
szezon közepén járunk a Maraton
Magyar bajnokságról, Borsod megye
bajnokságról és a Régiós Diákolimpiáról
csillogó érmekkel tértek haza. A
Diákolimpián a Tiszalöki Kossuth Lajos
Általános Iskolát képviselte Szabó
Eszter, Csikós Réka, Zsíros Attila,
Haraszin Gyula. A Tiszavasvári Kabay
János Általános Iskolát képviselte
Vereczkei Anett, Vereczkei Petra,
Dankó Richard, Dankó Roland.
A versenyzőknek gratulálunk, és további
eredményes sportsikereket kívánunk!
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Jogi Kérdések
Amit az élettársi kapcsolatról tudni kell
Mai jogrendszerünk az élettársi kapcsolatok három formáját nevesíti.
A.) Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben
(életközösségben) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, élettársi
kapcsolata, és nem egyenesági rokonok vagy testvérek. Az élettársak a közösen megszerzett vagyonból a szerzésük arányában, tehát nem feltétlenül fele-fele arányban részesednek. Ugyanakkor a háztartásban, a gyermeknevelésben valamint a
másik társ vállalkozásában végzett munka a szerzésben való közreműködésnek minősül. Az élettársak vagyoni viszonyaikat szerződéssel rendezhetik, ami akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.
Az élettársi kapcsolat megszűnése esetén a kapcsolatból született gyermek szülői felügyeleti jog gyakorlásának kérdését,
tartását és a különélő szülő kapcsolattartási jogát rendezni kell. Ha a felek között e körben nincs egyetértés, úgy ennek a
vitának a megoldását bíróságtól kell kérni. A kapcsolat megszűnése esetén a feleknek elsődlegesen egymásközt szükséges
megállapodniuk a vagyonjogi kérdésekben és a közösen használt lakásnak a további használata kérdésében. Ha ez a megállapodás közöttük nem jön létre, úgy a vita rendezése érdekében bírósághoz fordulhatnak. Nagyon fontos tudni, hogy az
élettárs nem törvényes örökös, ezért az egyik fél elhalálozása esetén a másik csak végrendeleti rendelkezés alapján örököl.
B.) Nyilvántartásba vett élettársak
2010. január 1-től nyílt meg annak a lehetősége, hogy az élettársak kérhetik a közjegyzőnél történő nyilvántartásba vételüket. Ez az eljárás többletjogosítványokat
nem keletkeztet ugyan, mégis vannak
előnyei. A nyilvántartásba bejegyzett
adat az élettársi kapcsolat keletkezésének, fennállásának, időtartamának bizonyítását könnyíti meg annak a félnek,
aki a kapcsolat megszűnését követően
olyan helyzetbe kerül, hogy ezt igazolnia
kell. Nem ritka ugyanis, hogy az életközösség megszűnése esetén a vagyonilag
előnyösebb helyzetben lévő fél akár több
évi együttélést követően is tagadja, hogy
egyáltalán élettársi kapcsolatban álltak.
Az egyébként is hosszadalmas és bonyolult bírósági eljárás egyszerűsíthető
ezáltal, hogy a méltatlan helyzetbe került
fél az élettársi kapcsolat fennállásának tényét, kezdő időpontját igazolni tudja.
C.) Bejegyzett élettársak
2009. évtől lehetséges az azonos neműek számára, hogy anyakönyvvezető előtt,
két tanú jelenlétében tegyenek jognyilatkozatot, amelyet csakúgy mint a házasságot, bevezetnek az anyakönyvi nyilvántartásba. A bejegyzett élettársi kapcsolat
felbontása közjegyzőtől is kérhető, ha a
felek a járulékos kérdésekben meg tudnak egyezni. Vita esetén ezt a kapcsolatot
is a bíróság bontja fel.
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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!
A természetben
Szeretem a természetet,
A friss fű illatát,
A néma csendben járva,
Úgy elmélkedek tovább.
A levegő illata
Arcomat simítja,
Barangolok céltalanul
Csendben, nyugalomban.
Réti virágok bólogatnak,
Szél lengeti szárnyaikat,
Tarka pillangók
Virágról virágra szállnak.
Zümmögnek a darazsak,
Fészküket elhagyva,
Eleséget gyűjtenek
A kérges fák hasábjában.
Sétálok én csendben,
S feltöltöm lelkem,
Erőt gyűjtve gondolok
Kedves szeretteimre.
Hazaérve másabb,
Körülöttem a család,
Munkába temetkezve
Élem napjaimat tovább.
Kotosz Istvánné
2017. június
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8. a - Osztályvezető: Kórik Erika

Balogh Mihály, Balogh Nikolett, Báthory István, Bónis Kristóf, Burján Tamás, Fintor József, Girincsi Roland László,
Kabai Fanni, Kabai Roland, Kiss Dávid Gyula, Ladács József Kristóf, Lakatos Renáta Emese, Nagy Evelin, Orosz Ákos,
Szabó Adrienn, Tálas Alexandra, Vidák Enikő Mária, Zelinkó Fanni

8.b - Osztályvezető: Lakatosné Orosz Ildikó

Badnyák Márk, Dankó Norbert, Gáll Angelika, István Sára Virág, Kiss István József, Kis Klaudia, Kurcz Beatrix Kitti,
Lakatos Nikolett, Lukács Zsuzsanna Mária, Medve Nikolett Mónika, Pellei Péter István, Pente Dominik, Pente Julianna,
Perjési Fanni, Pintye Krisztián, Schatz Adrienn, Tomkó Evelin, Tóth János Lajos,
Varga Kevin Erik, Végh Eszter, Vidák Róbert
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Gyöngyszemek művészeti napok
Iskolánkban a 2004/2005-ös tanévtől van jelen a művészeti oktatás.
Ez tovább színesíti az iskolai kínálatot, széleskörű lehetőséget nyújt
tanítványaink személyiségének fejlesztésére, közösségi kapcsolataik
alakítására, szabadidejük hasznos eltöltésére.
A 2005-től rendezzük az oktatásunkban résztvevő gyerekek nyilvános,
közönség előtti bemutatkozását a tanév utolsó heteiben „Gyöngyszemek
művészeti napok” elnevezéssel.
Mi, művészetisek nagyon várjuk, lelkesen készülünk erre a
rendezvénysorozatra.
Így történt ez most is, 2017. június 6-9 között.
Az első nap a tánc kapta a főszerepet a Free Dance és a Bíborka Alapfokú
Művészeti Iskolákkal közös rendezésben lehettünk részesei a nagyszabású
táncvizsgának.
Láthattuk a legkisebb és a legnagyobb mazsorettes lányok táncait.
Gyönyörködhettünk a néptáncos gyerekek népi játékaiban, néptáncaiban és szóló táncaiban.
Sőt még egy közös táncban is résztvehettünk.
Hallhattuk, hogy mennyi versenyen vettek részt a tanév során elismerésre méltó eredményekkel: arany- ezüst- és
bronzminősítésekkel.
E munkában hatalmas feladatot vállal Kozákné Szücs Andrea, aki a koreográfiákat összeállítja, a táncokat betanítja, a
versenyeken pedig a színfalak mögül segíti tanítványait.
Szerdán, csütörtökön, pénteken a délutáni órákban iskolánk aulájában
elsődlegesen a zenéé volt a főszerep.
Bemutatkozott fúvós tanszakunk valamennyi tanulója furulyán vagy
klarinéton illetve szaxofonon. Hallhattuk őket kamarazenélésben is.
Fekete Miklós tanár úr aktívan is jelen volt, hiszen vagy zongorán kísérte,
vagy duóban szerepelt tanítványával.
Az ő sikeres eredményeikről is hallhattunk.
Zongora tanszakunk szorgalmas, lelkes, ügyes gyerekeinek zongora játéka
is elbűvölt bennünket. Versenyeken is igen szépen szerepeltek, Horváth
Éva tanárnő irányításával, eredményes felkészítésével.
Szintetizátorosaink, a legkisebbtől a legnagyobbig, bizonyították a
hangszerismeretüket, hangszerük szeretetét. Nemcsak ezen a héten, de
bármilyen iskolai és városi rendezvényen lehet rájuk, s tanárnőjük, Lakatosné Orosz Ildikó munkájára számítani.
Népi énekeseink egyéni dalcsokorral, majd pedig tanárnőjük, Cziczerné Darai Erzsébet citerakíséretével közös énekléssel
is bemutatkoztak.
Tarpai bemutatkozásuk is eredményes volt.
Az ének egyébként egész héten fontos szerepet játszott életünkben.
Bevontuk közönségünket is programunkba, kedves népdalokat énekeltünk
közösen, művésztanáraink zenei kíséretével.
Képzőseink éves munkái folyamatosan díszítik iskolánkat. Dr. Erdélyi
Béláné a tanév során rengeteg versenyre nevezte tanítványait, ahol nagyon
eredményesen szerepeltek.
Ezen a művészeti héten is láthattuk két alapvizsgásunk, Perjési Fanni és
Fintor József szemünk előtt készült vizsgamunkáját.
Péntek délután, záró napunkon, Cserés Csaba igazgató úr értékelése után
jó érzéssel mondhattuk:
„Ez jó mulatság volt!”
Bízom benne, hogy sokáig lehetek még ennek a rendezvénysorozatnak a
háziasszonya.
Budainé Potor Julianna - mk. vez.
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Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

RÁCZ LÁSZLÓ

halálának 4. évfordulójára.
Veled vagyunk most is, Te pedig velünk vagy
Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy
Annyira fáj, hogy el sem mondhatom.
Nem látom többé és nem is hallhatom!
Az igazi könnycsepp nem az,
Ami a szemünkből hullik
És végigcsorog az arcunkon,
Hanem az, ami a szívünkből hullik
És végigcsorog a lelkünkön!
Szerető családod

Álláslehetőség
A hajdúnánási Lac-Hús Kft keres
sofőröket, bélüzemébe,
- csontozó üzemébe szakmunkásokat
kiemelt kereseti lehetőséggel.
Érdeklődni a
06/30-9531-624-es telefonszámon.
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