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Interjú
dr. Vinnai GyőzőA magyar kultúra napjára emlékeztünk
egyéni
országgyűlési
,„Akik
embernek igaz emberek voltak, akik tudtak hevülni nemes eszmékért. Akik igazi
képviselővel
lélekkel, erejük és tehetségük legjavával e hazáért éltek, dolgoztak, nagyokat cselekedtek:
szóval, tollal, karddal, vésővel, ecsettel, s akik ha hatalom volt a kezükben, e hatalommal
2. oldal
a nép javát
munkálták mindig. Méltó hely illeti őket a magyarok Pantheonjában.”
									(Benedek
Elek)
Képviselő-testületi

határozat a

1989 óta emlékezünk meg arról, hogy - a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban január 22-én tisztázta
lekötelező
Csekén abetelepítési
Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb
kvótáról
figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak,
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének.
3. oldal
Felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző
tárgyi és szellemi értékeinket. Ennek szellemében
Tájékoztatás
emlékeztünk meg mi is Tiszalökön ezen a napon 17
a START
órától a Művelődési Házban, melyet Körei László
Mezőgazdasági
képviselő úr köszöntője nyitott meg, aki többek
programról
között arról beszélt, hogy „a magyar kultúra napján
önmagunk és környezetünk számára is képesnek
5. oldal
kell lenni a helytállás közvetítésére és az értékek,
tradíciók továbbgondolására. Tiszalök város szellemi
és kulturális sokszínűségét a gondolatok, a jó szándék és a jövőkép szilárdsága teheti a jövőben még erősebbé.” Az
Görbedi
Miklós
eseményen
Gömze
Sándor polgármester úr, az intézmények és civil szervezetek vezetői és képviselői, valamint a
Bátyám
emlékére!
képviselő testület tagjai is jelen voltak. A Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint
a Nyíregyházi SzC Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának tanulói és pedagógusai
7. oldal
színvonalas
előadásukkal szórakoztatták a közönséget. A műsorban közreműködtek: az általános iskola nyolcadikos emelt
magyarosai, szintetizátoron játszott Sepsi Lázár, Kóti Dániel szavalt, Szilágyi Enikő furulyán játszott. Kis Judit Ágnes
Szó című művét Balázsi Dániel 10/b osztályos tanuló adta elő. Csikós Réka és Nagy Csongor furulya és szintetizátor
duettet játszott. Csizmadia Lili és Karácsony Genovéva 11/b osztályos tanulók a Himnusz keletkezésével ismertettek meg
bennünket.
követte Kissné Nyírcsák Erika tanárnő, aki a Ha én rózsa volnék című dalt énekelte el. Fekete Tibortól
KajakosŐket
életképek
és Kántor Jázmintól prózát és éneket hallhattunk,
majd az
9 -általános
10. oldaliskolások fúvós kamara előadása
következett. Poczkodi Katalin tanárnő zárszóként
saját versét szavalta el. Az általános iskolai tanulókat
felkészítő pedagógusok: Cziczerné Darai Erzsébet,
Fekete Miklós, Horváth Éva, Kórik Erika, Lakatosné
Orosz
Ildikó, olvasója
Muskovszky Mária, Poczkodi Katalin, a
A hónap
gimnázium tanulóit Kissné Nyírcsák Erika, Szabóné
Lendák Gyöngyvér tanárnők segítették.

11. oldal

Vargáné Bartha Mercédesz
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Karácsonyi ének a börtönben
2017.december 22én az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub tagjai
meghívást kaptak a tiszalöki börtönbe egy jóvátételi célú
előadásra. A tiszalöki börtön Tiszavirág Társulata Charles
Dickens Karácsonyi Ének című klasszikus regényének
színpadi feldolgozásával kívánt áldott karácsonyi ünnepeket.
A fogvatartottakból álló 11 fős csoport arra használta fel az
adventi időszakot, hogy színi előadással ajándékozzák meg az
időskorúakat. A jóvátételi célú produkcióra heteket készültek,
munka után szöveget tanultak, díszletet festettek. A siker
nem maradt el, mindenki meghatódva tapsolt. Köszönjük az
intézet parancsnokának, hogy engedélyezte az előadás után
intézetlátogató sétát tehessük.

FELHÍVÁS!
Most mi fizetünk Önnek a tanulásért!

•
•
•

OKJ-s végzettséget biztosító szakképzések indulnak
Tiszalökön:
2018. áprilisban
Épület- és szerkezetlakatos képzés
2018. szeptemberben
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
2018. szeptemberben
Élelmiszer- és vegyi áru eladó
A képzések ingyenesek!
A képzésen részt vevők számára megélhetési támogatást,
utazási költségtérítést biztosítunk.
A sikeresen vizsgázók többsége számára munkát
biztosítunk az elsődleges munkaerő-piacon.
A jelentkezőket korlátozott számban tudjuk fogadni!
Bővebb információ:

A toborzó napon 2018. február 8-án, csütörtökön 14 órakor Tiszalökön
a Művelődési Ház klubtermében. Tiszalök, Kossuth u. 27.

Telefon:

06-42/722-410 * 06-20/779-5399 * 06-20/779-5396

Eltűnődve
Fehérlik a mező,
Havas a táj,
Zúzmarás ágon
Madárdalolás.
A madáretetőt
Körberajongják,
Megtelt a begyük,
S repülnek tovább.
Az ég felé sóhajtok,
Ők már ehettek,
De ki eteti meg
Az éhező gyereket?
Sokan éheznek,
És mennyien fáznak,
Milyen elméje van
Ennek a világnak?
Szórják az átkokat,
Tiporják egymást,
Egy nagy felfordulás
Az egész világ.
Béke és szeretet
Távolodik tőlünk,
Ezt a két szót
Soha ne feledjük!
Felnézek az égre,
Istent arra kérem,
Boldogságot adjon
Az emberiségnek!
Kotosz Istvánné
2018. Január
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Fogyasztói Társadalom…
A fogalom nem tudományos kifejezés. Olyan társadalmat jelöl, amelyben
a javak és szolgáltatások fogyasztása az emberi élet elfogadott célja.
Modern társadalom a termelés, elosztás, fogyasztás körforgalmára épül.
A mai fogyasztói társadalom és fogyasztói kultúra kitermelt magának az
emberek elé állított ideálokat, celebeket, a minőség és tudás nélküli emberi
létet. Átalakult az életünk, követhetetlen minták, ideálok határozzák meg
a minden napokat. A fejlődés útját a média és a profit határozza meg. Az
a jó minta, ami a villogó képernyőn zajlik és belopakodik az életünkbe. A
pénz mozgatta új világban felborult értékrendekkel élünk és mindennap
megküzdünk érte. Az embereket belekergetik az állandó pénzhajhászásba
és a minél több fogyasztásba. Minden azt sugallja, hogy ha ez nincs, akkor
nem is vagy ember! Szorongó, egyre kevesebbet érő emberek, érzelmileg
kicsavart, munkahelyét féltő dolgozók idegeskednek kétségbeesetten, de mosolyogva akarnak megfelelni a mostani
virtuális világnak. A mai nőnek és férfinak igen nehéz az élete. Harminc éves óvodások élnek otthon a „Mama Hotelban”.
Nehéz az önmegvalósítás, a hétköznapi élet is lehetne izgalmas és jó. Nem kell mindig Ikonokat keresni és bálványozni!
Prózaian is lehet normálisan élni, gyereket nevelni és dolgozni, szórakozni! Korosodó mamák türelmetlenül gondozzák
digitalizált agyon kényeztetett gyermekeiket lehet, hogy már inkább az unokának kellene körülötte ugrálni. A gyerekek
már az óvodában interneteznek. Elfelejtik a játék örömét. A mama állandóan fogyókúrázik, s ha tehetné, súrolóporral
fehérítené még szebbé a fogait. Ma egy érdekvezérelt világban élünk ahol hamar megszakadnak a barátságok. Ránk
szakadnak a valóság show-k, realytik és a véget nem érő mai szappanoperák és színészeket sem igénylő sorozatok
zúdulnak ránk bebizonyítva, hogy mindenki lehet győztes, sikeres, csillogó hős és közben elveszítjük az igazi értékeinket!
Ellopták az ünnepeinket, fogyasztásra ösztönöznek. A „nyúl” már februárban jelzi
az üzletek polcain a közelgő húsvétot, ami lehet, hogy még két hónap múlva lesz! A
karácsony csillogó díszei, és a csoki mikulás már szeptemberben vigyorog a polcokon…
Nem csoda, ha a gyerekek megzavarodnak, a felnőttek meg meghülyülnek!....Egyre
több önértékelési zavarral küzdő páciens jelenik meg az orvosnál. A média és az
internet hatására egyre többen fogyókúráznak, és próbálnak egészségesen élni, mégis
egyre több kövér ember van, és egyre többen betegednek meg. A prevencióról csak
dumálunk, és nem értjük… és a bizonytalan érzelmi zavarok kerülnek előtérbe. No és
még nem is beszéltünk a drog, gyógyszer,- és alkohol függőségről! A játékszenvedélyről
és annak rabságáról a munkahelyi előírások csapdáiról és az ezekhez tartozó lelki és
testi tünetekről, a kontrollvesztésről és az állandó időzavarról! A fogyasztói társadalom
csapdái elől nehéz menekülni, ki kell építeni a saját maga biztonságunkat és meg kell
találni a helyünket ebben az új világban… legyen az gyerek, fiatal, felnőtt vagy idős,
vagy éppen aggastyán! Csak elérhető célokat kell kitűzni magunk elé, bár álmodozni is
lehet néha egy kicsit. Jó lenne, ha 2018-ban egy kicsit elgondolkodnánk ezen, és talán
még változtatni is tudnánk rajta-legalább egy kicsit! A fogyasztói kultúra megteremtette
számunkra pszichés munkahelyi, családi életet, előtérbe került az agresszív főnöki
magatartás, de ugyanakkor meg nő a csapat szellem. A generációs problémák még
Köszönjük Fótos Attila élesebben kiütköznek, előjön a „munka alkoholizmus”és függőség, mint a drog, az
internet függőség, mint betegség. Sajnos igen kevesen olvasnak, kézzel már alig írnak,
valamint
levelet, képeslapot szinte senki sem küld, kézírásunk egyre rondább. Minden a digitális,
Bereczki Zoltán és
virtuális fogyasztói társadalomról szól!
felesége támogatását!
Bodnár Gáborné

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!
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Születőben az új pszichiátriai fejőstehén: a videojáték-függőség
Ön szégyenlős? Vigyázzon: a pszichiáterek szerint lehet, hogy szociális szorongásos
zavara van. Honvágy kínozza? Erre is van diagnózis: különválási szorongásos zavar.
Csupán néhány példa a számos zavaros pszichiátriai diagnózis közül, amelyek arra
jók, hogy a gyógyszerfelírással profitot termeljenek. Most pedig itt az új pénzforrás: a
videojáték-függőség, amelyet 2018-ban terveznek bevezetni a betegségek közé. Persze
ki nem látott még tinédzsert, akit le sem lehet vakarni az okos telefonjáról vagy számítógépéről, és máson sem jár az
esze, mint a számítógépes játékon. Idegesítő, hogy nem lehet vele beszélgetni? Persze. Elkeserítő, hogy tanulás vagy
a rá bízott házimunka helyett inkább játszik? Még szép. Betegségről van szó? Erről már megoszlanak a vélemények.
Az mindenesetre már napvilágot látott, hogy a gaming zavart (vagyis a videojáték-függőséget) 2018 májusában
szándékoznak bevezetni a Betegségek Nemzetközi Osztályozása új, 11. kiadásába. Ahhoz, hogy diagnosztizálni lehessen,
elég súlyosnak kell lennie ahhoz, hogy meggyengítse a személyes, családi, szociális, oktatási, foglalkozási funkciókat
vagy a működés más fontos területeit, és normális esetben a tüneteknek fenn kell állniuk legalább 12 hónapja – olvasható
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) honlapján. De vajon mit jelent az, hogy „elég súlyos”? Ki dönti el, hol a határ?
És miért éppen 12 hónap? Ha 11 és fél hónapja tart, akkor még nem beteg? Az a baj a pszichiátriai diagnózisokkal, hogy
– a tényleges betegségekkel ellentétben – nincsenek orvosi eszközök, amelyekkel ezeket a „zavarokat” ki lehet mutatni.
Csupán szubjektív tünetlisták vannak, önkényes határértékek, amelyekről egy csapatnyi pszichiáter közmegegyezéssel
döntött. Az összhang azért közel sem teljes. 2016 novemberében 24 független tudós írt vitalevelet az Egészségügyi
Világszervezetnek, melyben a gaming zavar létjogosultságát vonták kétségbe. Levelükben rámutattak, hogy a gaming
zavar betegséggé nyilvánítása negatív hatással lesz a tudományos, egészségügyi és jogi világra: a videojátékokat
körülvevő morális pánik elhamarkodott diagnózisokat és kezeléseket fog eredményezni, a kutatások a megerősítés
irányába fognak haladni (vagyis arra fognak koncentrálni, hogy a betegség-vonalat erősítsék), és a játékosok egészséges
többségét stigmatizálják, talán még törvényeket is módosítanak. A tudósok szerint ez jelentősen több kárt fog okozni,
mint hasznot, ezért azt javasolják, hogy vegyék ki a gaming zavart a Betegségek Nemzetközi Osztályozása új kiadásából.
Nem véletlen persze, hogy a pszichiátria el tudja adni az egyre újabb diagnózisokat – így például a gaming zavart
– a társadalomnak, hiszen olyan jelenségről van szó, amely valóban számos ember életét megnehezíti; tényleg nem
jó, ha valaki egy számítógépes játékban éli az életét. A gaming zavar azonban – számos más pszichiátriai „zavarhoz”
hasonlóan – sokkal inkább morális, viselkedésbeli kérdés, egyéni felelősségvállalás és önfegyelem függvénye, mintsem
orvosi kérdés. A gyógymód persze, mint minden hasonló esetben, a gaming zavar esetében is főként pszichiátriai
tudatmódosító szerek alkalmazása lesz – olyan szereké, amelyek a játékfüggés valódi okát ugyan nem oldják meg,
viszont éveken, évtizedeken, vagy akár egy életen át gyógyszerfüggő fogyasztókat eredményeznek, így az új „zavar” –
ha tényleg hivatalossá teszik – kiválóan jövedelmező bevételi forrást, új fejőstehenet jelent majd a pszichiátereknek és
a gyógyszergyáraknak.
Az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub tagjai 2017.december 16án tartották záróünnepségüket. Ezen a napon köszöntöttük
Csáki Sándor klubtagot 70-ik születésnapján, aki finom
süteménnyel kedveskedett nekünk.

Karácsonykor családja körében ünnepelte 90.
születésnapját Dobin Jánosné.
Gömze Sándor polgármester úr és Csikósné Juhász
Erika aljegyző adta át
a Szép korúaknak járó emléklapot.
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HÍREK A KOSSUTHBÓL

2017. december 8-án a LEGO gyárban voltam az osztályommal, vagyis az 5.b osztállyal. Reggel 8 órakor indultunk.
Mindenki nagy izgalommal várta ezt a napot, hisz nagyon kíváncsiak voltunk, hogyan készülnek ezek a játékok.
Az élmény nem maradt el! Láthattuk, hogy hogyan készül a LEGO és a DUPLO, hogyan festik és dobozolják őket.
Megismerkedtünk a legógyártás történetével is! Nagyon jól éreztük magunkat, sok érdekes dolgot láttunk és hallottunk!
A látogatás végén mindenki kapott ajándékba egy-egy csomag építeni valót! De a nap programja még nem ért véget,
mert délután megnéztünk a moziban egy jó filmet. Ez egy animációs film volt, izgalmas történettel, izgalommal, melyből
megint megtanulhattuk, hogy mennyire fontos a család az emberek életében. Ezután átsétáltunk a Kossuth térre. Láttunk
karácsonyi vásárt, gyönyörű fényeket, karácsonyfát. A napot a McDonald’s- ban zártuk. Mindenki kedvére ehetettihatott. Kissé, fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza.
Bajusz Balázs Gábriel 5.b
SPORTEREDMÉNYEK
A IV. korcsoport fiú tanulói a 2017. decemberi Mikulás Kupa teremlabdarúgó tornát nyolc év után ismét megnyerték, ezzel
itthon tartották a vándorserleget. A lányok a kézilabda IV. korcsoportban a Karácsony Kupán II. helyen végeztek, majd
a megyei elődöntő, első fordulóját játszották és a második helyről várják az őszi második fordulót. A IV. korcsoportban
nyolccsapatos Futsal nagykörzeti döntőben IV. helyen zártak a „Kossuthos fiúk”. A III. korcsoportos fiú kézilabdásaink
is lejátszották a megyei elődöntő soros fordulóit, ők a harmadik helyen várják a folytatást.
IV. kcs. fiú labdarúgás:		
IV. kcs. leány kézilabda:		
III. kcs. fiú kézilabda:
Balogh Lóránt				
Bartók Berta				
Agócs Armand
Budai László				
Csáki Melinda				
Bartók Ágoston
Csatári Béla				Cserés Anna				Fekete Tibor
Cserés László				
Fazekas Csilla				
Kőszegi Bence
Farkas Dániel				
Fekete Nóra				
Kóti Dániel
Lakatos Gyula				
Kántor Jázmin				
Kórik Zsombor
Szira Attila				Koropcsák Mirella			Kiss Benedek
				
Lakatos Kitti				
Nagy Márk
				
Marozs Vivien				
Papp Zoltán
				
Paulusz Beatrix				
Sepsi Lázár
				
Pucsok Fanni
				
Sohodóczki Szilvia
				
Veres Panna
Iskolánk diákjai a diákolimpiai küzdelmek mellett a városi
sportegyesület színeiben a korcsoportos leány kézilabdabajnokságban is játszanak, melyeken egyre szebb sikereket
érnek el. U10-es korosztályban 3 őszi fordulón vettek részt
a kislányok, ahol voltak győzelmek és vereségek is, ezzel
nagyszerű élményeket szerezve elsősorban maguknak,
szüleiknek és edzőiknek.
U13-as korosztályban október 1-jén Balkányban egy
döntetlennel és egy győzelemmel kezdtek a lányok. Október 14én ismét bajnoki mérkőzéseket játszottak Vásárosnaményban,
egy győzelemmel és egy vereséggel. November 19-én
Nyíradonyban, ezt követően
december 2-án Debrecenben
győztek és kaptak ki egy-egy mérkőzésen. Összegezve az őszt,
van még hova fejlődni, de nagy dicséret illeti a lányokat, hogy
az iskolai elfoglaltságok és tanulás mellett lehet rájuk számítani
a bajnokságban is, melyet olykor nagy szenvedéllyel, máskor
pedig fáradtan, de szívvel-lélekkel csinálnak.

U10-es csapat tagjai:		
U13-as csapat tagjai:
Drótár Zille			
Veres Panna
Fegyveres Anna		
Kántor Jázmin
Fleischer Flóra		
Benkő Zoé
Kóti Krisztina			
Sohodóczki Szilvia
Kovács Petra			Cserés Anna
Molnár Virág			Pucsok Fanni
Páger Petra			
Bartók Berta
Páger Zselyke			Marozs Vivien
Encs Dorina			
Horváth Zsófia
Encs Nikolett			
Bényei Eszter
Buri Dóra			Csáki Melinda
Mészáros Zsanett		
Tóth Panna
Kórik Sára
Müller Lili
Kozsla Judit
Bugya Ferenc testnevelő

2018. január
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Rövid visszapillantás a Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2017-es esztendejére
„A kultúra minden alkotótevékenység összegző ereje: az emberi értelem társadalmi hasznosítása.”
Gabriel García Márquez
2017: több mint félszáz rendezvény, több ezer látogató...
Intézményünk ismét eseményekben gazdag évet zárt, ezúton is köszönjük mindenkinek a közreműködést és jelenlétet,
amellyel munkánkat segítette, és városunk kulturális életét támogatta. Idén is színvonalas rendezvényekkel várjuk minden
kedves látogatónkat és olvasónkat a művelődési házban és a könyvtárban egyaránt, és idén is számítunk mindazok lelkes
segítségére és közreműködésére, akik tavaly vállvetve együtt dolgoztak velünk, hogy városunk életét színesebbé tegyük,
és szép élményeket ajándékozzunk kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Rendezvényeinkről tájékozódhatnak a Tiszalöki
Hírlapból, a városban kihelyezett plakátokról, de Városi Könyvtár és Művelődési Ház, Tiszalök néven a Facebookon
is fent vagyunk, és rendszeresen töltjük fel a plakátokat és a fényképeket.

10

TISZALÖKI HÍRLAP
TÁJÉKOZTATÓ

2018. január

A NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KOORDINÁLÓ
ÉS VAGYONKEZELŐ ZRT helyi megbízottja értesíti a
lakosságot, hogy a hulladékszállítási díjat február 20-ig
SZOMBATI NAPOKON 8-TÓL 12-IG
A MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐTERÉBEN
SZERDAI NAPOKON 15-TŐL 17-IG
A POLGÁRMESTERI HIVATAL PORTÁJÁN
van lehetőség rendezni.
Krugné Szentesi Erika díjbeszedő
06 30/624-1741

ELADÓ

50 m2-es szigetelt társasházi lakás.
Tiszalök, Kossuth u. 57.
Fsz. 2. D lépcsőház
Ingyenes csonkbekötési
engedély van rá.
Irányár: 5.000.000 Ft
Érdeklődni lehet:
Muri Józsefné 06/42/278-582

Tiszalökön, a Holt-Tisza partján
közel a töltéshez 4599 m2
földterület eladó.
Irányár: 500.000 Ft
Érd.: 06 20/2051-441
ANYAKÖNYV
Decemberben nem volt házasságkötés
Akitől decemberben búcsút vettünk:
Áfra János
Balogh Miklós
Gaál István
Mézes Andrásné
Nádasdi Pálné
Putnoki Zsuzsanna Ágnes
Suszterics Gyuláné
Vasas Sándorné
Vidoven Attila Béláné
Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:
Ádám Adonisz Arnold
Balogh Zsolt Iván
Veres Dániel

Másoltassa
videofelvételeit DVD-re!
Érdeklődni lehet:
Városi Könyvtár: 578-022

Mindenféle videokazettát,
videofelvételt tudunk másolni!
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