
XXVIII. évfolyam 3. szám 2018.  márciusINGYENES!

16 2016. szeptemberTISZALÖKI HÍRLAP

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

„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  

egyéni országgyűlési 
képviselővel

2. oldal

Képviselő-testületi 
határozat a  

kötelező betelepítési 
kvótáról 

3. oldal

Tájékoztatás 
a START 

Mezőgazdasági 
programról

5. oldal

Görbedi Miklós 
Bátyám emlékére!

7. oldal

Kajakos életképek

9 - 10. oldal

A hónap olvasója 

11. oldal

Március 15. Tisztelet a bátraknak! 
 

„Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe! 
Oly sokáig vártunk rád epedve, 
Annyi éjen által, mint kisértet, 

Bolygott lelkünk a világban érted.

Kerestünk mi égen-földön téged 
Egyetlenegy igaz istenséget, 

Te vagy örök, a többi mind bálvány, 
Mely leroskad, egy ideig állván.”

                                                                                      
     (Petőfi Sándor: A szabadsághoz) 
 
1848. március 15-e megünneplése nemzedékek 
óta kiemelkedő jelentőséggel bír. Fontos, hiszen 

magában hordoz egy 
sajátos szimbolikus 
jelentéstartalmat, a 
szabadság, a fejlődés, a 
modernizáció és a nemzeti 
tudat érzését. Ezen 
dátum által jelképezett 
korszaknak köszönhetjük 
himnuszunk keletkezését, 
piros-fehér-zöld színű 

zászlónk hivatalossá válását, illetve azt, hogy országunk 
fővárosa Pozsony helyett Budapest, hivatalos nyelve 
pedig a latin helyett a magyar lett. Büszkének kell lennünk 
tehát erre a napra. Tiszalökön 2018. március 14-én 16 
órától több helyszínen emlékeztünk meg a forradalom 
és szabadságharc eseményeiről. Az első momentum a 
koszorúzás volt a református temetőben, ahol Perjésiné 
Kiss Rita tanárnő mondott beszédet az itt nyugvó hősök 
sírjánál, ahol koszorút és virágot helyeztek el a jelen lévők. 
Ezt követően a Művelődési Házban folytatódott a műsor, 
melyet Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő ünnepi 
beszéde nyitott meg. Képviselő Úr a reformkorról szólt, 
majd a márciusi ifjakról, tetteik üzenetéről, szabadságról 
és függetlenségről. Abban az időszakban a magyarok 
feltették a kérdést: „Ha mi nem állunk ki magunkért, 

ugyan ki áll ki helyettünk? Ezt a kérdést most is feltehetjük 
magunknak. Ki fog kiállni helyettünk? Ennek a kiállásnak 
és változásnak lettek vezéralakjai a reformkori nemzedék 

tagjai.” Az események „emlékeztetnek rá, hogy ez az 
örökség, amit kaptunk értékes, s hogy mennyire az, akkor 
érezzük igazán, ha elveszik tőlünk.” Kossuth Lajostól 
idézett, aki a nemzeti függetlenség egyik apostola 
volt. „A nemzeti függetlenség nem oly jelige, mely ha 
egyszer zászlóra íratott, onnan egykönnyen letörölhető. 
Vannak szellemek, melyek nehezen tűnnek el, ha egyszer 
felidéztettek”. Ez olyan érték, melyet ma is meg kell védeni 
és minden nap tenni kell érte. „Tehetünk azért, hogy a haza 
megmaradjon olyannak, amilyennek ismerjük, ahogy 
tettek elődeink, ahogy tettek 1848-49 hősei, akik értünk 
haltak meg.” A Tiszalöki Népzenei Együttes forradalom 
és szabadságharchoz kötődő népdalokat adott elő. A 
Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulói színvonalas előadásukban 
világítottak rá a szabadság jelentésére és fontosságára A 
szabadság útja címmel. A forgatókönyvet írta és a tanulókat 
felkészítette: Kórik Erika, Lakatosné Orosz Ildikó és Vig-
Muskovszky Mária. Az előadásban közreműködött a 8. 
osztályos emelt magyar csoport a hetedikes tanulókkal 
együtt, valamint az iskola énekkara. Végezetül a Kossuth-
szobornál a tisztelet és kegyelet koszorúit helyezték el a 
tiszalöki intézmények, egyesületek, egyházak és pártok 
képviselői. Tárogatón kísérte Fekete Miklós művésztanár. 
              Vargáné Bartha Mercédesz
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Tájékoztató a Képviselő-testület  
2018. február 22-i rendes nyílt üléséről

A Képviselő-testület munkaterv szerinti rendes testületi 
ülését tartotta 2018. február 22-én a Szervezeti és 
Működési Szabályzatnak megfelelően a hónap utolsó 
csütörtöki napján. Az ülésen valamennyi képviselő jelen 
volt, a határozatképesség végig fennállt. A meghívóban 
szereplő 10 napirendi pontot tárgyalták a képviselők.
Elsőként a települési támogatásokról szóló rendelet 
módosítását tárgyalta és fogadta el a testület. Ebben a 
módosításában a lakókörnyezet rendben tartása, mint az 
ellátásból való kizárás feltétele kikerült a rendeletből, 
összhangban az Alkotmánybíróság határozatával.
A második napirendi pontban a Szavazatszámláló 
Bizottsági tagok és póttagok, valamint a Nemzetiségi 
Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztására 
került sor. A tagok és póttagok személyére a HVI vezetője 
(a jegyző) tett javaslatot a jelöltekkel való egyeztetés 
után. A Képviselő-testület jóváhagyta határozatában a 
tagok és póttagok listáját. 
A soron következő napirendben a Tiszalöki Közös 
Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló jegyzői 
beszámolót tárgyalta a testület. Az egyes szakterületeken 
számszerűsített adatai ismeretében megállapította a 
Képviselő-testület, hogy volt bőven feladatunk, 
amelyeket legjobb tudásunk szerint teljesítettünk. A 
beszámolót egyhangúlag elfogadták.
A negyedik napirendben egy új hulladékgazdálkodási 
rendeletet tárgyalt és fogadott el a testület. Egy 
jogszabályváltozás következtében szétválasztásra 
kerültek a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
feladat- és hatáskörök. Mivel a megyében mindenütt 
ugyanaz a közszolgáltató látja el a feladatot, a 
Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás által megtett 
ajánlások alapján – a helyi sajátosságok figyelembe 
vételével – új rendeletet készítettek az egyes 
önkormányzatok. Ennek megfelelően cselekedett a 
tiszalöki Képviselő-testület is.
A sorban ötödik napirendben két LEADER pályázat 
beadásáról született döntés. Az egyik a meglévő 
műfüves pálya felújításához kapcsolódik a teljes 
összeg 13.300.000.- Ft és ehhez 3.325.000.- Ft saját 
erőt vállalt a testület. A másik pályázat a „Széles a 
Tisza” városi rendezvényhez kapcsolódik. Ebben 1 
millió forintos támogatást kapunk a rendezvényre 
330.000.- Ft saját erő vállalása mellett. Természetesen 
a saját erő felhasználására akkor kerül sor, ha 
nyertesnek hirdetik a pályázatokat.
A hatodik napirendben a jogszabályi kötelezésnek 
megfelelően Gömze Sándor Polgármester Úr 2018. 
évi szabadság ütemezését hagyták jóvá. 
A hetedik napirendben Csikós Sándor képviselő 
nem kívánt szavazni, így 7 igen szavazat és 1 

tartózkodás mellett a „Védjük meg településeinket, 
védjük meg hazánkat” című felhíváshoz csatlakozott a 
testület, amelyben tiltakozását fejezte ki a Soros terv és 
a betelepítés ellen. 
A nyolcadik napirendben a Tiszalöki Napközi Otthonos 
Óvoda, Napos Bölcsőde Szakmai Programjának 
megújításáról és jóváhagyásáról döntött a testület. Ezt 
a lépést megelőzte egy szakmai ellenőrzés, amelyben 
a jogszabályok változása miatti kiigazításokat kérték 
ebben a Szakmai Programban és ez alapján készítette el 
az intézmény vezetője.
A kilences napirendben egy új rendeletről hozott döntést 
a testület. Ebben a Tiszalöki Kossuth Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főzőkonyháján 
történő alkalmazotti és vendégétkezés szabályait, a 
fizetés módját, a fizetendő díjakat szabályozta a testület 
2018. március 1-i időponttal.
Ezt követően a Polgármester Úr adott tájékoztatást 
az előző ülés óta tett intézkedéseiről, majd kérdések, 
bejelentések zárták a testületi ülést. 

 Tiszalök, 2018. március 22.
        

Mező József 
jegyző 
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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!

Az üdülőterületen hulladék kizárólag emblémával és 
felirattal ellátott 120 literes gyűjtőzsákban, vagy szabvány 

edényben helyezhető ki.  
A ZSÁKOK ÁTVEHETŐEK  

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY ELLENÉBEN:
2018. ÁPRILIS 14-ÉN 800–1600-ig az Ősi üdülő központ-
jában és 2018. ÁPRILIS 15-ÉN 800–1600-ig az Új üdülőn 
átvezető műút központjában. Azon ingatlantulajdonosok, 
akik nem tudták a zsákokat a fenti időpontban átvenni, fo-
lyamatosan felkereshetik a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZ-
DÁLKODÁSI nonprofit Kft. Ügyfélszolgálati irodáját a 
Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Sz. alatt.
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Tiszalöki Napköziotthonos Óvoda Napos Bölcsőde
OM azonosító:033365

Tiszalök 4450 Kossuth utca 63
Telefon:06/42-278-226,  

E-mail: tiszalokovoda@gmail.com

KÖZLEMÉNY

2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás 
rendjéről.

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Tiszalöki 
Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsődébe a 2018-
2019-es nevelési évre

2018. április 25-26-27 napján
szerdán,csütörtökön 8-16 óráig, 

pénteken 8-12 óra között
a Szivárvány Óvodában

Kossuth utca 63 szám alatt lehet beíratni a 
gyermekeket!

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

A szülő köteles beíratni gyermekét a 
hirdetményben meghatározott időpontban! 

•	 Be kell íratni minden gyermeket, 
aki 2018. augusztus 31-ig betölti a harmadik 
életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától 
(2018. szeptember 1-jétől) legalább napi négy 
órát köteles óvodai nevelésben részt venni! 

•	  Az év közbeni felvételi igényeket (azokra a 
gyermekekre vonatkozik, akik 
2018. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a 
fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában. 

•	 Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki 
a harmadik életévét a felvételétől számított fél 
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi 
körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb 
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

•	 Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező 
óvodai nevelésben való részvétel alól, (pl.:a gyermek 
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti), az óvodai 
beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő 
időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező 
felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem 
települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja 
beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben 
való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda 
fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát 

megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.
•	 A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek 
szülője az óvodai beiratkozást követően a bekezdésben 
meghatározott eljárás szerint a nevelési év során kérheti a 
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, 
ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
•	 Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a 
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai 
nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő 
időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja 
alapján szabálysértést követ el.
•	 Az óvodába felvett gyermekek csoportba 
való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok 
véleményének kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról 
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény 28. §.-ában meghatározott feltételekkel 
összhangban - az óvodavezető dönt.
•	 Az intézményvezető a felvétel tárgyában írásban 
értesíti a szülőt, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt 
utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
•	 Az írásbeli értesítés ellen a szülői felügyeletet 
gyakorló szülő 15 napon belül fellebbezési kérelmet 
nyújthat be a fenntartónak címezve az óvoda vezetőjénél. 
A másodfokú döntést a fenntartó hozza.
A beiratkozásnál a következő törvényi hátteret vesszük 
figyelembe:
 
2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 49.§
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról
 
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

•	 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
•	 a  gyermek   nevére kiállított  személyi azonosítót 
és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (a gyermek 
lakcímkártyája),
•	 a gyermek TAJ kártyája
•	 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványa
•	  a gyermek esetleges betegségeit igazoló 
dokumentumokat ( pl.diétás étkezés ), a 
gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett 
dokumentumokat, szakértői véleményeket

A nevelési év első napja 2018. szeptember 1, utolsó 
napja 2019. augusztus 31.
Nagyon sok szeretettel várjuk minden kedves leendő 
óvodásunkat! 

Pócsik Erika
Intézményvezető
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Pályázati hírek
Fenntartható turisztikai fejlesztések Tiszalökön című pályázat

A pályázat a Nyíri Mezőség  turisztikai  desztináció kertében lett benyújtva a Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei Önkormányzati 
Hivatal vezetésével. Az elnyert támogatás mértéke 234 millió forint. Tiszalökön három projektelem valósul meg. 
Egyik eleme a Kenyérgyári-holtág partjának és környezetének infrastrukturális fejlesztése. Ennek keretében szociális blokk 
kialakítása, filagóriák, szalonnasütők és napelemes kandeláberek kihelyezése és egy panoráma távcső telepítése, valamint 
két akadálymentesített horgászhely kialakítása valósul meg.
A projekt másik fő része az öko-turisztikai projektelem, melynek keretében az Arany János utcában - régi napközi épülete 
- egy önkormányzati tulajdonban lévő és az elmúlt évtizedekben használaton kívüli, romos épület kerül felújításra és 
átalakításra, mely új funkciójának megfelelően helyet ad majd egy madármegfigyelő centrumnak.  Ezen kívül  bemutatja a 
NATURA 2000 területek élővilágát, de lehetőséget biztosít különböző közösségi foglalkozások, rendezvények megtartására 
is. Az épületben számtalan új eszköz is elhelyezésre kerül.  Így többek között érintőképernyős (ökológiai témájú) interaktív 
játékok, a madarak életterének megfigyelését szolgáló számítógépes központ, amely a NATURA 2000 területeken kihelyezett 
(éjjel is kiváló képet biztosító) kamerák élő képét és az általuk rögzített fotó és videó felvételeket hivatott bemutatni a 
látogatók számára. E mellett egy halászati bemutatótér is kialakításra kerül. Mindezek mellett több készségfejlesztő játék és 
interaktív fejlesztő eszköz került beszerzésre. 
Az épület helyet fog adni egy Tiszalökről 
elszármazott hölgy gyűjteményének, mely 
a régi kézművességeket és hagyományokat 
foglalja magába.
A projekt harmadik, legnagyobb beruházási 
eleme, a strand infrastruktúrájának és turisztikai 
szolgáltatásainak fejlesztése. A fejlesztés 
keretében a strand minden épülete (szociális 
blokk, jegypénztár, konyha és étterem, 
életmentő-helyiség, eszköz kölcsönző pont) 
megújul, e mellett egy rendezvényszínpad 
és egy 300 négyzetméter alapterületű sátor, 
valamint tűzrakó helyek, filagóriák is a projekt 
részét képezik. Eszközbeszerzés körében 
többek között sárkányhajók, túra kenuk, vízi 
biciklik, bringó- hintók kerülnek, kerültek 
beszerzésre.
A strand vízfelületének tisztítására, a 
szemétzugok megszüntetésre, az áradás 
okozta hordalékok eltávolítására, valamint 
az előírásoknak megfelelően a fürdőzők 
biztonságát is szolgáló kerítés telepítésére 
is sor kerül a strand teljes területét érintően. 
Szintén a projekt keretében valósul meg a 
strand partszakaszának felújítása, a homokos 
part újjáépítése, a homokos foci és röplabda 
pálya felújítása.
Nem önkormányzati fejlesztés keretében, 
április hónapban elkezdődik a 3612-es út  
( borozótól Tiszadadáig )  teljes felújítása. 
Április hónapban kerül sor a Klapka, az 
Eötvös,- valamint a Csokonai utcák felújítására 
is, valamint a már szokásos tavaszi  javításokra, 
kátyúzásokra.
Minden, a részleteket érintő kérdésben állok, 
állunk az érdeklődő lakosság rendelkezésére.

Gömze Sándor polgármester

 
 

 

                                                    SAJTÓKÖZLEMÉNY 

A Grape Stone Press Kft. 2016. április 25-én pályázatot nyújtott be „Bio zöldség-és 
gyümölcsfeldolgozó üzem létesítése Tiszalökön” címmel a Vidékfejlesztési Operatív Program 
keretében kiírt Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a 
feldolgozásban című konstrukcióra.  

A projekt tervezett költségvetése: 938 525 487 Ft. A pozitív támogatói határozatot 2017. 
augusztus 4-én kaptuk meg, amelyben értesítettek minket, hogy 469 262 741 Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesül a projektünk. A projekt keretében egy olyan feldolgozó üzem 
fog megépülni Tiszalökön, amelyben egyedi technológiával fogjuk gyártani a magvas 
gyümölcsökből (alma, meggy), paradicsomból, és céklából készült bio gyümölcsleveket, 
pépeket, püréket és gyümölcsízt. 

Elsődleges szempontunk az üzem tervezésénél az volt, hogy az alapanyag 100%-át fel tudjuk 
használni, valamint a különböző alapanyagokat egy gépsoron tudjuk feldolgozni, a 
költséghatékony működés érdekében. 

A cég „no-waste” (hulladékanyag-mentes) elvét követve az üzemben az alapanyagok 
feldolgozása során kinyert mag a további feldolgozásra és szállításra alkalmas állapotba kerül. 
A gazdaságos működés biztosítása érdekében, a gyártás periférikus rendszerébe beszerelésre 
kerül egy víztisztító berendezés, és egy hő-integrációs központ is. 

A gyümölcsfeldolgozó üzem teljes területe 1423,6 m2, a beszerzésre kerülő technológiai 
gépsor egyedi gyártású lesz. Mind a technológiára, mind az építésre vonatkozóan a 
közbeszerzési eljárás folyamatban van.  

A gyártási kapacitás a következőképpen fog alakulni: paradicsompüré 200 t/év, almapüré 420 
t/év, meggypüré 200 t/év, cékla-és répapüré 160 t/év, paradicsomlé 450 t/év, alma lé 850 t/év, 
meggy lé 400 t/év, cékla-és répa lé 310 t/év. 

A projekt eredményeképpen 31 új közvetlen munkahelyet fogunk teremteni, jelentős a projekt 
közvetett munkahelyteremtő hatása is, hiszen több száz család mezőgazdasági termelő által 
előállított bio alapanyagokból fogunk kiváló íz, nyomelem, vitamin tartalmú termékeket 
előállítani.  

                                                                                                  Grape Stone Press Kft. 
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A KÖZFINANSZÍROZOTT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS SÚLYÁRÓL
Budapest – 2018. február 26.

A médiában egyre gyakrabban lehet arról hallani, hogy a járóbeteg szakellátásban visszaszorul a közfinanszírozott 
forma. Bár a magánorvosi ellátás valóban erősödik, le kell szögezni, hogy egyelőre az állami és magán ellátás még 
nagyságrendileg sem összevethető. 
Időnként megjelennek olyan nyilatkozatok a médiában, melyek szerint a járóbeteg szakellátás nagy része ma már 
magánellátásban történik, és visszaszorulóban lenne a közfinanszírozott ellátás. A MEDICINA 2000 Poliklinikai és 
Járóbeteg Szakellátási Szövetség egyrészt ezt számszakilag sem látja megalapozottnak, másrészt az ellátórendszerbe 
– szorosabban véve a rendelőintézetek munkájába – vetett közbizalom megingatására alkalmasnak tartja az ilyen 
kijelentéseket, ezért kötelességének érzi tiszta vizet önteni a pohárba. Magyarországon évente 50 millió orvos-beteg 
találkozás történik a közfinanszírozott járóbeteg szakellátásban, független rendelőintézeti vagy kórházhoz kapcsolt 
rendelőintézeti szakorvosi és nem szakorvosi (gyógytorna, fizikoterápia, audiológiai, stb.) ellátás során. Azaz évente 
minden magyar állampolgár átlagosan 5x veszi igénybe a járóbeteg szakellátást.  A diagnosztikai vizsgálatokat (pl. CT, 
MRI képalkotó vizsgálatok, vérvétel és a hozzá kapcsolódó laborvizsgálatok) nem is számítottuk bele ezen értékbe. 
Sajnos nem rendelkezünk hivatalos, megbízható adattal arról, hogy mennyi beteget látnak el a magánfinanszírozott 
járóbeteg szakellátásban, és erre mekkora finanszírozási összeg jut. Szakmai becsléseink szerint* a magánfinanszírozott 
járóbeteg szakellátásban évente kevesebb mint 1 millió orvos-beteg találkozás történhet, tehát nagyjából minden 10. 
honfitársunk jut el évente egyszer a magánellátásba. (*A Primus Magán Egészségügyi Szolgáltatók Egyesületét alkotó 12, 
a saját bevallásuk szerint a hazai magán egészségügyi szektor meghatározó szolgáltatója 2016-ban együttesen és összesen 
több mint félmillió orvos-beteg találkozót regisztrált.) De nem pusztán arról van szó, hogy ötvenszer több orvos-beteg 
találkozás történik a közfinanszírozott ellátásban, hanem arról is, hogy a fenti kiemelt járóbeteg szakellátási tevékenységre 
2018-ban mintegy 132 milliárd forintot költ majd a társadalombiztosítás. Ehhez képest nyilvánvalóan eltörpül a 
magánfinanszírozott ellátások köre. Ráadásul a magánellátás bevételei között megjelenik a foglalkozás-egészségügyi 
ellátás és egészségszűrések, az ún. „menedzserszűrések” is, amelyek a társadalombiztosítás által nem is finanszírozottak, 
illetve a munkáltatás részét képezik. Ezek természetesen nagyon hasznosak, de nem a szorosan vett gyógyító tevékenység 
körébe tartoznak, így egy ilyen összehasonlítás során a magánellátás bevételeiből le kellene vonni e tételeket. A 
Szövetség 2015-ben „Járóbeteg Konzultációt” szervezett, melynek során közel 8500-an válaszoltak a kérdésekre. Azzal 
az állítással, hogy „A közfinanszírozott (állami forrásokból biztosított) egészségügyi szolgáltatás biztonságot jelent 
számomra” a megkérdezettek 82 százaléka egyetértett, tehát nyugodtan beszélhetünk közbizalomról. Mindeközben 
e kutatás „Amennyiben hosszú a várakozási idő, akkor magán egészségügyi szolgáltatóhoz megyek” kérdésével csak 
a válaszadók 30,7 százaléka értet egyet, tehát a megkérdezettek zöme (közel 70%) vagy anyagi helyzete miatt nem 
fordul magánellátóhoz, vagy úgy vélekedett, hogy nincs arra szükség, hogy magán egészségügyi szolgáltatóhoz menjen, 

mivel komoly betegséggel úgyis 
az állami ellátáshoz kell fordulnia. 
Fontos, hogy a magyar betegek 
értsék és tudják, hogy ellátási 
szükségletük esetén bizalommal 
fordulhatnak a sok problémával 
terhelt, betegfogadási listákat 
működtető, de biztonságos 
ellátást nyújtó szakrendelőkhöz, 
amelyek megtesznek mindent a 
lehető legteljesebb ellátásukért, 
és szükség esetén gondoskodnak 
továbbjuttatásukról a megfelelő 
kórházba.

a Medicina2000 Poliklinikai és  
Járóbeteg Szakellátási Szövetség 

elnöksége
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ÉVÉRTÉKELŐ KÖZGYŰLÉS A POLGÁRŐRSÉGNÉL

Február 24-én tartotta a 2017-es évet értékelő közgyűlését a 
polgárőr egyesület. Csikós Sándor elnök beszámolójában többek 
között elmondta, hogy az egyesület létszáma 51 fő. 2017-ben 
is rendelkezett az egyesület azokkal a technikai eszközökkel, 
illetve anyagi, tárgyi feltételekkel melyek a szolgálat ellátáshoz 
elengedhetetlenül szükségesek. Az egyesület kettő darab 
robogójával az év folyamán 2701 km-t tettek meg a szolgálat ellátás 
során nagyban segítve ezzel az üdülő telepek nyári közbiztonságát. 
A szolgálati gépkocsival megtett 7032 km is nagymértékben 
hozzájárult a város közbiztonságának javításához, mely az ismerté 

vált bűncselekmények tekintetében jelentős csökkenést mutatott. A városban van egy jól dolgozó rendőrőrs, mellyel a 
polgárőr egyesületnek az együttműködése a kapcsolata jó. Ennek az együttdolgozásnak az eredményét mutatja a közrend 
közbiztonság javulása. A polgárőrök 2017-ben összesen 329 esetben 796 fővel 4847 óra szolgálatot teljesítettek. Több 
szolgálati órát tudna az egyesület teljesíteni, ha nagyobb lenne a létszáma. Ezért aki úgy gondolja, hogy szeretne tenni a város 
közbiztonságáért, jelentkezzen polgárőrnek az egyesület parancsnokánál, 
István Zsoltnál személyesen, vagy a 06-30/4283-822-es telefonszámon. 
Mindenkit várunk legyen az fiatal, vagy már nyugdíjas, aki szabadidejének 
egy kis részét a város közbiztonságának javítására áldozza. A közgyűlésen 
részt vett Somogyi János úr a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr 
Szövetség elnöke. Aki hozzászólásában elismeréssel szólt az egyesület 2017 
évi munkájáról, és az egyesület feladatvállalásáról az országos „300x100” 
kiemelt közbiztonsági mintaprogramban. A közgyűlésen hozzászóló Gömze 
Sándor úr Tiszalök város polgármestere megköszönte az egyesület által a 
közbiztonság javítása érdekében végzett önzetlen munkát. Az önkormányzat 
a város vezetés további támogatásáról biztosította az egyesületet. Ígéretet 
tett egy külön iroda biztosítására mely nyár elejére realizálódna, valamint az 
önkormányzat rendőrségtől visszakapott NIVA gépkocsijának biztosítására 
az egyesület vezetésével koordináltan a mezei lopások megelőzése 
érdekében. Megemlítette, hogy rövidesen 27 kamera kerül felszerelésre a 
városban, mely passzív segítség lesz a bűnmegelőzésben. A közgyűlés az egyesület 2017 évi munkájáról a beszámolót a 
2017 évi közhasznúsági jelentést és a 2018 évi költségvetést egyhangúan elfogadta. A közgyűlés végén Somogyi Jánostól 
a megyei szövetség oklevelét és jutalmát vehette át: Simai Rozália, István Zsolt, id. Pente Mihály és Pellei István.

Gömze Sándor polgármester úr emléklapot és 15 ezer forintos vásárlási utalványt adott át 25 éves polgárőr szolgálatért 
Bán Sándornak, Bozsik Istvánnak. 15 éves Polgárőr Szolgálatért emléklapot és 10 ezer forintos vásárlási utalványt kapott 
Pente János, Kövér Antal, Lakatos Pál és István Zsolt. Köszönet a helyszínért, az ebédért a Tisza étterem vezetőjének, 
Gállné Enikőnek és a személyzetnek.

                                                                                               Csikós Sándor 
Polgárőrség Egyesület Elnöke
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Rajzverseny a Hétszínvirág Óvodában 

Óvodásaink körében minden évben megrendezzük a rajzversenyt, amit idén a Hétszínvirág óvodában bonyolítot-
tunk le.14 gyermek vett részt az eseményen. A gyermekek az óvó nénik kíséretében érkeztek az óvodába, hogy egy 
kellemes, jó hangulatú délutánt tölthessünk el együtt. Rajzversenyünk témája kedvenc mesénk volt. Nagyon elmé-
lyülten dolgoztak alkotásaikon, aminek meg is lett az eredménye, mivel szebbnél szebb művek készültek. A zsűri-
nek nagyon nehéz dolga volt, a helyezések kiosztásában. Hosszas értékelés során a következő eredmények születtek: 

I.  Szatmári Nóra Hétszínvirág óvoda: Hófehérke 
II.  Polonkai Dorina Kerekerdő óvoda: Hamupipőke 
III. Szabó Dóra Szivárvány óvoda: Égig érő paszuly

Különdíj: Bognár Ajsa Aranyalma óvoda: Bogyó és Babóca 
      Rácz Bence Kerekerdő óvoda: A tíz testvér

Zsűritagjaink voltak: Dr. Tamásné Bánfi Katalin tanárnő, Magyar Zoltánné nyugdíjas óvó néni, Pócsik Erika óvodavezető 
asszony.  Köszönjük a zsűritagoknak a részvételt, és a bíztató szavakat. Rajzversenyünkön minden gyermek nyertesnek 
érezhette magát, hiszen ajándékokkal és élményekkel tele térhettek haza. Köszönjük Szabó Veronikának ESZI intéz-
ményvezetőjének, hogy biztosította a buszt a kültelki óvodásaink biztonságos beszállításához.

                                                                                                     Kiss Erzsébet 
Óvodapedagógus
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Események a nyugdíjas klubban

Február 2-án indult az új év programja az Ezüstfenyő Nyugdíjas klubban. Megtartottuk a vidám farsangi mulatságot: 
ötletes jelmezek, kacagtató jelenetek biztosították a jó hangulatot. Megköszöntöttük 80-ik születésnapján Zelenkó 
Jánosnét, aki finom csokoládétortával vendégelt meg bennünket. Március ekején-igaz még hideg volt- de elindultunk 
kirándulni. Monokon felkerestük Kossuth Lajos szülőházát. Megcsodáltuk a sok emléket: festményeket, szobrokat, 
bútorokat. Befejezésül egy Kossuth nótát énekeltünk el, igy búcsúztunk. Innen Vizsolyba indultunk, ahol emlékezetes 
előadással játszatta el velünk a biblianyomtatás történetét a múzeumvezető: Daruka Mihály. Néhányan kipróbálták, 
hogyan készült korabeli módon az 1589-es első magyar nyelvre fordított biblia. Ebéd után bemutatta a múzeumvezető, 
hogy az általa készített vízimalom segítségével hogyan lesz a korhű papír, amire kinyomtattak 200 bibliát. Elismerésre 
méltó, hogy támogatás nélkül, milyen nagyszerű munkát végez. Jó érzéssel jöttünk haza, erről a szép kirándulásról.

         a vezetőség

TELEKI HÉT- Nemzeti ünnepünkre emlékeztünk

Az idei tanévben egy több napból álló rendezvénysorozattal készültünk március 15. méltó megünneplésére. Az 
1848/1849-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából nemcsak a történelmi eseményeket kívántuk 
felidézni, hanem névadónk, Teleki Blanka életét is. Nagyon fontos ez az ünnep, hisz 1848. március 15-e egybefonódott 
a szabadság, a fejlődés, a nemzeti tudat érzésével. S talán ünnepeink közül, erről van a legtöbb ismerete minden 
magyarnak. A Teleki Hét során több kategóriában hirdettünk versenyt, mindenki megmutathatta tehetségét. Voltak, 
akik esszét írtak nemzeti ünnepünkkel kapcsolatban, mások inkább a képzőművészet területén jeleskedtek. Különböző 
technikák alkalmazásával készültek rajzok, grafikák, festmények, plakátok. Csapatversenyben pedig a történelmi 
ismereteikről adhattak számot azok a tanulók, akik vállalták, hogy az előre kiadott segédanyagokat tanulmányozva 
számot adnak tudásukról. A változatos, játékos feladatok megoldására szép számmal jelentkeztek tanulóink. Kellemes 
délutánt tölthettünk együtt. A feladatok összeállításában Kovács Erika és Szabóné Lendák Gyöngyvér tanárnők vettek 
részt. A verseny lebonyolításában pedig a humán munkaközösség több tagja segédkezett. A zsűri elnöke Kiss László 
igazgató úr volt. Az ünnepélyes eredményhirdetésre az iskolai ünnepségen került sor. A tartalmas műsort Zsuga-Tar Judit 
tanárnő szerkesztette és tanította be. A 9. B szakgimnáziumi osztály tanulóinak szívhez szóló, lelket melengető előadását 
felemelő érzés volt megtekinteni. Az előadás nagy sikert aratott.

 
Szabóné Lendák Gyöngyvér

                                                                humán munkaközösség-vezető
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2018. március 13-án került megrendezésre 
Nyíregyházán a III. Bencs Megyei Verseny, 
ahol a kereskedelem-vendéglátás és az 
építészet szakmacsoportokban tanuló 
gyermekek mérhették össze tudásukat. 
A megye 12 iskolájából 6 festőcsapat, 7 
vendéglátós és 5 eladó csapat mérte össze 
tudását. A Nyíregyházi SZC Teleki Blanka 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiumát 2 csapat képviselte. Krucsai 
Brigitta és Toronyai Tamara 11. C osztályos 
tanulók az eladók versenyében III. helyezést 
értek el, és büszkén vették át az ezért járó 
serleget és oklevelet. A festő, mázoló, 
tapétázó szakmai versenyen részt vevő 

Nagy Dávid 10. D és Kiss Máté 9. D osztályos tanulók is szépen teljesítettek, sajnos azonban néhány ponttal lecsúsztak 
a dobogóról. A fiúk oklevelet vettek át a sikeres részvételért. 

EMLÉKEZÉS

Legszebb emlék a szeretet.  
13 éve már, hogy nem vagy velünk,

Odafentről nézed milyen lehet az életünk.
Te felmentél a mennyországba,  

ahol angyalok élnek,
édes égi dallamokat az ott élőknek zenélnek.

Úgy fáj, hogy Te ott vagy, 
 mi pedig itt vagyunk.

Lélekben őrizzük simogató, dolgos kezed, 
Szerető, óvó, féltő tekinteted!

Lényed mindig a miénk marad, biztatást, 
erőt, meleget ad!

Légy boldog az örök hazában, angyalok közt, 
gondtalan világban.

Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled,
Helyettünk az angyalok simogassák kezed! 

Álld meg Istenem a földnek minden 
porszemét, mely takarja drága szerettünk 

sírhelyét!

Fájó szívvel emlékezünk
NAGY FERENC

volt tiszalöki lakos halálának 13. 
évfordulóján

Gyászoló feleséged, keresztlányod, 
unokád, testvéred, sógornőd

Köszönet mindazoknak, akik emlékét 
őrzik és ápolják!
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Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Kezdési 
időpont

Program 
időtarta-

ma

Program rövid megne-
vezése Program rövid leírása

általános 
iskolások 

(1-6.  
osztály)

pálya- 
választók  

(7-8.  
osztály)

18:00 
 

18:30 
 

19:00 
 

19:30 
 

20:00 
 

20:30 
 

21:00 
 

21:30 

folyama-
tos

Ne légy (KR)ESZtelen! - 
próbáld ki magad az  
akadálypályánkon!

Hogyan tudod teljesíteni a kerékpáros akadálypályát? Isme-
red a KRESZ szabályait? Töltsd ki a kerékpáros közlekedési  
tesztünket! Vedd hibátlanul az akadályokat és közben érezd 

jól magad! Balesetmentes közlekedés a cél!

igen igen

Veszélyes üzem - avagy 
közlekedj okosan, látha-

tóan,  
felelősen és érd el a célod!

Balesetmegelőzési témájú film vetítése. A filmben bekövet-
kezett esemény interaktív elemzése során figyelemfelhívás, 

mely magatartások vezethetnek közlekedési baleset bekövet-
kezéséhez. Ittas vezetés következményeinek bemutatása  

szemléltető eszközök segítségével.

igen igen

Amikor a gépészet már 
művészet!

Gyakorlati bemutató. Megtapasztalhatjuk a gépészet sokszí-
nűségét egy acélrózsa elkészítése közben. A szakmai bemu-
tató alatt a vállalkozó szellemű résztvevők kipróbálhatják 

kézügyességüket a rózsa elkészítése közben.

igen igen

A jó HEGESZTŐ nem 
egyszerű melós, hanem 

valódi művész!

Nem festékkel és vésővel dolgoznak. Tűz és fém adja az 
alapanyagot, és egy igazán jó hegesztő szinte bármit ki tud 

hozni ezekből. Akit érdekel a téma, az megismerkedhet a he-
gesztő berendezésekkel, különböző hegesztési eljárásokkal. 
A vállalkozó szellemű érdeklődők kipróbálhatják tudásukat 

néhány eljárás keretében.

igen

Szépítsd meg környeze-
ted - fess, burkolj, díszíts,  
légy kreatív és a kedved 

is jobb lesz!

Festő és burkoló szerszámok bemutatása, kipróbálása. Előre 
elkészített felületen egyszerű díszítési munkák készítése  

(sablonálás, nyomdatechnika, rongytechnika) és előkészített 
kontúr-rajz kifestése szakoktatók segítségével. A fal- és  

padlóburkolás szépségeinek interaktív bemutatása. Burkoló 
program kipróbálása.

igen igen

Szeretnél ajándékkal 
meglepni valakit! De nem 

tudod,  
hogyan csomagold be? 
Most megtanulhatsz 

különböző  
technikákat, mutatós 

megoldásokat. 

Próbáld ki a különböző csomagolási technikákat, ahol meg-
mutatjuk a táblás csokoládé, desszertek és italok csomagolá-
sát. A résztvevők megtanulhatják a selyemszalagból készített 

rózsa hajtogatását, csomagolópapírból masni hajtogatását, 
amit elvihetnek magukkal ajándékba.

igen igen

Mosás, festés, berakás, 
avagy a fodrász, mint 

hajszobrász!

Különböző fonások, kreatív munkák, látványos frizurák 
bemutatása fodrász tanműhelyünkben! Legyél Te a modell! 
Kézápolás bemutatása videón és a gyakorlatban. Csillámte-
toválás, smink, szempillaragasztás, henna készítése kézre

igen igen

Egy mérés nem mérés! 
Mennyi is az annyi? Pró-

báld ki a  
mérés technikáját! 

Szeretnéd megtanulni, hogyan kell zöldségeket, gyümölcsö-
ket pontosan lemérni? Kipróbálhatod az üzletben hasz-

nálatos digitális mérleget! Tesztelheted, mennyire tudod, 
különböző termékek súlyát megbecsülni. 

igen igen

HUNGARIKUMOK - 
avagy  

,,magyar életérzés”  
az éjszakában

Tekintsd meg hungarikum összeállításunkat! Fedezd fel 
a magyarság csúcsteljesítményeit illatai, ízei és hangjai 

alapján! Kvíz kérdések segítségével teszteld jártasságod a 
témában és utazz egyet a hungarikumok világába!

igen igen
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HÍREK A KOSSUTHBÓL

FILHARMÓNIA:     „Harsonával a világ körül”
 
2018. 02. 20-án ismét Filharmónia előadáson vehettek 
részt iskolánk tanulói.  A mostani meghívott a Corpus 
Quartet volt, műsoruk címe pedig:„Harsonával a világ 
körül”. 2001-ben alakultak. Számos nemzetközi és 
hazai versenyen első helyezést értek el azóta is. A 
világot bejárták játékukkal, közben elkészítették három 
lemezüket is. Ezeket Japántól az Egyesült Államokig mai 
napig forgalmazzák. A négy főből álló zenekar fanfárral 
kezdett, ünnepélyesen megszólaltatták a harsonáikat, 
jelezve az előadás kezdetét. Egy bátor jelentkező 
közülünk ki is próbálhatta a hangszer megszólaltatását, 
majd a művészek bemutatták nekünk a hangszer részeit. 
A normál tenorharsona csövei kiterítve három méter 
hosszúak. Ezután komolyzenei élményben volt részünk: 
Giuseppe Verdi Nabucco c. operájából hallhattuk a 
nyitányt. Ezt követően a tenor és alt harsonáról tudtunk 
meg érdekességeket, s ezekkel hangoztatták Praetoriustól 
a Francia tánc c. művet. Lazításképp játszottunk is. Egy-
egy dalt kellett felismerni hangzás után. Az első zene a 
Mézga család rajzfilm főcímdala volt. A rövid szórakozás 
után Hidas Frigyes Négyesfogat c. zeneművét ismerhettük 
meg. Ekkor mutatták be a basszusharsona hangját is, 
mely a legmélyebb a harsonák között. Ezután sokunk 
nagy kedvence, a világon a leghíresebb titkosügynök, 
James Bondról készült film legismertebb főcímdalával 
varázsoltak el minket. Ezt követte a tenorkürt bemutatása. 
A műsor végéhez közeledve ismét játékra hívtak minket: 
ezúttal A nagy ho-ho-ho horgász magyar televíziós 
rajzfilmsorozat főcímdalát kellett felismernünk, illetve 
a Hófehérke és a hét törpe c. rajzfilm Bányászdalát. Az 
előadás legvégén John Towner Williams munkásságára 
hívták fel a figyelmünket. Ő számos világhírű filmzene 
szerzője, mint például: Csillagok háborúja, Indiana Jones, 
A cápa, Jurassic Park, Superman, E. T. a földönkívüli, 
Schindler listája, Ryan közlegény megmentése, Harry 
Potter I.-III. Ezenkívül négy alkalommal ő írta meg 
az olimpiai játékok zenéjének főtémáját is. Nekünk 
búcsúzásképp eljátszottak egy pár filmzenét a felsoroltak 
közül. Izgalmas órát töltöttünk el, számos zeneművel 
ismerkedhettünk meg. Kíváncsian várjuk az utolsó 
előadást, amelyen a „Swing a la Django” zenekar 
mutatkozik be Tiszalökön.

Perjési Nándor 5.a
Művészeti versenyek

Március 1-jén Vásárosnaményban került megrendezésre 
a  IV. Nemzetközi «Népi Melódiák» hangverseny. 
Tanulóink nagyon szép eredményeket értek el. 
Csikós Réka (furulya) I. hely 
Szilágyi Enikő (furulya) I. hely  
Fúvós kvintett (Szilágyi Enikő, Csikós Réka, Szilágyi 
Szabolcs, Gábor Zétény, Vámos Bence) Nívódíj 

Klarinét duó (Szilágyi Szabolcs, Gábor Zétény) I. hely  
Március 13-án Nyíregyházán a Bethlen Művészeti 
Fesztivál alkalmából szervezett Kamarazene versenyen 
fúvós kvintettünk III. helyezést ért el: Szilágyi Enikő, 
Csikós Réka, Szilágyi Szabolcs, Gábor Zétény, Vámos 
Bence. Ugyanitt március 12-én a zongoristák közül 
3 tanulónk szerepelt, mindhárman helyezettek lettek. 
Nagy Réka Fruzsina I., Bakó Zsombor II., Mészáros 
Zsanett III. helyet értek el.

Angol verseny
Az International FOX Competition országos angol 
nyelvi verseny első fordulójában Ferenczi Ákos és 
Bánszki Blanka Zoé 7.a osztályos tanulók az első tíz 
között végeztek, ami nagyon szép teljesítmény.
Fizika verseny
A Jedlik Ányos Fizika Verseny regionális fordulójában 
Ferenczy Ákos 7. a osztályos tanuló 100 pontból    97 
pontot elérve bejutott az országos döntőbe.
Matematika verseny
Tiszavasváriban a „Tehetség kerestetik” matematika 
versenyen az alábbi helyezéseket érték el iskolánk 
tanulói: 
Bánszki Blanka 7. a osztályos tanuló I. helyezés 
Juhos Hanna 8.b osztályos tanuló II. helyezés 
Cserés Anna 7.a osztályos tanuló III. helyezés 
Balogh Mirjam 5. a osztályos tanuló III. helyezés 
Agócs Armand 6.a osztályos tanuló III. helyezés 

A NÉVADÓ HETE

26 éve már, hogy iskolánk felvette 
történelmünk egyik legnagyobb 
alakjának, Kossuth Lajosnak a nevét. 
Azóta minden évben egy ünnepi 
rendezvénysorozattal, a Névadó 
hetével adózunk az ő emlékének. Az 
idén is valamennyi hagyományos 
programunkat megrendeztük, a 

rajzversenyt, a történelmi akadályversenyt, Ünnepi 
hetünket március 9- én nyitottuk meg. Az alsósoknak 
8.20-kor, a felsősöknek 9 órakor. A műsorban fellépett 
Lőrinczy Boglár és Buri Dominik 8.a osztályos tanuló. 

Ezután a munkaközösség – vezetők ismertették a hét 
programját. Végezetül Fekete Miklós tanár úr tárogató 
kíséretével elhangzott egy-egy Kossuth – dal.
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Március 12-én hétfőn került megrendezésre a Névadó 
napja. A program szokás szerint reggel 9-kor egy rövid 
ünnepi műsorral kezdődött. Ebben fellépett Buri Dominik 

8.a osztályos tanuló, valamint iskolánk énekkara. 
Előadásukban hallhattuk az Isten ujja megérintett című 
dalt. Szólót énekelt: Csikós Réka, Fegyveres Anna, 
Nagy Csongor és Sepsi Lázár. Ezen a napon került 
megrendezésre a hagyományos versmondó versenyünk. 
Az idén összesen 93 tanuló szerepelt ezen a versenyen. 
A versmondók feladata 1-1 vers művészi tolmácsolása 
volt. A kicsiknek egy XX. századi, a nagyoknak egy XIX. 
vagy egy XX. századi költemény.

A versmondó verseny eredménye
1.évf.

I. Pétervári Kata Tiszalök
II. Héri Hanna Tiszavasvári
III. Girincsi Bella Tiszavasvári
III. Topa Izabell Tiszavasvári

2.évf.
I. Zajácz Lorina Tiszavasvári
II. Rácz Réka Tiszavasvári
II. Bardócz Krisztina Tiszalök
III. Rácz Cintia Tiszalök
III. Zsoldos Botond Tiszanagyfalu

3.évf.
I. Tóth Marcell Tiszavasvári
II. Kotroczó Roland Tiszavasvári
II. Pethe Márk Tiszavasvári
III. Lipécz Kamilla Tiszanagyfalu
III. Kozsla Judit Tiszalök

4.évf.
I. Szarka Emma Adrienn Szorgalmatos
II. Berencsi Evelin Anna Szorgalmatos
III. Paronai Anna Tiszavasvári
III. Páger Petra Tiszalök

5.évf.
I. Fekete Tibor Tiszalök
II. Balogh Mátyás Tiszavasvári
III. Jakab Orsolya Tiszavasvári
III. Nádasdi Janka Tiszavasvári

6.évf.
I. Veréb Kincső Tiszavasvári
II. Béres Petra Tiszavasvári

III. Aranyász Amira Tiszalök
III. Vinginder Tamás Barnabás Tiszalök

7.évf.
I. Kóti Dániel Tiszalök
II. Szabó Nikolett Tiszavasvári
III. Lévai Levente Tiszavasvári

8.évf.
I. Varga Bálint Tiszavasvári
II. Csutora Dóra Tiszavasvári

III. Juhos Hanna Tiszalök

Kortörténeti vetélkedő

Március 13-án kedden kortörténeti vetélkedőre invitáltuk 
a környék iskoláit. A versenyt a 7. évfolyamnak hirdettük, 
ahol 4 fős csapatokban mérhették össze tudásukat a 
tanulók. Összesen 4 csapat mérkőzött meg egymással. 
Az érdekes és kreatív feladatok olykor feladták a leckét 
versenyzőinknek.
 Eredmények: I. Forradalmárok csapata (7.a)
                           (Bánszki Blanka Zoé, Marozs Vivien, 
Péntek Péter, Szakolczai Andor)
                      II. Függetlenségi és 48-as Párt csapata (7.a )
                           (Áfra Nikolett, Ferenczi Ákos, Gazdag 
Péter, Kórik Zsombor)
                     III. Kossuth Lajosok csapata (Tiszavasvári)

Városi ünnepség

Március 14-én este még egy komoly feladat várt a 
nyolcadikos emelt magyar csoport tagjaira, valamint 
iskolánk énekkarára. Ekkor került sor ugyanis a városi 
ünnepi megemlékezésre a művelődési házban. Hetek 
óta lázasan készültek tanulóink és felkészítő tanáraik a 
műsorra. Végül elmondhatjuk, hogy nem volt hiábavaló 
a munka, hisz A szabadság útja című összeállítás nagy 
sikert aratott. 

Lakatosné Orosz Ildikó, Budainé Potor Julianna,  
Orosz Tibor munkaközösség vezetők
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Könyvajánló
Jégvár csatája

A gyermekkönyvtárunkban található ez a két kötetes ifjúsági regény, amelyet azonban felnőtteknek 
is nyugodt szívvel ajánlok, hiszen én is többször elolvastam, és még mindig szívesen merülök 
el Jégvár fantasztikus világában… Véletlenül találtam rá, a fiam olvasta, és azt mondta, hogy 
nagyon jó, így belenéztem én is, és nem is tudtam letenni. A történet lényege engem nagyon 
emlékeztet az Egri csillagok történetére, hiszen mindkettőben egy maroknyi hős védelmezi a 
várat az iszonyatos túlerőben lévő, gonosz és elszánt ellenséggel szemben, és még a vár neve is 
beszédes, hiszen Jégcsillag várába szorulnak vissza a védők. A 14 éves Thirrin királynő vezeti 
őket, aki összekovácsolta minden idők legkülönösebb katonai szövetségét: jóságos gyógyító boszorkányok, több ezer 
éves vámpírok, hűséges farkasemberek és sok más különleges lény gyűlik Jégvár zászlaja alá, hogy felvegye a harcot a 
rettegett Bellorum tábornokkal, aki még sosem vesztett háborút. A háború folyik tovább, és Jégvár még mindig ellenáll... 
A szövetségesek késnek: eljönnek-e egyáltalán? Bellorum tábornok türelmetlen: már túl sok időt és embert vesztegetett 
a pici országra és a gyermek királynőre - mindkettő a vártnál keményebb ellenfélnek bizonyult. Őt akarják megállítani? 
Rongyos katonák és a szedett-vedett, dajkamesékből szalajtott korcsok? Vérfarkasok? Vámpírok? Hópárducok!? A végső 
csatában, amikor a seregek egymásnak rontanak, amikor stratégia stratégia ellen és ember ember ellen küzd, kiderül majd, 
győzhet-e a lelkesedés a hideg számítás felett... A mindent eldöntő csatában végül Thirrin és Bellorum szemtől szembe 
kerülnek egymással. Most minden rajtuk áll... Hősiesség, barátság, elszántság – legyőzheti-e a birodalom túlerejét? 
Stuart Hillnek a Jégvár csatája az első könyve, de már 2 díjjal is jutalmazták. Könyvtárunkba folyamatosan érkeznek az 
új könyvek, szeretettel várunk mindenkit, hiszen 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek ingyenes a beiratkozás, de 
a felnőtteknek és nyugdíjasoknak is egy könyv árának töredéke, amelyért egy évig viheti a jobbnál-jobb könyveket és 
újságokat. Mert olvasni jó!

                                         
   A Városi Könyvtár dolgozói nevében:

                          Szakolczainé Suskó Ágnes gyermekkönyvtáros és olvasó…

NE VÁGJ KI MINDEN FÁT
 
Igen, mindenkinek különböző véleménye van a Tiszalök, Kossuth utcán, Ady utcán 
történő közparkokban lévő fák nagymértékű kivágásáról. Életem legnagyobb részét 
itt Tiszalökön éltem meg, és még emlékszem arra, amikor még a sörkert működött 
a jelenlegi városháza előtt, és az akkori igényeknek megfelelően a tiszalöki lakosok 
mozi és a sörkert között korzóztak, táncoltak szórakoztak egy csodálatos prímás, 
Vaskó Tódor és zenekara zenéjére. Éveken keresztül mezőgazdasági kiállítás volt 
augusztus 20-a körül a Szeles téren. Ezt követően is eljött egy időszak, amikor meg 
kellett reformálni a Kossuth utcát és parkosítani kellett a romos templom maradvány 
területét. Szökőkút épült, sétány és parkfelület készült el, a sörkert helyén pedig 
közpark és cukrászda, a borozóig teljes parkfelújítás történ az 1970-es évek elejére. 
Ahogy teltek múltak az évek, úgy minden fa és bokor égbe szökkent, és velünk 
együtt öregedett. Szinte minden fához és látványához emlékeim fűződnek (sok-sok 
Tiszalöki honfitársamnak is). Volt idő, amikor a megye legszebb települése címét is 

kiérdemelte Tiszalök. Örömmel halottam, figyelemmel kísértem, hogy Tiszalök Városa jelentős mérvű támogatást nyert 
el a Zöld Város kialakítására Azt gondolom, hogy egy várost megújító folyamat indult el, amelynek sajnos része az is, 
hogy a fák nagy részét ki kell és ki kellett vágni. Igen, 40-60 éves fákról beszélünk, melynek nagy része már vágásérett is 
volt, melyek személyi és vagyoni kárt tudtak volna okozni vihar esetén. Egyet kell értenem azzal, hogy meg kell újítani, 
és új arculatot kell adni a városnak. Bízom a tervezői felelősségben, és a döntéshozók jóindulatában, hogy egy következő 
nemzedék újra büszke lesz településére, parkjára, ha mindez a következő évtizedekben pompájában fog díszelegni. Ahhoz, 
hogy ez így legyen, nekünk is hozzá kell tenni valamit a megújuló főutca sikeresen létrehozásához . A megvalósítást 
követően óvni kell, - mint eddig is - a rongálásoktól a parkot. Előlegezzünk bizalmat a kivitelezők munkájához. 
 
               Balogh Tibor
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