XXVII.
évfolyam9.12.
szám
XXVI. évfolyam
szám
Interjú
dr. Vinnai Győző
egyéni országgyűlési
képviselővel
2. oldal
Képviselő-testületi
határozat a
kötelező betelepítési
kvótáról

Tisztelt Tiszalökiek!
Az esztendő vége mindig a visszatekintés, a számadás időszaka. Azt gondolom, hogy
idén ismét egy olyan évet zárunk, amire büszkék lehetünk. Közös erővel lépésrőllépésre fejlődik városunk. Gömze Sándor polgármester úrral és a képviselő-testület
tagjaival szorosan együttműködve és együtt dolgozva, több fontos pályázatot nyertünk
el, ami mind a tiszalökiek jövőjét szolgálja. Természetesen ezek a közös sikerek nem
jöhettek volna létre, ha nem áll mögöttünk a város összetartó, szorgalmas közössége.
Jövőre még több dolgunk lesz, ezért az ünnepek közeledtével tegyük félre a munkát, és
töltsük az időt a családunk, a szeretteink közelében, hiszen ők a legfontosabbak, őértük
dolgozunk egész évben. Figyeljünk egymásra jobban!
Kívánok Önöknek Áldott Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt!

3. oldal
Tájékoztatás
Burton Hillis azt mondta:
a START
„A legjobb karácsonyi ajándék mind közül:
Mezőgazdasági
az egymásba merülő családtagok jelenléte.”
programról
5. oldal

2017.szeptember
december
2016.

INGYENES!

Dr. Vinnai Győző - Országgyűlési Képviselő

Karácsonyi köszöntő

Görbedi Miklós

Így a naptári
év végéhez közeledve megérint mindannyiunkat a karácsony
Bátyám
emlékére!
varázsa, ez a titkokkal övezett megható nap, amely nemcsak a kereszténység,
hanem
család, a békesség, az életbe vetett hit ünnepe is.Az ünnep meghittségét,
7.aoldal
harmóniáját elsősorban magunknak kell kialakítani: békességet, nyugalmat teremtve a családban és a
nagyobb közösségekben egyaránt.
Az ünnepi asztal mellett, a gyertya lángjánál visszagondolunk az elmúlt év örömeire, bánataira, kudarcaira
és sikereire.
Elgondolkodunk azon, vajon mi lehet 2017 karácsonyának üzenete? Természetesen mindenki
Kajakos
életképek
számára más és más.
A karácsonynak
9 - 10. oldal azonban örök és mindig aktuális üzenetei is vannak: ilyen a szeretet, a törődés, a tisztelet,
az egymás iránti türelem, a mások megértésének szándéka, az önzetlenség.
Őrizzünk meg ebből az ünnepi pillanatból morzsákat az eljövendő év hétköznapjaira azért, hogy azokból
is kicsit ünnepit, kicsit méltóságteljest, a hétköznapitól eltérőt varázsoljunk!
E gondolatok jegyében, egy mögöttünk hagyott - talán az előző évekhez képest kevésbé nehéz - év végén,
A hónapvárosunk
olvasójaminden lakójának békés, áldott karácsonyi ünnepet és eredményekben gazdag, örömteli
kívánok
boldog új esztendőt!

11. oldal

Gömze Sándor
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Tájékoztató a 2017. november 28-i Képviselő-testületi ülésről
A Képviselő-testület munkaterv szerinti rendes ülését tartotta 2017. november 28-án csütörtökön. A testület határozatképes
volt, egy képviselő előre jelezte, hogy később csatlakozik az üléshez, így is történt. A meghívóban szereplő 13 napirendet
tárgyalták két napirend felcserélésével. Így elsőként egy önkormányzati tulajdonú terület eladásáról született döntés.
A 628/18 hrsz-ú, a valóságban a Klapka György utcán lévő építésre alkalmatlan telket értékesítette a Képviselőtestület a mellette lévő területek tulajdonosának, Varga Sándor tiszalöki lakosnak. A második napirendben a 2017.
évi költségvetés I-IX. havi teljesüléséről kapott részletes tájékoztatást a Képviselő-testület. A működési kiadások és
bevételek a háromnegyed évi várható szint körül teljesültek. A beruházásoknál a bevételek jelentősen teljesültek, mivel
igen komoly pályázati összegeket utaltak már le. Ennek összege: 1.666.899.834 Forint. A kiadások teljesülése igen
alacsony, mivel a pályázati források felhasználása 2018-2019 évekre fog áthúzódni. A Képviselő-testület elégedetten
nyugtázta, hogy nincs kifizetetlen számla az Önkormányzatnál és intézményeinél és elegendő tartalék áll rendelkezésre
az év végéig. A tájékoztatást egyhangúlag elfogadta a testület. Ezt követően a 2018. évi munkatervet hagyták jóvá,
amelyben összesen 9 ülést terveztek 2018. évre. (Törvényben rögzítve 6 db kötelező.) A negyedik napirendben az általa
létrehozott közalapítványok beszámolóit tárgyalta a Képviselő-testület. A működő alapítványok céljaiknak megfelelően
használták fel a rendelkezésre álló pénzeket. A Tiszalökért Közalapítvány 2016. évben összesen 18 millió Forinttal
támogatta az Önkormányzati feladatokat: a városi rendezvényeket 8 millió forinttal, intézményeket 4,4 millió forinttal, a
sportegyesület 1,5 millió forintot kapott, a civil szervezetek 2 millió forintot kaptak. Az összegből látszik, hogy céljainak
megfelelően és jelentősen támogatta a települést. Az ötödik napirendben a Közös Önkormányzati Hivatal állományában
lévők illetménykiegészítéséről döntött a testület a 2018. évre vonatkozóan. Azzal a kitétellel, hogy amennyiben a
10 év óta változatlan illetményalap rendezése – emelése – történne meg, úgy a jóváhagyott emelést újra tárgyalja a
testület. Az önkormányzati lakásrendelet módosítása volt a 6. számú napirend témája. Itt a rendőrség által visszaadott
egyszeri bérlőkijelölési joggal érintett önkormányzati bérlakást vett vissza az önkormányzat és utalta ki a Közös Hivatal
köztisztviselője számára munkaköri lakásként. A soron következő 7. napirendben az OTP banknál fennálló folyószámla
hitelkeret 2018. évi megújításáról született döntés. Ez egy biztonsági tartalék, amely felhasználására 2016-2017. évben
nem került sor és reményeink szerint 2018. évben sem kell hozzányúlni. A nyolcadik napirendben a Rászorulók Életének
Segítése Közalapítványhoz való csatlakozás volt a téma. Itt mérlegelték a képviselők, hogy jó célt szolgálnak-e ezzel
a csatlakozással. Ez az alapítvány a víz- és csatornadíjjal kapcsolatban hátralékot felhalmozók támogatását biztosítja.
Lényege, hogy amennyi támogatást ad az Önkormányzat, ugyanannyit ad hozzá a Nyírségvíz Zrt és ezt a díjhátralékosok
segítésére fordítják. Természetesen leegyeztetve a támogatottak listáját az Önkormányzattal. Tiszalökön jelenleg 320
db hátralékos fogyasztó van, az összes tartozásuk 9.173
ezer forint, ebből az éven túli tartozók száma 147 és a
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
tartozásuk 6.376 ezer forint. A testület úgy döntött, hogy
Boldog Új Évet kíván
csatlakozik a közalapítványhoz. A következőben a
a Városüzemeltetési Intézmény minden dolgozója!
2018. évi belső ellenőrzési tervet hagyta jóvá a testület.
Ez kötelező minden évben. Már több éve ugyanaz a
Üdvözlettel: Murányi Anikó Intézményvezető
vállalkozó a belső ellenőrünk, aki munkájával segíti a
gazdálkodás folyamatát. A 10. napirendben az Óvoda és
Bölcsőde Pedagógiai Programjának módosítását tárgyalta
és hagyta jóvá a Képviselő-testület.
Ezt követően a 12-es napirendben a helyi adókról szóló
15/2016. (XI.29.) rendeletét módosította a Képviselőtestület. Törvényi kötelezés folytán az építményadót
kivető önkormányzatoknak 2018. január 1-től ki kellett
egészíteniük az adótárgyak körét a reklámhordozókkal.
Ez megtörtént, de az adómértéket 0 Ft/m2-ben hagyta
jóvá a testület, ennek következtében 2018. évben
nem nőnek a vállalkozások adóterhei. Az utolsó, 13.
napirendben polgármester úr adott tájékoztatást az előző
ülés óta tett intézkedésekről, végzett munkájáról. Azután
pedig kérdések, bejelentések zárták az ülést.
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Tájékoztató a 2017. évi START Mezőgazdasági Programról
A2017-es évet az előzőhöz hasonlóan, ugyanazon növények termesztésével terveztük és valósítottuk is meg. Egyrészt a
Kossuth u. 118. szám alatti telken lévő fóliában és közvetlen környékén, másrészt a kerékpárút melletti 2 ha-s szántó területen.A
szántóterület nagyon elgazosodott – dicsérve ezzel- az oda rendeltek munkáját, de még így is elfogadható eredményt értünk el.
A burgonyát az előző évhez hasonlóan szinte teljesen felszedték így 2018-ban már azt is zárt területen fogjuk
termeszteni, illetve volt segítség a csemegekukorica betakarításában is csak a termést nem adták le hanem hazavitték
megenni. Ezért ebből is kevesebbet termesztünk jövőre. Mindezek mellett a fóliában termesztett növények azért
biztonságban voltak. Hasonló mértékben tudtunk árusítani a lakosság részére, mint az előző évben. A főzőkonyhára betermelt
termékek révén 1.437.000,- FT megtakarítás keletkezett az értékesítésből 720.000,- Ft bevételt realizáltunk.
Az idén senki nem jelentett fel bennünket azért, mert alacsonyabb árakon értékesítettünk.
Sok esetben feliratkoztak az egyes termékekre a vásárlók. Most pedig felsorolom, hogy miből mennyit termesztettünk.
Hónapos retek

1724 csomó

Fejes saláta

224 fej

Burgonya

426 kg

Főzőtök

527 kg

Újhagyma

825 csomó

Karalábé

350 kg

Csemegekukorica

8890 cső

Paradicsom

578 kg

Fejtett zöldborsó

132 kg

Zöldbab

60 kg

Paprika

1030 kg

Káposzta

142 kg

Étkezési hagyma

794 kg

Cékla

2352 kg

Uborka

3234 kg

Sárgarépa

1558kg

Petrezselyem

733 kg

A bevételt minden esetben vissza kell forgatni a feladatra, ezt megelőlegezve ez év tavaszán a hó nyomás miatt tönkrement
két fólia helyett újat vásároltunk 582 ezer Ft összegben és ennek az ára lassan csordogált csak vissza az önkormányzat
kasszájába az értékesítésből befolyt befizetésből.
Összegégében elmondható, hogy jó évet zártunk, már előkészültünk a következő évre. Kaptunk szerves trágyát a
Szabadság MG. Szövetkezettől amit beszántottunk a fólia talajába, valamint megművelték a szántót is.
Köszönet ért, valamint Hamerszki Károly kistermelőnek is, aki tanácsaival sokat segítette munkánkat.
Tiszalök, 2017. december 13.

Tájékoztató a házi komposztáló
edények kiosztásáról

A
Térségi
HulladékGazdálkodási
Nonprofit
Kft.
leszállította településünkre a házi
komposztáló edényeket. Az edényekre
azok jogosultak, akiknek díjtartozása
nem haladja meg az 5.000,-Ft-ot
és szerepelnek a szolgáltató által
küldött listán. Az edények hétfőtől
péntekig munkaidőben 8 órától 15
óráig vehetők át a Városüzemeltetési
Intézmény Bocskai 17 alatti
telephelyén.

			

Mező József - szakmai vezető

Agria Kupa Eger
Egerben vett részt az Agria kupán a Tiszalök VSE
U 11–s csapata. Az első csoport meccsen a Kiskőrös
csapatával mérkőztek meg a Tiszalökiek, amelyen
2-0 –s vereséget szenvedtek. A második mérkőzésen
a Mezőkövesd csapatával játszottak szoros
mérkőzést, itt 2-2 –s döntetlennel zárult a találkozó.
Az utolsó csoport meccsen a Budapesti Bőrlabda
SC utánpótlás csapatával játszottak a Tisza partiak,
szoros mérkőzésen a Budapestiek örülhettek a végeredménynek, az 1-0-s
sikernek. A Tiszalökiek a csoportban 4. helyezést érték el, így nem jutottak
a legjobb 8 közé. A helyosztó mérkőzésen a Budapesti Csep-Gól Focisuli
csapatát 2-1-re megverték a Tiszalökiek, így a 9. helyért Veresegyháza
csapatával mérkőzhettek meg. A mérkőzésen a pest megyei csapat nyert 3-0ra a szabolcsiakkal szemben. A Tiszalökiek így a 10. helyezést szerezték meg.
A jól megszervezett tornát a Csepel csapata nyerte meg. A szabolcsi kiscsapat
tagjai sok élménnyel gazdagodtak, sok tapasztalatot szereztek és nagyon jól
érezték magukat a hevesi megyeszékhelyen.
Támogatóink: Farkas Imre, Benkő Zoltán, Munkácsi László, Novák Norbert,
Nagy József, Gulyás Betti, Papp Sándor, Tiszalöki Közalapítvány, Szepesi
Zoltán, Pápa József, Molnár László, Tiszalöki VSE
Részt vettek: Nagy Roland, Rácz Zoltán, Fábián Attila, Vindinger Tamás,
Nagy Márk, Hegedűs László, Soltész Krisztián, Budai Márkó Edző: Péntek
Miklós, Ifj. Péntek Miklós
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Tiszalöki Idősekért Közalapítvány
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
( Ft-ban ) 2016. év

Kiadások:

95 086
31
95 117

Nyitó + bevétel 454 550

Eszközök vásárlása
Bankköltség

165 472
14 114

Összes kiadás

179 586

Nyitó + bevétel – kiadás (egyenleg): 274 964
A közalapítvány vagyoni helyzete 2016. december 31-én:

Bankszámla egyenlege
Pénztár egyenlege
Tiszalök, 2017. 11.30

245 706
29 258

TISZALÖKÉRT Közalapítvány
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
(Ft-ban) 2016. év
Nyitó egyenleg:
Bankszámla
Pénztár

7 266 473
8 807

Összes nyitó

7 275 280

Kiadások:
Városi intézmények támogatása
Városi rendezvények támogatása

1694 599
200 005
107 287
450 924
328 000
148
1086 364
2780 963

Kiadások : Tanulmányi versenyek költsége
218 815
Táborozás önrészének befizetése
328 000
Kirándulások költsége
502 317
Adminisztrációs költség
41 085
Munkabér és járuléka
199 716
Bankköltség
25 299
Összes kiadás
1315 232
Nyitó + bevétel – kiadás (egyenleg):
1465 731
A közalapítvány vagyoni helyzete 2016. december 31-én:

Bankszámlák egyenlege
Pénztár egyenlege

1465 548
183

Tiszalök, 2017.11. 30

Tiszalöki Idősekért Közalapítvány

Bevételek:
TISZAVÍZ Kft-től támogatás
Támogatás gazdálkodó szervezetektől
SZJA 1 %-a
Magánszemélytől támogatás
Átvezetés saját számláról
Bankkamat
Összes bevétel
Nyitó + bevétel

Tiszalöki Iskolás Gyermekekért Közalapítvány
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
(Ft-ban) 2016. év
Nyitó egyenleg : Bankszámlák
Bevételek :
Pályázati támogatás Munkaerőpiaci Alaptól
Magánszemélyek támogatása
SZJA 1 %-a
Táborozás önrésze
Bankkamat
Összes bevétel
Nyitó + bevétel

Nyitó egyenleg: Bankszámlák 330 175
Pénztár
29 258
Összes nyitó 359 433
Bevételek: SZJA 1 %-a
Bankkamat
Összes bevétel

2017. december

Tiszalöki Iskolás Gyermekekért Közalapítvány

Városi civil szervezetek támogatása
Sporttevékenység támogatása
Önkormányzati feladatok támogatása
Adminisztrációs és egyéb költség
Bankköltség
Összes kiadás

1 986 723
1 527 300
18 262 000
420 000
259 481
35 011 114

Nyitó + bevétel – kiadás (egyenleg):

945 549

A közalapítvány vagyoni helyzete 2016. december 31-én:

28 387 500
100 000
149 160
5 000
38 979
744
28 681 383
35 956 663

Bankszámla egyenlege
Pénztár egyenlege

936 742
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, 2017-11-30

4 462 357
8 093 253

TISZALÖKÉRT Közalapítvány

2017. december
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Pontosan 20 éve…

Hűvös novemberi este a
meleg
konyhában
beszélgettem
feleségemmel, amikor kopogtak,
és betoppant Zrinszki Pista, régi
kiváló ismerősöm. Szokásához híven
nem sokat köntörfalazott, egyből
belecsapott a lecsóba: Kerekesné
Gyöngyike – akkori Könyvtárvezető
megbízásából
jött,
mert
újra
szerették volna indítani a Tiszalöki
Hírlapot, és főszerkesztőt kerestek.
Meglepődtem,
mert
mindenre
számítottam, csak erre nem. Aztán
én sem sokat gondolkodtam, mert
mindig tetszettek az új kihívások. Bár,
különféle újságokba bedolgoztam, de
a főszerkesztés egy teljesen más szakma. Megállapodtunk, hogy az első, decemberi számot megcsinálom, utána közösen
eldöntjük, hogy kellek-e, vagy akarom-e? Na, ennek pontosan 20 éve! Itt még negyedéves megjelenés volt. Ebben
az volt a rossz, hogy egy megírt cikkre reagálva már mindenki elfelejtette, hogy miből is indult ki az egész. Aztán
váltottunk havilapra – hol fizetős, hol ingyenes formában! Ekkor még rendszeresek voltak a szerkesztőbizottsági ülések.
Felsorolni sem tudnám azokat a lelkes embereket, akik ingyen, saját szabadidejüket feláldozva azon fáradoztak, hogy az
”újság” minél sokoldalúbb, színesebb, tartalmasabb legyen. Emlékszem, Gömze Sanyival – aki akkor még pedagógus
volt, és jóval kevesebb teher nyomta a vállát - nevettünk nagyokat, Tölgyesiné Katával (Kiskatával) folyton a lapzárta
időpontjának betartásán görcsöltünk, Gerhes Miklós bácsival új rovatok megvalósításán fáradoztunk, és még sorolhatnám
hogyan, és kivel törekedtünk a teljesre, - de nem szeretnék senkit kihagyni! Soha nem mondtam, hogy a Tiszalöki Hírlap
vetekszik a „Nyújork Tájmsz-szal”, de igazán az benne a jó, hogy tiszalökiek írják tiszalökieknek. A városról, a városban
történtekről szól. Lehetőséget kaptak benne kezdő, - és profi tollforgatók. Ami biztos: az újság fennállása alatt a várost
irányító aktuális polgármesterekkel (Drótos Vince, Kovács Gábor, Gömze Sándor) mindig sikerült azt a korrekt, közös
álláspontot kialakítani, hogy a Tiszalöki Hírlap nem politikai újság.
A számítógép előretörése nagyban megkönnyítette a munkánkat minden tekintetben. Könnyebben tudunk
egymással kommunikálni, egyszerűbben lehet képeket megkeresni, letölteni, és végül, de nem utolsó sorban: a könyvtáros
lányok életében is jelentős változást hozott, mert addig minden cikket be kellett gépelniük, míg most túlnyomó részt
megkapjuk digitális formában. És ha már itt tartunk: sokszor emberfeletti munkát végeztek, és sokszor munkaidejükön
túl, mert napközben végezték a saját dolgukat. És mindezt ingyen!!! És sajnos sokszor köszönet helyett letolást, bírálatot
kaptak.
Ha most a statisztikát nézzük, bizony megszámolni sem lehet azoknak a cikkeknek a számát, ami eljutott Önökhöz.
Voltak közös örömök, és közös bánatok. Több ezer újszülöttnek gratulálhattunk,
és ugyan ennyi embertársunktól kellett elbúcsúzni. Sokszor jutott nekem az a
hálátlan szerepkör, amikor baráttól, kollégától, jó ismerőstől kellett végső búcsút
venni az újság hasábjain keresztül. Nem mindig sikerült ennek írás közben könnyek
nélkül eleget tenni! Nem akarom értékelni az elmúlt időszakot, mert az igazából az
Önök, Olvasók dolga, de feltétlenül köszönetet kell mondani a város vezetésének,
amiért így- vagy úgy, fizetősen vagy ingyen, de megjelenhetett az újság. Köszönet
azoknak, akik lelkiismeretes munkájukkal hozzájárultak a bőséges tartalomhoz.
			
Köszönet a könyvtár valamennyi dolgozójának a már
említett hozzáállásukért, és végül köszönet Önöknek, amiért havi rendszerességgel
olvassák, értékelik, várják a Tiszalöki Hírlapot. Hogy mi lesz az elkövetkezendő 20
évben? Azt majd 20 év múlva megírom! Köszönöm a bizalmat!
Fülöp Attila
főszerkesztő
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A női kézi csapat utánpótlásképzése
A tavalyi szezontól a TVSE kézilabda szakosztálya
női utánpótlás vonalon is bekapcsolódott a város
sportvérkeringésébe. Tavaly LU7, LU8, LU9 és LU13as korosztályokban mértük össze tudásunkat a Kulcsár
Anita régió csapataival. A kezdeti tapasztalatszerző
mérkőzések jó alapul szolgáltak ahhoz, hogy az
idén folytathassuk a megkezdett munkát, kibővülve
egy LU10-es korosztályú csapattal is. Immáron öt
csapat munkáját hárman irányítjuk. A legkisebbekkel
Vinginder Tünde és jómagam foglalkozunk, míg Lázár
Attila, iskolánk testnevelője a 10 és 13 éves korosztálynak tanítja a sportág fortélyait. A legkisebbek versenysorozata
februárban kezdődik. Az U9-es lánykák azonban már október óta három tornán is részt vettek. Az eredményeink
igen biztatóak . A hat lejátszott mérkőzésből kettőt megnyertünk, hármat vesztettünk minimális különbséggel. Egy
döntetlenünk is született, ami felér egy győzelemmel, hiszen a szomszédos Tiszavasvári csapata ellen értük el, aki tavaly
igen nagyarányú győzelmet aratott ellenünk. Nagyon büszke vagyok a lányokra, akik nagy lelkesedéssel jönnek az
edzésekre, fáradhatatlanul gyakorolnak és mindemellett még jól is tanulnak. A fejlődés mérhető, így az őszi szezont
sikeresként könyvelhetjük el. Remélem a kézilabda és a sport szeretete beléjük ivódik és még sok örömet fog szerezni
nekik. Köszönettel tartozunk a szülőknek is akik támogatják ebben gyermekeiket,rendszeresen kísérnek minket
a mérkőzéseinkre, szurkolásukkal buzdítják a lányokat. Együtt örülnek velünk minden apró sikerünknek. Most egy
kis pihenő következik, majd januártól készülünk az újabb megmérettetésekre. Addig is mindenkinek kívánunk áldott
ünnepeket és békés boldog, sikerekben gazdag újesztendőt.
István Zsoltné
A csapat tagjai :
Bagi Anna, Balogh Anna , Buri Dóra, Kisari Hanna, Kórik Sára Bíborka, Kozsla Judit, Laczkó Eszter, Lukács Dorina,
Mészáros Zsanett, Müller Lili, Orosz Bianka, Orosz Eszter, Rezes Diána

Jól tanultak és jól sportoltak!
Az idén is átadták a „Jó tanuló, jó sportoló” diákok kitüntetéseit. A
tavalyi, 2016/2017. tanévben elért eredmények alapján döntött úgy a
Magyar Diáksport Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport
és Szabadidő Egyesülete, hogy iskolánkban nyújtott kiemelkedő
tanulmányi és sport teljesítményükért István Sára Virágot és Lakatos
Nikolettet is díjazzák a 2017. december 05-én megtartott díjátadó gálán,
Nyíregyházán a Megyeháza dísztermében. Ők az általános iskola mind
a 8 évfolyamát kitűnő eredménnyel végezték, tanulmányi versenyeken
szép eredménnyel képviselték iskolánkat, emellett pedig többször is
szerepeltek diákolimpiai strandkézilabda országos döntőben, illetve
kézilabdáztak megyei elődöntőben. Középiskolai tanulmányaikhoz is
hasonló sikereket és sporteredményeket kívánunk.
Lázár Attila
Mint szülők, itt is szeretnénk köszönetünket kifejezni Lázár Attila tanár úrnak, aki felterjesztette a lányokat a díjra.
Hálásak vagyunk neki, aki a sport szeretetét erősítette bennük. Köszönettel tartozunk az összes pedagógusnak, akik
általános iskolai tanulmányaik alatt az elméjüket, lelküket pallérozták. Ebben az elismerésben a lányok szorgalmán
kívül a Ti munkátok is benne van, amit a nevükben is újra köszönünk.
Hajrá Kossuth!
Tisztelettel:
a kitüntetett lányok szülei
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A mi világunk…

Jó néhány évvel ezelőtt még nem gondoltam volna, hogy ennyire
megváltozik az életünk, hogy ennyire más lesz a világunk, hogy ennyire
eltávolodhatnak az emberek egymástól, hogy ennyire más lesz, hogy
ennyire másképp és másképp gondolkozunk kézenfekvő dolgokról. Teljesen
megváltozott a világ körülöttünk. Átalakult, felgyorsult, szívtelenebbé
lett, talán mondhatnám, hogy kegyetlenné vált. Lassan kivesznek az
emberi értékek, közömbössé válunk, átnézünk dolgokon. Igen, persze
vannak segítő kezek is, és jó emberek is, de sajnos köztünk élnek a csaló,
a mindenkit kihasználó, a mosolygó hazudók is. Szemrebbenés nélkül
elmegyünk a kéregető vagy éppen rosszul levő ember mellet - biztosan
részeg - s meg is hoztuk az ítéletet! Igen, és akkor nem kell segíteni?
Sokszor már azt sem tudjuk, hogy ki a szomszédunk, ki él mellettünk, még
itt sem, vidéki kisvárosban, nem még egy nagyobb településen. Ha igazán
őszinték vagyunk, akkor már a családok is bajban vannak. Sok helyen
eltűntek az ünnepek. Nincsenek már igazán jó lakóközösségek. Hova tűnt
a szomszédolás, a családlátogatás, a” csak úgy átugrom hozzád…”! Az
embernek meg kell tudni szabadulni a káros szenvedélyektől , túl kell lépni
a rossz dolgokon, előre kell nézni, a hálókat szét kell tépni. Fel kell venni
újra és újra az emberi kapcsolatokat, észre kell venni a jó akaratot, fel kell
fedezni újra a barátságokat, a szeretetet, a jóság tisztaságát, és nem utolsó
sorban ismerni kellene a rokonainkat, társunkat, gyerekeinket is. Úgy
gondolom, hogy ehhez a mai politikai társadalmi helyzet, a rohanó technikai
fejlődés, a pénzhajszolás és harácsolás, vagy éppen a nincstelenség is
nagyban hozzájárult, és közbe elvész az „erdőben” az ember. Az ember,
és az emberi értékek… Miért? A vége úgyis mindenkinek ugyanaz lesz,
csak éppen nem mindegy, hogyan is jutunk el a „végső állomásra”.
Talán a pozitívan gondolkodók minőségi és jó életet élnek, mint az örök
morgolódók, de ez sem ilyen egyszerű, hisz olyan sok minden befolyásolja
mindennapjainkat. Ma már nem kapaszkodhatunk a gyermekeinkbe, miután
felnőttek, élik a saját életüket, és ezt tudomásul kell venni. Ezen az úton mi
is végigmentünk, csak éppen hajlamosak vagyunk elfelejteni azt. S majd
magunk maradunk, miután ők is felnőttek, és ez a modern világunkban
még inkább így történik és talán egyre hamarabb bekövetkezik, de azért
ők a gyerekeink és mindig gyerekek maradnak. A nehéz döntéseket is meg
kell tudni élni, a sokkot, dühöt, azt, amikor az egyik fél kizárja a másikat
az életéből, vagy örökre elmegy. Azt, amikor egy barát egyszer csak átnéz
rajtunk, vagy egy szomszéd csak úgy elmegy mellettünk, s jó, ha még
köszön, s már idegenné válik. Amikor azonos elveket, nézeteket vallók
mássá vállnak, és politikai ellenségekké teszi őket az élet, a közélet, vagy
a saját hülyeségük. Amikor ráébredünk arra, hogy milyen rövid az élet - és
a felét elpazaroljuk! Változtatni kellene, de változtatni nagyon nehéz, újra
kezdeni mindent pedig talán még nehezebb. Szokták mondani, hogy sokat
kesergünk és a magyar ember a legboldogtalanabb népcsoport! Igen, erre
felé megy a világ! De hát nem igaz, hogy nem látjuk a szépet és a jót!
Nem igaz, hogy nem tudunk mosolyogni és szeretni, és segítséget adni!
Nem igaz, hogy csak a pénz a fontos! Jó, persze, jó, ha van az is! Az év
vége felé talán számot vetünk eddigi életünkről, és az új év kezdete erőt
ad előrenézni, erőt gyűjteni, fogadalmakat tenni. Talán több jóság, mosoly,
egészség, vidámság várhat ránk, és még minden, ami jó a sok negatívum
ellenére is! Legyen a jövő év egy nagy ölelés és kézfogás! Ugye milyen
szép is lenne!?
Bodnár Gáborné - Tiszalök, 2017. december

Karácsonyhoz
Eljöttél Karácsony,
Isten hozott Téged!
Ugye csak jót hoztál
Az emberiségnek?
Minden évben eljössz,
Meglátogatsz minket,
Boldogabbá teszed
Zajos életünket.
A karácsonyfa készen,
Ünnepi ruhában,
Szaloncukor rajta
Roskad minden ága.
Alatta ajándék
Szeretettel tele,
Mindenkinek jusson
Egy kicsike belőle!
Szeretet nélkül
Mit sem ér az élet,
Ha Ő nem lenne
Megfagynának a lelkek.
Indulj hát Karácsony,
Tegyél meg mindent!
Minden házhoz vigyél
Egy kis melegséget.
A szeretet porát
Hintsd szét az országban,
Mindenkinek legyen
Békés Karácsonya!
Kotosz Istvánné
2017. december
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HÍREK A KOSSUTHBÓL
Bulizott az egész suli												
Hosszú várakozás után és felkészülési időszakot követően november 10-én intézményünk végzős diákjai a hagyományos
sulibuli programmal kedveskedtek iskolánk tanárainak, dolgozóinak, szüleiknek és hozzátartozóinak. Rendkívüli módon
az idei évben a tornaterem adott otthont ennek a rendezvénynek. A tartalmas műsorszámok sorát a már a jótékonysági bálon
debütált szülő-gyermek keringő nyitotta meg. Ezt követően igen látványosan koreografált osztálytáncok következtek.
Azok sokszínűségét erősítette, hogy a gyerekek minden stílusban igyekeztek megmutatni tehetségüket. A táncok sorozatát
egy klasszikus kabaréjelenet törte meg. A műsor vége felé közeledve az énekhangnak is jutott szerep. Mindkét osztály
készült egy-egy dallal. Az „A” osztály diákjai egy kifejezetten erre az alkalomra íródott rap szöveggel készültek, míg a
„B” osztály egy számukra meghatározó és jelentéssel bíró dalt énekelt el. A záró akkordot az elmaradhatatlan sulibulidal jelentette. A kedvező fogadtatás után a család, az érdeklődők mind hazatértek, és a végzős diákok bírtokba vették
iskolánk auláját, ahol egy jó hangulatú diszkó keretében vezethették le a fellépés okozta izgalmukat. Sok, a felkészítésben
részt vállaló felnőttet illet köszönet, de a legnagyobb érdem a gyerekeké, akik néha erőn felül is vállalták a próbák adta
nehézségeket, és egy színvonalas, tartalmas, profi műsor-összeállítással kedveskedtek minden jelenlévőnek.
Filharmónia 2. előadás
2017. november 21-én a művelődési házban ismét filharmóniai hangversenyen voltunk. Ekkor Kazár Ticiána és a Tamás
Kombo világzenei műsorát láthattuk. Az előadás címe: E máig vándoroltam volt. A világzenei műsorban a népdal állt
a zeneszámok középpontjában. Elsőként egy moldvai népdal feldolgozását hallottuk: „Adjon Isten minden jót!”, majd
a Kállai kettősről meséltek érdekes történetet. „Felülről fúj az őszi szél…” énekelték a Kodály Zoltán által gyűjtött
közismert népdalt. Hallhattunk kárpátaljai éneket, héber dallamot, megzenésített József Attila-verset is. Izgalmassá tették
a művészek az előadást számunkra, mert bemutattak nekünk érdekes hangszereket. A közismert gitáron, szintetizátoron,
dobokon kívül láttuk az esőfát, és olyan fúvós hangszert, amelyet egy csövön át fújt meg szólaltatója és billentyűkön
játszott. Ez a hangszer a melodika. Mi is bekapcsolódhattunk az előadásba, amikor a Tavaszi szél című népdalt közösen
gitárkísérettel elénekeltük. A legismertebb magyar népdal az „A csitári hegyek alatt” elhangzott klasszikus stílusban
zongorakísérettel, majd mai átdolgozásban. Még „rap”-peltek is benne! Ismét új élményekkel gazdagodtunk, jól éreztük
magunkat! Kíváncsian várjuk a következő előadást, amelyen harsonákat hallunk majd!
Perjési Nándor 5.b
Palócgála
Ez év júniusában a Tarpai Megyei Népzenei Fesztiválon térségi
dicséretes fokozatot kapott Kántor Jázmin és Horváth Szabolcs.
Ennek folytatásaként tíz hét felkészülés után nagy izgalommal
utaztunk Egerbe, ahol országos minősítőn vettünk részt november
19-én a Palócgálán. Mindketten művészeti iskolánk népi énekes
tanulói, és először vettek részt országos szintű rendezvényen.
Minden minősülőnek két tájegység népdalaiból álló csokorral
kellett színpadra állni. Jázmin tolnai leánydalokat és nagyecsedi
szerelmes népdalokat, Szabolcs pedig nagykunsági pásztordalokat
és tiszanagyfalusi szerelmes népdalokat énekelt. A zsűri elnöke
Birinyi József, aki többek között a Hungaricum Bizottság elnöke is.
Eredeti palóc énekesek között, igen színvonalas mezőnyben sikerült
Jázminnak országos ezüst-, Szabolcsnak országos bronzminősítést
elérnie. Nagy élmény volt tanítványaimnak ez a nap! Magam is elégedett vagyok teljesítményükkel és az elért
eredményekkel is. Köszönet minden segítőnknek, legfőképp a Tiszalöki Iskolás Gyermekekért Közalapítványnak a
minősítéssel jár ó költségek biztosításáért.
Cziczerné Darai Erzsébet
LEGO mindörökké!
2017. november 22-én hatalmas élményben volt része a 6. a osztálynak: a nyíregyházi LEGO gyárba látogathattunk el.
Osztályfőnökünk hosszas szervezésének köszönhetően végre eljuthattunk oda, ahova minden gyermek vágyik. Reggel
nagy izgalommal szálltunk fel a buszra. Mikor megérkeztünk, kíváncsian kerestük az élményeket. A portánál egy kedves
és humoros „idegenvezető” köszöntött minket. Ő vezetett körbe a gyárban, pontosan elmondott az üzemről minden fontos
részletet. Megmutatta a gépeket, amelyeken a LEGO alkatrészeket gyártják, például a fröccsöntőt is, ami a DUPLO
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kockákat színezi. A folyosókon rengeteg modell volt kiállítva: láthattunk hatalmas majmot, zsiráfot, a megépített Tower
Bridge-t, és a Taj Mahal-t is. Megcsodálhattunk a LEGO elemekből kirakott autók képeit. Nekem nagyon tetszettek a
targoncák, és a méretes gépek, amik a sok-sok tarka elemet hordták. A séta végén beszabadultunk a színes kockák közé
a játszószobába. Itt önfeledten játszhattunk egy piciny ideig. Legvégül titkos kívánságunk is teljesült, ugyanis mindenki
kapott egy kis doboz meglepetést a gyárlátogatást vezető hölgytől. Már a buszon izgatottan forgattuk, nézegettük a
dobozokat. Beérve a suliba folytatódott az önfeledt játék, megépíthettük az ajándékba kapott kockacsodákból az AT-DP
lépegetőt. Örök emlékként díszíti polcomat ez a Star Wars -os figura, amire ha ránézek mindig felelevenednek ennek a
kellemes kis kirándulásnak a részletei. Szívem szerint minden nap el tudnék tölteni a gyárban egy-két órát. Remélem
hamarosan visszatérhetünk! Nagyon köszönjük ezt a felejthetetlen délutánt!
Vinginder Tamás Barnabás (6.a)
Adventi gyertyagyújtás
Az iskolában egy új kezdeményezés indult: az adventi
gyertyagyújtás. Hétfőnként diákok és tanárok együtt gyújtják
meg az adventi koszorú egy-egy gyertyáját, s elénekelnek
egy közismert karácsonyi dalt.

Alsós mikulás ünnepség
Decemberben nagy a készülődés az alsó tagozatban.
Hagyomány, hogy a másodikosok Mikulás napján egy kis
műsorral szórakoztatják társaikat. A gyerekek és az őket
felkészítő tanító nénik remekül teljesítették a feladatukat,
hiszen nagyon vidám, tartalmas előadást láthattunk
december 5-én délután. A műsort színesítették a művészeti
tagozat fúvós tanszakának növendékei. Köszönet minden
szereplőnek és pedagógusnak a felhőtlen szórakozásért!
A HUMÁN munkaközösség hírei
Tehetség kerestetik!
2017. november 22-én szerdán a Tiszavasvári Általános Iskolában megrendezett „Tehetség kerestetik” magyar nyelvi
versenyen iskolánkból 8 tanuló vett részt. A versenyt két évfolyamon rendezték: 6. és 8. évfolyamon. A feladat helyesírási
és nyelvtani feladatok megoldása volt. Iskolánkból összesen 8 tanuló vett részt a megmérettetésen.
Közülük Agócs Armand 6.a osztályos tanuló a 3. helyen végzett.
Angol szövegértési verseny
2017. november 30-án egy kis csapat diákunk
felkerekedett, és elutazott Tiszavasváriba az angol
szövegértési versenyre. Tanulóink nagyon szépen
szerepeltek.
7. évfolyam: I. Ferenczi Ákos 7.a
II. Bánszki Blanka Zoé 7.a
8. évfolyam: II. Fleischer Boldizsár 8.b
II. Veleczki István 8.b
Gratulálunk nekik!

Lakatosné Orosz Ildikó mkv.

Reál hírek
A Tiszavasvári Váci Mihály Gimnáziumban rendezett
matematikaversenyen szép eredményeket értek el
tanulóink.
5. évfolyam: Sepsi Lázár Márton 5.b II. helyezés
7. évfolyam: Bánszki Blanka Zoé 7.a I. helyezés
Ferenczi Ákos 7.a II. helyezés.
Kórik Zsombor 7.a III. helyezés
8. évfolyam: Juhos Hanna 8.b III. helyezés
Orosz Tibor mkv.
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Búcsú Putnoki Zsuzsa tanárnőtől
December 2-án mindenki megdöbbenéssel fogadta a hírt, hogy Putnoki Zsuzsa
tanárnő örökre eltávozott. Tudtuk, hogy beteg volt…. De bíztunk abban, hogy talán
legyőzheti a betegségét, és ebből a harcból végül ő kerül ki győztesen. De nem így történt…
Fáj a búcsúzás… Elszorul a szívünk, ha arra gondolunk, hogy nincs többé, s hogy
már nem fog mosolygó arccal belépni a tanterembe Zsuzsa néni. Nehéz lesz őt pótolni…
Tudtuk, keserves napok következnek a lesújtó hír után. S jöttek is ránk, nem kímélve sem
közeli, sem távoli ismerősöket, igaz barátokat és tiszteletet érző tanítványokat. Nem is
fog ilyenkor az írástudó tolla, a kéz is erőtlen, a gondolatok kuszák, a szív nyughatatlan…
Fájó szívvel búcsúzunk tőle, nyugodjon békében!
„ Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni.
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett.
Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.”

1966-2017

Hírek a Telekiből…
LAN-party
A Nyíregyházi SZC Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma fennállásának 30 éves
jubileuma alkalmából megrendezett „EZ BIZONY HÁBORÚ! – LAN-party” versenyen intézményünk csapata a második
helyen végzett. A csapat tagjai: Balogh Máté, Gergely Dominik, Gombás Ákos, Nemoda Erik és Varga Viktor.
Állásbörze 2017
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum által megrendezett állásbörzén idén is képviseltette magát intézményünk. Végzős
tanulóink megtekinthették a munkáltatók és más képző intézmények ajánlatait. Ezen a rangos eseményen került sor több
versenyszám eredményhirdetésére is. Intézményünk fiataljai a szakma-selfie pályázaton értek el helyezést. A csapat
tagjai: Lakatos Alex, Lakatos Csaba Dániel és Rózsa Ákos
Pályaorientációs nap a Telekiben
2017. november 22-én intézményünkben a szakképzési hét keretén belül pályaorientációs nap került megrendezésre.
A program két nagy egységből állt: Szakmaudvar az ovisok részére, illetve előadások tanulóink részére. Az óvodások
játékos formában ismerkedhettek az intézményben oktatott szakmákkal. A szakmánként kialakított játszóhelyek
mellett mesenézésre is volt lehetőség, valamint egészséges nassolni valókat fogyaszthattak a csöppségek. Tanulóink
szakmánként kaptak ízelítőt neves vállalkozások munkatársaitól, vezetőitől, sok munkavállalót foglalkoztató intézmények
képviselőitől. Az előadók reális jövőképet festettek le tanulóink előtt. A program sikeres lebonyolításában nagy szerepet
vállaltak: Andrássy-kastély, Tiszadob, BV Intézet, Egyetértés Coop Zrt. , Fémszerkezet Kft., Horváth Gabriella, turisztika
szakos kolléganő, Hot&Cold Therm Kft., Járműszerelvény Gyártó Zrt., Katasztrófavédelem, KingStore Magyarország
Kft. Nyíregyháza, Mapei Kft., Miskolci Rendészeti Szakgimnázium, Munkaügyi Központ, Rendőrség, Vasép Kft.,
Vöröskereszt, Zsuga-Tar Judit kolléganő.
Szalagavató a Teleki Blankában
2017. december 1-én a Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma szalagavató
ünnepségén két végzős osztály diákjainak tűzték fel a maturandus szalagot. A ceremónia az osztályok bevonulásával
kezdődött, majd Kiss László, az intézmény igazgatója mondta el ünnepélyes beszédét. Ezután a végzős tanulók nevében
Tóth Krisztina szónoklatát hallhattuk, aki megköszönte a tanári kar, valamint a szülők áldozatos munkáját. Ezt követően
került fel a két osztály tagjainak a mellére a szalag. Az est második felében a diákok által előadott produkciók következtek.
Elsőként a 12. B osztályosok keringőjét csodálhattuk meg, 4 pár táncolt a színpadon, a látványos koreográfiát a lányok
csillogó mennyasszonyi ruhában mutatták be a közönségnek. A második műsorszámban a 11. C osztály iskolában eltöltött
éveiről láthattunk egy kisfilmet, majd a közös énekük következett. A harmadik performansz újra a 12. B tanulóinak
immár modern tánca volt, ezalatt a színfalak mögött lázasan készülődött az előadására a másik osztály hat tanulója, akik
egy mulatságos mozdulatsort mutattak be több zeneszám egyvelegére. Természetesen nem maradhatott el a 12.
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B osztály képeiből összevágott videó sem. Végezetül a 11. C osztály varázslatos keringőjével zárult az este. A feszült
készülődéssel teli hetek méltó lezárása volt a rendezvény. A végzős nebulók sokat gyakorolták a műsorszámokat és
az ünnepély előtti nyugtalanságukat csak a bemutatók sikere csitította le. Habár 2017-ben csak két osztály vett részt a
szalagavatón, mégis nagyszámú közönség gyűlt össze, akik jó hangulatban tölthették el a péntek estéjüket. Köszönjük
szépen mindazok munkáját, akik a program megszervezésében és lebonyolításában részt vettek és gratulálunk az utolsó
évesek sikeres szerepléséhez.
Köszönettel tartozunk a csodás virág-dekorációkért Gulyásné Jutka néninek.
Zsuga-Tar Judit - az intézmény pedagógusa
Ismét sikeresen pályáztak a Telekis tanárok!
Ez év novemberében 2 pályázatot is adtunk be az ERZSÉBET A KÁRPÁT-MEDENCEI GYERMEKEKÉRT
ALAPÍTVÁNY felhívására. Az Erzsébet- Karácsonyra már meg is érkezett a pozitív elbírálás. Diákjaink a kísérő tanárokkal
2017. december 21. csütörtök 11 órai kezdettel Csajkovszkij: A diótörő című 2 felvonásos mesebalettet nézhetik meg az
Erkel Színházban. A pályázat beadásakor a tanulóknak érvényes tanulói jogviszonnyal kellett rendelkezni. A Tavaszi/
Őszi Igazolt Hiányzásban, Élménytáborban, vagy Nyári Napközi Erzsébettáborban való részvétel nem zárta ki annak
a lehetőségét, hogy a kedvezményezett gyermek az Erzsébet-karácsonyon is részt vehessen, így 35 tanuló és 3 tanár
nyerte meg a pályázatot. Az Alapítvány a pályázóknak az elnyert előadásra belépőjegyet biztosít, illetve gondoskodik
az érkezéskor tízórairól, távozáskor ajándék- és úticsomagról, valamint a busszal történő utazást költségét is megtéríti.
Tartalmas, élményekkel teli napot tölthetünk el Budapesten. Zárásképpen egy dal részlete jutott az eszünkbe:
„ A föld csak néked őrzi titkát,
S ez végtelen nagy gazdagság,
Csak tudd és akard látni bűvét, varázsát,
Vár a messzi ismeretlen,
A tudás az, mi fölemel,
Várnak rád új és új csodák. ”
Nem csak a húszéveseké a világ! - Néhány gondolat Molnár László Kollégánk nyugdíjba vonulása alkalmából
Mi, ma még nem tudjuk milyen lesz ez a hely nélküled.
Mi, ma még nem tudjuk milyen lesz ez a csapat nélküled.
Csak egyet tudunk biztosan, más lesz nekünk is és más lesz neked is, holnaptól.
Toporogva irigykedünk, hogy kilépsz a napi rutinból – megszokni egy másikat –, hogy átlépsz a miénkből egy ma még
ismeretlen világba.
Mint ahogyan a tavasz is váltja a telet, a jelent is váltja a jövő.
Viccesen azt szokták mondani, hogy a tanár az a diák, aki sosem hagyta ott az iskolapadot. Ám ahogy most is látjuk, még
a tanár életében is eljön egyszer az a pillanat, amikor búcsút kell intenie az alma
maternek. Ballag már a vén diák… – ahogy a dal is mondja. És ez a ballagás valahol
még szomorúbb, mint a diákévek után, mert még több élmény, még több barát, még
több küzdelmes, fáradságos, de sikerekben is gazdag év kötődik számodra ehhez
a helyhez. Ha röviden össze akarnánk foglalni pályafutásod eredményeit és fontos
eseményeit, valószínűleg holnap reggelig itt ülnénk. A teljesség igénye nélkül, mi
most a nálunk eltöltött évekre emlékezünk. 2008-ban álltál a kollégiumunk élére.
Tele tervvel, bizonyítási vággyal. A diákokat sajátodként szeretted, védted, óvtad.
Ezt bizonyítja a rengeteg videó üzenet, amelyet nyugdíjba vonulásod alkalmával
küldtek a volt tanítványok. Szívesen gondolunk vissza a futballmérkőzésekre,
ahová mindig elkísérted a diákokat. A Simon Tibor emléktorna szervezésében
is fontos szerepet vállaltál. Ápoltad a kapcsolatot a megyei kollégiumokkal a
kollégiumok közötti vetélkedők alkalmával. A Kossuth-Telekis programok is a jó
kapcsolatot szolgálták.
Nyugdíjba vonulásod alkalmából szeretettel köszöntünk.
Köszönjük az együtt töltött éveket, hogy mindig számíthattunk Rád.
További jó egészséget kívánunk!
Kollégáid
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Tájékoztatás a 2017. évben elnyert pályázatokról
Folyamatban lévő projektjeink a következők:
TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00013 kódszámú, „A Tiszalöki Ipari Park fejlesztése” című, 547.964.999 Ft elszámolható
összköltségű projekt. Az előleglehívás megtörtént, kifizetések ebben az évben megbízási díjak, előkészítési költségek és
ingatlanvásárlás címen történtek összesen 16.076.677 Ft összegben.

TOP-2.1.2-15-SB1-2016-0008 kódszámú, „Zöld város kialakítása Tiszalökön” című, 402.602.698 Ft elszámolható
összköltségű projekt. Az előleglehívás megtörtént, kifizetések ebben az évben előkészítési költségek és megbízási díjak
címen történtek összesen 2.875.000 Ft összegben.
EFOP-1.5.3-16-2017-00086 kódszámú, „Együtt a humán szolgáltatás fejlesztéséért” című, 250.000.000
elszámolható összköltségű projekt. Előleg lehívás illetve kifizetés nem történt.
TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00018 kódszámú, „A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése –
Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben” című, Tiszalökre vonatkoztatott
234.023.680 Ft elszámolható költséggel. Az előleglehívás megtörtént, kifizetések ebben az évben előkészítési költségek
és eszközbeszerzés címen történtek összesen 47.830.000 Ft összegben.
TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00052 kódszámú, „Tiszalök város belterületi utcáiban meglévő belvízelvezető árok
rekonstrukciós munkái” című, 62.821.876 Ft elszámolható összköltségű projekt. Előleglehívás megtörtént, kifizetés
előzetes tanulmány címen 1.570.500 Ft kifizetésre került. A kiviteli tervek a mérföldkőnek megfelelően még az idei
évben elkészülnek és a tervezési díj 1.570.500 Ft értékben kiegyenlítésre fog kerülni.
TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00009 kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása Tiszalök
városa és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által” című, 239.999.998 Ft elszámolható összköltségű
projekt. Előleglehívás megtörtént, kifizetés megbízási díj címen 832.284 Ft összegben realizálódott. Várhatóan még az
idei évben az eszközbeszerzések megtörténnek, melynek költsége 3.489.709 Ft értékben kerül majd kiegyenlítésre.
TOP-3.2.2-15-SB1-2016-00002 kódszámú, „Tiszalök Város közcélú épületeinek komplex energetikai fejlesztése”
című, 166.188.700 Ft elszámolható összköltségű projekt. Előleglehívás megtörtént, kifizetés 2018-ban realizálódik.
TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062 kódszámú, „Fenntartható energetikai és klímacselekvési programok kidolgozása
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című, Tiszalökre vonatkoztatott 3.810.000 Ft elszámolható költséggel. Előleglehívás
megtörtént, kifizetés 2017. évben nem történik.

Folyamatban lévő projektjeink mindegyikének tekintetében megkötött támogatási szerződéssel rendelkezünk, előleg
lehívás kizárólag az EFOP pályázat esetében nem történik meg a 2017-es évben. Tiszalök Város Önkormányzatának
Képviselő-testületi ülésein minden alkalommal tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket és a lakosságot pályázatainkkal
kapcsolatban. Gyakorlatilag a megvalósulási, kivitelezési szakasz 2018-ban kezdődik és pályázattól függően 2018 és
2020 között kell, hogy megvalósuljon.

		

Tisztelettel:
Tiszalök Város Önkormányzata
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Adventi hangulat Tiszalökön
Az advent időszaka minden évben meghitt várakozással tölt el bennünket, hiszen ezek a hetek lehetőséget adnak az
elcsendesülésre, a szeretteink felé fordulásra és persze a karácsony előtti előkészületekre is. Az advent szó szerint
„eljövetelt” jelent, a latin „adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”.
Az emberek az első gyertyát világszerte 2017. december 3-án gyújtották meg az adventi koszorún, így Tiszalökön is.
16 órától a Polgármesteri Hivatalban felléptek a Kossuth Lajos Általános Iskola és Művészeti iskola tanulói valamint
Poczkodi Katalin tanárnő. Ezt követően együtt imádkozhattunk Bacsó János görög katolikus parókussal, aki végezetük
meggyújtotta az első gyertyát az óriás adventi koszorún.
A második adventi gyertyagyújtásra az óvodás gyermekek és óvodapedagógusok készültek egy rövid műsorral. A
gyerekek verset szavaltak, a pedagógusok, dajka nénik pedig közös énekükkel hoztak minket karácsonyi hangulatba.
Fercsákné Tomán Ildikó ünnepi beszédét követően a második gyertyát gyújthatta meg a koszorún.
A harmadik adventi vasárnapon Gömze Sándor polgármester köszöntő beszéde után Tabáni István, a Csillag születik
című tehetségkutató műsor második szériájának győztese adott fergeteges koncertet a tiszalöki közönségnek, aki saját
dalán kívül többek között Máté Pétertől, a Queentől és a Beatles-től is énekelt. A Hivatal előtt közösen imádkozhattunk
Lőrinczyné Harászi Andrea református lelkésszel, majd Gömze Sándor polgármester meggyújtotta adventi koszorúnk
harmadik gyertyáját.
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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 0620/433-7066
Halottszállítás (0-24h): 06-30/935-7830
Keressék fel bemutatótermünket a KRÓKUSZ
Virágboltban, és ismerkedjenek meg árainkkal!

A különbség szembetűnő!

A református egyházközség
ünnepi alkalmai 2017-ben:
december 24. vasárnap 10 óra
családi istentisztelet
december 25. hétfő 10 óra
ünnepi istentisztelet úrvacsorával
december 26. kedd 10 óra
ünnepi istentisztelet

KARÁCSONYI MISEREND
December 24-én, vasárnap 20 órától Szentmise
December 25-én, hétfőn 9:30-tól Szentmise
December 26-án kedden 9 órától Görög Szentliturgia
2018. január 1. hétfő 9:30-tól Szentmise
Áldott, Békés, Boldog
Karácsonyi Ünnepeket Kíván
a tiszalöki Katolikus Egyház

december 31. vasárnap 10 óra
óévi istentisztelet
2018. január 1. hétfő 10 óra
újévi istentisztelet
ISTENTŐL MEGÁLDOTT KARÁCSONYT,
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK
SZERETETTEL!
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