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„Már két éve, hogy örökre elmentél, itt hagytál bennünket és búcsút sem vettél.
Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, minket és mindent amiért küzdöttél.

Pihenj csendesen, hol nincs már fájdalom, szívünkben itt leszel, míg élünk a világon.
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, a jó Isten őrködjön pihenésed felett!”

Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, míg e földön élünk nem fogunk feledni!

Ostorházi Lajos
(1949-2014)

Fájó szívvel emlékezik halálod 2. évfordulóján:
Szerető Családod

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!

ANYAKÖNYV

Augusztusban házasságot kötöttek:
Tamás András – Encs Mirjam
Veres József – Kántor Evelin
Fazekas Balázs – Murvai Hajnalka
Mezei Gábor – Mártha Mária
Kecskés Csaba – Bökönyi Beáta

Akiktől augusztusban búcsút vettünk:
Gyarmati Sándorné

Juhász Antalné
Karikás Károly

Tóth Gábor

Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:
Balogh Valentina
Borbély Fruzsina

Deák Szimonetta Alexandra
Kiss Krisztián Gergő

Rácz Emma

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Tiszalök Város Önkormányzata köszönetét 
fejezi ki Halmi László és Halmi Zoltán úrnak, 
akik villanyoszlopot és Dan Tamás úrnak, aki 
kapcsolószekrényt adományozott a városnak 
és ezzel hozzájárultak a rendezvények 
színvonalasabb lebonyolításához.

„Elmentem Tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm, el kellett indulni.

Szívetekbe hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.„

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

PAPP HENRIETTA TÍMEA
Neveléstudományi mestertanár

2016. szeptember 2-án, 38 évesen váratlanul elhunyt.
Soha nem múló fájdalommal búcsúznak tőle:
gyászoló szülei, húga és családja, keresztlánya, közeli és 
távoli rokonai, barátai, kollégái, munkatársai és mindazok, 
akik ismerték és szerették!

Amíg éltél, nagyon szerettünk!
Amíg élünk, el nem feledünk!

A gyászoló család
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Interjú  
dr. Vinnai Győző  
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a START 
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* * *

Körúti Színház

9. oldal
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Tájékoztató a Képviselő-testület 2018. január 25-i rendes nyílt üléséről

A Képviselő-testület munkaterv szerinti ülését tartotta 2018. január 25-én. Az ülésen összesen 7 napirendi pontot tárgyaltak 
a képviselők. Az ülés határozatképes volt, mivel 8 képviselő volt jelen. Az első napirend keretében a Közös Hivatal 2018. 
évi költségvetését tárgyalták. A minimálbér és a garantált bér emelkedése miatt, valamint a Képviselő-testület által 
2018. évre megállapított önkormányzati illetmény kiegészítés következtében a feladatfinanszírozás már nem elegendő a 
feladatok ellátásához, ezért azt a hivatalt létrehozó önkormányzatok lakosságszám arányosan egészítik ki. Ezt követően 
a település 2018. évre szóló részletes rendezvénytervét tárgyalta és hagyta jóvá a testület. A harmadik napirendben a 
Városüzemeltetési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának aktualizálását tárgyalta a testület. A bizottsági 
üléseken elhangzott kiegészítések, javaslatok beépítésével együtt elfogadták a Szervezeti és Működési Szabályzatot. 
A 4. számú napirendben jogszabályi kötelezésnek tett eleget a testület, ugyanis a nemzetiségek jogairól szóló törvény 
kötelezően előírja, hogy meghatározott feltételeket (iroda, bútorzat) biztosítanunk kell a Nemzetiségi Önkormányzat 
számára. Ez a megállapodás ezt tartalmazza. A jogszabályi változások következtében a korábban elfogadott Közbeszerzési 
Szabályzat helyett újat fogadott el a Képviselő-testület. Fontos volt ennek az elfogadása, hiszen sok és nagy összegű 
pályázat kivitelezőiről kell szabályos, törvényes döntéseket hozni, erről szólt az 5. napirend. A 6-os számú napirendben 
a 2017. évi költségvetési rendelet módosításáról döntött a testület. Itt van lehetőség az év közbeni változások előirányzat 
módosításainak átvezetésére, mivel a tárgyévi költségvetés elfogadása után erre már nincs jogszabály adta lehetőség. 
Ugyanakkor az is előírás, hogy kiemelt előirányzatokat nem lehet túllépni. Ezen kettősség miatt módosította a rendeletet 
a testület, összesen 17.081.000.- Ft-tal a bevételi és a kiadási előirányzatokat.  Az utolsó, 7. napirendben Polgármester 
Úr adott tájékoztatást az előző ülés óta tett intézkedéseiről, végzett munkájáról. Ezt követően kérdések, bejelentések 
hangzottak el, amelyek megtárgyalása után fejeződött be a Képviselő-testület ülése.  

Tiszalök, 2018. február 19.
                                                                                             Mező József 

 jegyző 

Tájékoztató a Képviselő-testület 2018. február 8-i rendkívüli testületi üléséről
A Képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívását a 2018. évi költségvetési rendeletről szóló előterjesztés indokolta 
elsősorban, ugyanis azt 2018. február 15-ig kötelező tárgyalnia a Képviselő-testületnek. Az ülésen 8 fő képviselő volt 
jelen. Így az első napirendi pont erről szólt. Az ez évi költségvetés kiadási főösszege 2.266.869.000 Ft, amelyből az 
önkormányzat és intézményei működési kiadásai 932.510.000 Ft összeget tesznek ki, a fejlesztések tervezett összege 
(elsősorban pályázatokból) 1.307.759.000 Ft, míg 26.600.000 Ft a finanszírozási kiadás.  A fejlesztéseknél a legfontosabb 
– pályázati forrásból megvalósuló – fejlesztések
Fenntartható turizmusfejlesztés   157.726.979 Ft
Megújuló energiaforrások kiaknázása  157.727.000 Ft
Ipari Park fejlesztése                 546.993.612 Ft
Zöld város kialakítása    376.287.000 Ft

Az említett összes kiadás fedezetére 2.250.707.145 Ft bevétel áll rendelkezésre a pályázati támogatásokból az állam által 
biztosított működési célú támogatásokból a közfoglalkoztatásra átadott pénzeszközökből, valamint saját bevételeinkből 
(adóbevételek és intézményi tevékenységből származó bevételek). A két oldal közötti hiány összege 16.161.855 
Ft, amely fedezetére pályázat benyújtását hagyta jóvá a testület. Örömmel nyugtázták a képviselők, hogy 2017-ben 
valamennyi számláját kifizette az Önkormányzat, így áthúzódó kötelezettségek nélkül zártuk a 2017-es évet úgy, hogy 
a számláinkon 48.906.000 Ft pénzösszeg szerepelt, amely bíztató kilátást jelent a 2018-as évre. A rendeletet 7 igen és 1 
nem szavazattal fogadta el a testület, névszerinti szavazással a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályai szerint. A 
második napirendben a helyi lakásrendeletet módosította a testület, amelyben az Ady u. 2. szám alatti lakásokból sorolt át 
a testület egyet munkaköri szolgálati lakássá, bölcsődei dolgozó számára biztosított ezzel lakhatást. A harmadik napirend 
keretében a korábban már több alkalommal tárgyalt és települési fórumon is ismertetett „Zöld város” pályázat végleges 
műszaki tartalmát hagyta jóvá a testület.     

Tiszalök, 2018. február 19.
                                                                                              Mező József 

 jegyző 
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Tisztelt Újságolvasók! Kedves Tiszalökiek!

Az alábbiakban a városunkban elkezdődött és folyamatban 
lévő fejlesztésekről tájékoztatom önöket:
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
keretein belül a még 2016-ban benyújtott, hosszas 
előkészítő munkát igénylő „Zöld Város kialakítása 
Tiszalökön” című projektet a Nemzetgazdasági 
Minisztérium 2017. nyarán támogatásra érdemesnek 
minősítette.  A megvalósítás időtartama 2017. nyarától  
az idei év végéig tart, összköltsége  402 602 698 Ft.  
Az akcióterületen belül mintegy 10500 négyzetméter 
zöldfelület kerül megújításra és ellátásra utcabútorokkal, 
kerékpártárolókkal, szemétgyűjtőkkel, szabadtéri 
gyermekjátékokkal, valamint két gyalogátkelőhely is 
kialakításra kerül a város központjában. A kivágásra 
került idős, beteg és egyben baleset,- és életveszélyes 
fák, cserjék, tuják,  - melyek többek között a felszíni és 
felszín alatti közműveket is veszélyeztették - helyébe 
szakemberek által javasolt cserjék, díszfák, sorfák, 
legfeljebb 8-10 m magasra növő, a városi környezetet jól 
tűrő fák kerülnek ültetésre. Összességében sokkal több fa 
lesz telepítve, mint amennyi kivágásra került. A jelenlegi 
Park cukrászda épülete  átépítésre kerül, kibővül egy 
kültéri terasszal és kávézóként működik majd tovább az 
önkormányzat üzemeltetésében. A városközpontban a 
mai kor követelményeinek megfelelő kellemes hely várja 
majd a vendégeket. A Kossuth utcai régi iskolaépület 
is hasznosításra kerül. Szabadidő Központ lesz, ahol 
kondicionáló terem, táncterem, fallabda,- és asztalitenisz 
terem, darts terem, kültéri kondi-park  kerül kialakításra.   
A fejlesztési területen térfigyelő kamera rendszer fog 
üzemelni, és önkormányzati forrásból további helyeken 
is felszerelésre kerülnek majd kamerák, melyek a 

közbiztonság  javulását szolgálják.
Az önkormányzat a Vidékfejlesztési Program újonnan 
megjelent felhívásai közül kettőre készít elő pályázatot. 
Az egyik „A szabadidő hasznos eltöltésére szolgáló 
terek kialakítása, fejlesztése” címmel   10 M Ft elérhető 
támogatási összeg mellett 3,3 M Ft önerőt igénylő 
beruházás lesz, melynek célja a már nagyon leromlott 
állapotban lévő műfüves pálya teljes körű felújítása. 
Az elnyert támogatás esetén a pálya kialakítása illetve 
felújítása mellett többfajta  sportágak űzésére is alkalmas 
tér kialakítása a cél. A másik felhívás a „Széles a Tisza” 
Térségi Hagyományőrző Találkozó  finanszírozásához 
járulhat hozzá, bár az elnyerhető támogatási összeg jelen 
esetben csupán egymillió forint, ám nem elhanyagolható 
segítség lenne ez a rendezvények színvonalas 
megtartásához. Mindkét pályázat március hónapban kerül 
benyújtásra.
Tájékoztatom önöket, hogy  külön kormányzati döntésnek 
köszönhetően a már régebben tervezett, ám forráshiány 
miatt elutasított, un. BM-s belterületi utak építésére 
beadott pályázatunkba foglaltak szerint sor kerül a  Klapka- 
és Eötvös utcák teljes hosszában való aszfaltozására, 
melyre 15 millió forint támogatás áll rendelkezésünkre. 
Ez az összeg  nem fedezi a teljes költséget, ám jelentős 
önkormányzati hozzájárulással  a beruházás megvalósul 
az idei év tavaszán.  Reméljük, hogy a tavaszi, soros 
adóbevételeink  még több út  felújítását is lehetővé teszik.
Munkatársaimmal mindenben állunk a tájékozódni 
kívánó érdeklődők rendelkezésére.
Elérhetőségeink megtalálhatók a város honlapján.
A város folyamatban lévő turisztikai fejlesztéséről a 
következő lapszámban nyújtok tájékoztatást.

 
Tisztelettel: Gömze Sándor - polgármester

Szép magyar beszéd 
Már hosszú évek óta a mi iskolánk 
rendezi meg a Kazinczyról 
elnevezett Szép magyar beszéd 
területi döntőjét. Az idén ezúttal 
február 8-án került erre sor. 
A versenyen nemcsak helyi 
versenyzők vettek részt, hanem a 
környék iskoláinak tanulói is. A 
megmérettetés két korcsoportban 
történt, 5-6. és 7-8. évfolyamon. A 
feladat egy szabadon választott és 
egy kötelező szöveg tolmácsolása 
volt. A bíráló bizottság nézte 
a pontos, szöveghű előadást, a 
megfelelő kiejtést, artikulációt, a 

részlet értő és értető felolvasását. 
Iskolánkból mindkét korcsoportban 
szereztünk helyezést. 
5-6. évf.: III. Balogh Mirjam 5.a
7-8. évf.: III. Ferenczi Ákos 7.a

Váci angolverseny
Nemrég rendezték Tiszavasváriban, 
a Váci Mihály Gimnáziumban 
az idegen nyelvi hetet. A verseny 
két korcsoportban zajlott. Volt 
egyéni feladatlap, valamint 
magnóhallgatás. Iskolánkból többen 
is szép eredményt értek el.
Egyéni feladatlap 
5-6. évfolyam: 

1. Agócs Armand 6.a 
2. Vinginder Tamás 6.a 
3. Gábor Zétény 5.a
7-8. évfolyam: 
1. Bánszki Blanka Zoé 7.a 
2. Ferenczi Ákos 7.a 
3. Veleczki István 8.b
Magnóhallgatás 
A2 szint: 
1. Ferenczi Ákos 7.a 
2. Bánszki Blanka Zoé 7.a 
B1 szint: 
1. Fleischer Boldizsár 8.b és 
Veleczki István 8.b
                                                              
Gratulálunk versenyzőinknek!

Lakatosné Orosz Ildikó - mkv.

Hírek a Kossuthból
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Horgászközgyűlés - 2018.

2018. február 4.-én lett megtartva az Új Élet Horgász és Környezetvédelmi egyesület éves 
közgyűlése. 
A hivatalos kezdés fél 10-kor történt meg amit Sági István az egyesület (most már így kell írnom) 
volt elnöke nyitott meg.  Nem csak egy év történései lettek felidézve, hanem összefoglalóan az 
elmúlt 5 év! 5 év… hiszen egy korszak lezárult így az egyesület vezetőségének újraválasztása 
is e napon zajlott le. A holtág igen komoly változásokon ment keresztül. Évről-évre egyre 
több hal lett telepítve, úgy érzem a horgászok legnagyobb elégedettségére.  Azért, hogy a 
halállomány erős lehessen kellettek megszorítások is, így lett meghatározva, hogy minden 
5kg feletti halat (kivéve harcsa) a horgásznak kötelessége visszaengedni. Ez miért is fontos? 
Gondolni kell a jövő nemzedékére, arra hogy a gyermekeink is hódolhassanak a horgászatnak 
és eredményesek lehessenek. Az 5kg feletti halak védelme érdekében lett kötelező 2017 

augusztusától a halmatrac használata. (én mint sporthorgász ezt nagyon fontosnak tartom) 
Lehet, hogy ez sok horgásznak nem tetszett de óvni kell a holtág halait, hiszen nem csak a 
mára kell gondolni. A parton is történtek pozitív változások, mobil WC-k lettek telepítve, 
filagóriák kerültek a vízpartra, esőbeállók is segítik a horgászokat, hogy jobban érezhessék 
magukat a vízparton. Sikerült az egyesületnek pályázatokat is nyerni, amiket igyekeztek 
olyan dolgokra fordítani, ami nem egyszeri alkalomra szól, hanem a jövőben is fel lehet 
használni. Ilyen volt például a gyermektáborra nyert pályázat, amiből az egyesület többek 
között sátrakat, hálózsákokat szerzett be, hogy a gyerekek az elkövetkezendő években is 
tudják élvezni a horgásztábort. Felszólalt Gömze Sándor polgármester Úr, aki elmondta, 
hogy a jövőben is az egyesület segítségére lesz, hogy a holtág a városunk gyöngyszeme 

tovább szépülhessen. Jelen volt a megyei szövetégtől Virág Imre 
is, aki a megyében történteket foglalta össze néhány szóban. 
Következő felszólaló Beke Péter Ifjúsági és versenyfelelős 
volt, aki összesítette a vesenyekkel kapcsolatos információkat 
az elmúlt egy évről, ezután Kiss Tibor a fegyelmi bizottság 
elnöke, majd Kuszi Gyula a felügyelőbizottság elnöke tartott 
rövid értékelést. Végül elérkezett az újraválasztás ideje, ami 
titkos szavazással történt a választó bizottság munkáját két 
független külső személy segítette. Szinte minden posztra 
több jelölt volt. Én személy szerint izgalmasnak éltem meg a 
választást. Nem csak azért mert a jelöltek közt voltam, hanem 
azért is  mert a holtágunk sorsa volt szavazáson.  
A szavazatok megszámolása után felállt az új vezetőség.
Elnök: Szentesi Mihály
Alelnök: Fazekas János
Titkár: Papp Ferenc
Gazdaságvezető: Beke Lászlóné
Ifjúsági és versenyfelelős: Károly Attila
Környezetvédelmi felelős: Gergely Sándor
Területi Megbízott és összekötő: Fleischer Zoltán
Fegyelmi bizottság:  
Elnök: Kiss Tibor Tagok: Id. Murvai Tibor, Jenei Lóránt
Felügyelő bizottság:  
Elnök: Kuszi Gyula Tagok: Ifj. Murvai Tibor, Balla Norbert
Választóbizottság: 
Elnök: Soltész Gábor Tagok: Nagy János, Ladó Mihály
Én ezúton kívánok a vezetőségi és bizottsági tagoknak nagyon 
sok sikert, egészséget és erőt a munkához.  
Sági Istvánnak pedig szeretnék köszönetet nyilvánítani az 5 
éves önzetlen munkájáért!

Károly Attila

Kinézek az ablakon és látom a holdat ragyogni,
Érzem a könnycseppet az arcomon lefolyni.

Ha itt lennél, megkérdeznéd mi a bajom,
Annyit mondanék, hiányzol nagyon.

Bandi Papa: Este az égen, ha félretolsz egy csillagot,
Biztosan látod, hogy mi már milyen nagyok vagyunk.

Sokan vesznek körül, és mindenki nagyon szeret Minket,
De olyan jó lenne, ha Te is itt lehetnél Velünk.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
Blaner András halálának 8. évfordulójára.

2010. február 23.

Feleséged,  
Fiaid: András és Attila, Menyeid: Adrienn és Nóra

Unokáid: Bandika, Grétike és Lénácska,  
szeretett nénikéd Juci nénje.

Köszönjük mindazoknak, akik az emlékét szívükben 
őrzik, és a sírjára virágot tesznek.
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Igen……nem…fekete…fehér…..

Igen, nem…két véglet, de nem lehet mindent  csak így nézni… A két véglet  között ott van a talán a lehet az elképzelhető 
az esetleg a majdnem és még sok-sok egyéb szinte elképzelhetetlen lehetőség is. Ugyanúgy nem lehet minden csak fehér 
vagy csak fekete, mert a kettő között milliónyi más szín más variáció is van……A színek kavalkádja teszi széppé a 
minden napjainkat… A fény és az  árnyék,a sötétség.……meghatározhatják hangulatunkat……. Az életben is ugyanígy 
van ez……nem tudunk mindent csak egy féleképpen nézni….s aki meg csak így látja a világot az nagyon szomorú 
ember lehet……A pesszimisták hamar feladják a küzdelmet, az optimisták sokkal kevesebb gondot látnak az életben 
és számukra minden leküzdhető. Olyan ez is, mint az igen és a nem állandó ellentéte. Egyetlen rossz pillanat sem 
tarthat örökké és a repeső,ujjongás ,mint jó pillanat is elmúlik!……. A  boldogság is lassan megkopik és átválthat 
keserű boldogtalansággá !? Ellentét ez is …..pozitív és negatív ….jó és rossz, igen és a nem . Vannak  olyanok  akik 
alapvetően azt gondolják: a világ eredendően rossz és ha valami jó történik az csak is véletlen lehet!........Lehetséges  az 
,hogy a jó dolgok csak egyszerűen megtörténnek és a rosszakat pedig mi magunk vonzzuk be és mélységes hiányérzetet 
teremtünk vele?!..........Az élet sokszor csak arról szól,hogy elfogadtassuk magunkat másokkal is, ami sajnos nem megy 
mindig egyszerűen,nem mindig sikerül. Az elfogadás és az elutasítás is egy igen és egy nem is lehet! Igen,nem….
fekete,fehér……világosság és sötétség……jó és a rossz…….szomorú,vidám……boldog,boldogtalan…..jobb,bal…….
kicsi,nagy……..mind-mind csupa ellentét,csakhogy az ellentétek és a végletek között nekünk kell megtalálni azt az 
arany középutat!!Azt  az utat ami számunkra jó  azt ami nekünk jó és elfogadható……..ugye milyen nehéz!? Vagy talán 
igaz az,hogy az ellentétek mindig is vonzották egymást!? Igen…..nem….fekete….fehér……s a többi ellenpár…………
Az igen és a nem talán a legrövidebb szavak, de kimondásukhoz kell talán a leghosszabb idő……….

Bodnár Gáborné

HTC Kupa Tiszalök

Nyolc csapat részvételével U 12-es tornát rendeztek Tiszalökön, az általános iskola torna termében. A tornát két csoportban 
szervezték meg, A csoport: Tiszalök II., Tiszavasvári, Kisvárda, Nyíregyháza-Oros II. , B csoport: Nyíregyházi Bozsik 
Akadémia, Nyíregyháza-Oros I., Tiszalök I., Kálmánháza. Küzdelmes és színvonalas mérkőzések voltak, amelyen a 
végső győzelmet a Bozsik Akadémia csapata szerezte meg, a Nyíregyháziak a döntőben a Tiszavasvári csapatát győzték 
le. Harmadik helyen a Nyíregyháza-Oros csapata végzett, miután a hazai Tiszalökieket múlták felül. Így a hazai 
Tiszalökiek első csapata a 4. helyezést érte el. Ez is bizonyítja, hogy az eddigi tornákon elért jó játékhoz ezen a kupán 
már eredményesség is párosult. A hazaiak második csapata a 8. helyezést érte el a színvonalas tornán. 

Tiszalök I. csapata: Nagy Roland, Fábián Attila, Hegedűs László, Rácz Zoltán, Vinginder Tamás, Soltész Krisztián 
Edző: Péntek Miklós 
Tiszalök II. csapata: Pellei Mátyás, Kovács Zsolt, Kőszegi 
Bence, Papp Zoltán, Budai Márkó, Kovács Kristóf, Szarka Gábor   
Edző: Péntek Miklós

A torna különdíjasai:
Torna legjobb játékosa:  
Murányi Attila Nyíregyháza Bozsik Akadémia
Legjobb kapus: Nagy Roland Tiszalök
Gólkirály: Makra Áron Tiszavasvári 10 góllal
Legjobb hazai játékos: Rácz Zoltán
 
A torna támogatói:  
Benkő Zoltán, Pápa József, Farkas Imre,  
Tiszalök Városi Sportegyesület
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Egy bál jótékony hatásai 

Bizony egy táncos-zenés mulatság igen jó hatással lehet ránk. Jelen 
esetben melengetheti lelkünket az a gondolat, hogy segíthettünk egy 
iskola diákjainak, tanárainak, akik szebb és jobb körülmények között 
eredményesebben dolgozhatnak. Hisz az oktatás mindennek az alapja, 
a jövő kulcsa. Kisvárosunk egyik büszkesége, hogy középiskolával 
rendelkezik, szemben más hasonló lélekszámú településekkel, 
városokkal. S nagy örömmel tapasztaltuk idén is, hogy rendezvényünk 
népszerű, egyre nő támogatóink száma. 2018. január 27-én szép 
számban gyűltünk össze a tiszalöki művelődési házban, ahol a 
Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma rendezte alapítványi bálját. Mindenki azon fáradozott, 
hogy egy jó hangulatú estét töltsünk együtt. Megtisztelte rendezvényünket térségünk országgyűlési képviselője, Dr. 
Vinnai Győző és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója, Gurbánné Papp Mária is. Fő támogatónkat, a Hot & 
Cold Therm Korlátolt Felelősségű Társaságot, ügyvezető igazgatója, Benkő Zoltán képviselte. Az előkészületekben 
mindenki részt vett, tanár, diák, szülő. Mindenki magáénak érezte ezt az eseményt. A nyitó beszédeket, hagyományosan, 
műsor követte.  Először egy keringőt láthattunk, amit Kissné Nyircsák Erika tanárnő tanított be. Majd rekeszizmokat nem 
kímélő humoros jelenetek szórakoztattak bennünket Fehér Zoltánné, Kissné Nyircsák Erika és Béres Zsolt pedagógusok 
előadásában. Végül egy közös ének adta meg az együttes lazítás alapjait. A vacsorát követően hajnalig tartó felhőtlen 
szórakozás vette kezdetét. A talpalávalót Czifra György szolgáltatta. S közben a szerencsések még tombolatárgyakat is 
nyerhettek. Köszönjük mindenkinek a támogatást! Nagyon örülünk, hogy velünk töltötték ezt az estét. A híres színdarab 
címével búcsúzom: Jövőre, veled, ugyanitt!

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY A TISZALÖKI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTBAN
(4450 TISZALÖK, KOSSUTH ÚT 70.) AZ ALÁBBI JÁRÓBETEG INGYENESEN IGÉNYBE VEHETŐ 

SZAKELLÁTÁSOKKAL ÁLLUNK A BETEGEK RENDELKEZÉSÉRE:
SZAKRENDELÉS SZAKORVOS RENDELÉS NAPJA IDEJE

SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT Dr. Póka István csütörtök 09:00-15:00
BELGYÓGYÁSZAT

Háziorvosi beutaló szükséges, Előjegyzés szükséges Dr. Domokos Nóra kedd 08:30-14:30

ULTRAHANG
Háziorvosi beutaló szükséges, Előjegyzés szükséges

Dr. Leövey Eszter 
Dr. Szuhács Marianna hétfő 08:00-12:00

FÜL-ORR-GÉGÉSZET Dr. Kristóf András minden második héten pénteken 13:00-17:00
SEBÉSZET Dr. Papp Éva péntek 08:00-12:00

FIZIOTERÁPIA
(42/278-984) Simon Ágnes hétfőtől péntekig 

09:00-11:00
14:00-16:00

heti váltásban

ELŐJEGYZÉS A 42/278-033-AS TELEFONSZÁMON!  
TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT FORDULJON HÁZIORVOSÁHOZ!



Segítsünk!! 

Szeretnénk megkérni embertársainkat, hogy segítő kezet nyújtsanak egy bajba 
jutott fiatalembernek. A Szorgalmatoson élő, Kónya Rolandról van szó, aki 17 éves 
és már próbára teszi az élet. A múlt évben rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak 
a szervezetében, már túl van a kemoterápián és a nagy megpróbáltatásokon. A 
család szerény körülmények között él. Rolandnak a gyógyulásához sok mindenre 
lenne szüksége. Rengeteg kiadással járnak az utazgatások, az sem mindegy, hogy 
mit eszik, sok-sok vitamin kell a felépüléshez. Ha már a testi és lelki fájdalom 
terhét neki kell hordozni, mi legalább segítsünk annyiban, hogy az anyagiak ne 
befolyásolják a gyógyulását. Azért vagyunk társas lények, hogy megosztozzunk 
jóban és rosszban. Soha nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő. Azt szokták mondani 
„sorban van a házunk”. Roland egy nagyon színpatikus fiatalember, aki egy 11 
gyerekes dolgos családból származik. A betegsége ellenére vidám és optimista, 
előtte az élet. Segítsünk!!!!

 
Számlaszám: 11773449-01850200 /Kónya Barbara néven van a számla/ 

Jótékonysági est: 2018. március 11-én /vasárnap/ 17.00 órakor,  
a Szorgalmatosi iskola aulájában! 

Az est részleteiről és a műsorban fellépőkről később adunk tájékoztatást. 
                 Szorgalmatosért Egyesület
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Felajánlók
 
Aranyos Tamás – Uniqua
Arató Attila – Atti – Fitt Bt
Bede-Tóth Attila
Benkő Zoltán
Bényei Zsolt
Béresné Takács Marianna – K&H
Bodnár Bettina – Vitamin Világ
Családi Csemege Tiszadada
Dankó Ferenc
Dobos Zoltán
Dohos László – Doh–Méh BT.
Dr. Vinnai Győző
Dzsemm Ruházati Üzlet – Tiszavasvári
Eszta-Tools Kft.
Éva virágbolt – Tiszavasvári
Farkas Imre
Fazekas János
Fazekas László – papírbolt
Fedor László
Fehér Zoltánné
Fekete Gyula
Fleischer Zoltán
Gömze Sándor
Gulyás Istvánné
Gurbánné Papp Mária
Gyöngy Ajándék Butik – Tiszavasvári
Gyrosland & Menüvár – Tiszavasvári
Halmi László

Homoki Ildikó
Ifj. Dankó Ferenc
István Zsolt
Jég Pékség – Tiszavasvári
Judit Fotó – Tiszavasvári
Juhos László
Juhosné Berei Mariann 
Kertész Zsuzsa
Kiss László
Kissné Piroska – virágbolt
KUB KER BT. – Tiszavasvári
Lakatos Pál – Vas-, műszaki szaküzlet
Madar Péter
Munkácsi László és családja
Nácsáné Dr. Krizsai Enikő – Flóra 
Patika
Nagy Attila
Nagy Barbara – B-Löki Állateledel
Nagy Sándor
Nagyné Sipos Marianna
Nagyné Solymosi Mária – Gazdabolt
Pál Fitness
Papirusz Nyomtatvány – Tiszavasvári
Parraghné Marika – virágbolt – 
Tiszavasvári
Perjési Sándor
Pethe Szerviz – Tiszavasvári
Plánkné Kapusi Zsuzsa
Pont – Jó Divat – Tiszavasvári
Pucsok Katalin

Rácz Sándor
Rizsa Kifőzde – Tiszavasvári
Rock FM – Tiszavasvári
Szabit Kft. – Tiszavasvári
Szebeka Ker Kft.
Szellei és Társa Bt. – Tiszavasvári
Színpatika – Tiszavasvári
Szurkos Sára
Tamás Óra-Ékszer – Tiszavasvári
Tátrai Melinda
Tisza étterem
Tiszalöki Kossuth Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Tiszalöki Kossuth Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
SZMK
Tiszalöki Városgazdálkodási KHT
Tóthné Rentkó Ildikó – Flamingó 
Divatház
Vári Műszaki Bolt – Tiszavasvári
Városi Könyvtár és Művelődési Ház – 
Tiszalök
Viola Print Kft.
Zsiros Sándor
Zsirosné Kertész Katalin
A Nyíregyházi SZC Teleki Blanka 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma alábbi osztályai: 9. B, 9. C, 
9. D, 10. B, 10. C, 10. D, 11. B, 11. C, 
Ksz/12. E, SZH/2
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Könyvajánló

Mindenkinek ajánlom olvasásra a Vadonjáró tanítványa sorozatot, amely 
ifjúsági regény, de felnőttként kétszer is elolvastam, mert izgalmas és 
magával ragadó, az olvasót elrepíti egy csodálatos világba, ahol hősök és 
szörnyetegek vívnak harcot egymással... Könyvtárunkban az első négy 
rész található meg, de amint megjelennek, megvesszük a többi részt is. 
Íme, az első rész fülszövege:
„Will kisebb kortársainál, de gyors és találékony. Egész életében arról 
álmodozott, hogy híres lovag válik belőle, mint az apjából. Ezért is sújtja 
porig, amikor nem veszik fel Rőthegy Hadiiskolájába. Ehelyett Halt inasa 
lesz, a titokzatos vadonjáróé, akinek különleges képességét, a láthatatlan 
helyváltoztatást fekete mágiának tulajdonítják... Will vonakodva nekivág, 
hogy megismerje a vadonjárók titkos fegyvereit: a nyilat, a nyílvesszőt, a 
terepszínű köpönyeget, és a csökönyös kis pónit. Lehet, hogy nem azok a 
fegyverek, amikre vágyott, nem kard és nem csataló, de amikor ő és Halt 
egy reménytelennek látszó küldetés során megpróbálják megakadályozni 
a Király meggyilkolását, Willnek be kell látnia, hogy a vadonjárók 
fegyverei nem is annyira haszontalanok...

A Gorlan Romjai első könyve egy izgalmas sorozatnak, mely Willről, és a Rőthegy Várában élő 
barátainak kalandjairól szól. A felnőtteknek Fejős Éva legújabb könyvét ajánlom, címe: Bébi. 
Bumm! Jesszus, szülni 40 fölött?
„Negyvenkilenc voltam, amikor megszületett az első és nyilvánvalóan egyetlen gyermekem, 
Linda. 
Bár környezetem felkészített rá, hogy szinte minden ismerősnek, sőt idegennek is lesz valamilyen 
reakciója a hírrel kapcsolatban, talán még engem is meglepett, hogy milyen mennyiségben 
kaptam hideget-meleget. Ez a könyv az én verzióm, de nemcsak a saját sztorimat mesélem 
el benne, hanem hiszek abban, hogy segíteni tudok másoknak is a gondolataimmal. Ha nem 
is tudom megoldani, hogy mindenki, aki szeretne, anyává válhasson, de bízom benne, az 
olvasóim céljainak eléréséhez kellő inspirációt nyújthatok.” Őszintén a kései teherbe esésről, 
gyermekvárásról, az első hónapokról együtt. Fejős Éva új könyve egy személyes, naplószerű 
írás élete legutóbbi igen fontos eseményéről, gyermeke születéséről. Őszinte és humoros 
vallomások, történetek gyerekvárásról, nevelésről, a mindennapokról. Egyfajta reflexió a 

sokakat foglalkoztató témára: a negyven fölötti gyerekvállalásra. 
Tabukra fittyet hányó írás, amely minden gyereket tervező vagy éppen már nevelő nőnek ajánlott olvasmány, kortól 
függetlenül. Fejős Éva többi könyvét is sok szeretettel ajánlom, hiszen egzotikus, napfényes tengerpartokra repít el 
minket, ami nagyon kellemes kikapcsolódás hideg, esős téli estéken… Könyvtárunkban változatlan beiratkozási díjakkal 
és nyitva tartással várunk minden érdeklődőt, amelyekről tájékozódhat a honlapunkon is: www.tiszalokikonyvtar.hu
Ugyanitt elérhető a katalógusunk is, amelyből otthonról megnézhető, hogy megtalálható-e nálunk a keresett könyv:
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Tiszalöki Hírlap - Tiszalök város polgárainak lapja. Szerkeszti a Polgármesteri Hivatal Felelős kiadó: Mező József Felelős szerkesztő: Fülöp Attila  
Lapmanager: Tölgyesi Attiláné Foto: Cziczer János Tördelő-szerkesztő, nyomdai munkálatok: Viola Print Tiszalök, József A. út  2. Tel.:42/578-073, Tel/Fax: 42/275-

520 Megjelenik: minden hónap végén HU ISSN 1586 8001 Kéziratok, hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! Szerkesztőség: Városi Könyvtár 4450. 
Tiszalök Kossuth út 40/a. Tel.: 42/578-022 A szerkesztőség címe: 4450 Tiszalök, Kossuth út 67. Tel.: 278-122; Tel./Fax:278-185

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

Januárban házasságot kötöttek:

Fótos Andrea – Vinter Zsolt
Kiss Eszmeralda – Karádi Zsolt

Szakos Katalin Nóra – Vincze László

Akitől januárban búcsút vettünk:

Cserés Pál
Kozák László

Magyar Jánosné
Paljanek József

Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:

Ábri Robertó
Hock Henrietta
Magyar Gréta
Soltész Zsolt

Szakács Mária Viktória
Tóth Renáta Zsófia

MEGEMLÉKEZÉS

PENTE  IMRE
20 éve

KOLESZÁR  ERZSÉBET
11 éve

Milyen szomorú mindig egyedül lenni
Valakit mindenütt hiába keresni,
Valakit várni, ki nem jön többé,
Valakit szeretni titkon örökké,

Az idő sem gyógyítja sebeinket,
Titeket elfelejteni soha nem lehet.

Sajnos meg kell tanulni élni Nélkületek.
Drága jó édesapa és édesanya,
Boldog nagyapa és nagymama.

Bánatos fia Mihály és felesége Magdi,
Unokái Misi és Zoltán.

Fájó szívvel emlékezünk!

Közérdekű  közlemény 

2018. január 25-én megalakult a Tiszalöki Foglalkoztatási 
Paktum, megkezdte teljes körű működését a Tiszalöki 
Paktumiroda.

Ügyfélfogadási idő hétfőtől - péntekig:        

8 – 12 h és 13 – 16 h között

Előzetes időpont-egyeztetés szükséges telefonon: 

dr. Erdélyi Iván, Paktumiroda-vezetővel 
Tel:  06-70-6243190   

A Paktumiroda a Városi Könyvtár épületének ( Kossuth u. 
40/A. ) hátsó folyosóján működik  -  megközelíthető a hátsó 
parkoló, Honvéd utca felől.

                                                                                                                              
dr. Erdélyi Iván

irodavezető
Tiszalöki Paktumiroda,

Csontos Jánosné 2018. 
február 22-én ünnepelte 
90. születésnapját, ez 
alkalomból Gömze Sándor 
polgármester és Csikósné 
Juhász Erika aljegyző 
köszöntötte.


