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TISZALÖKI HÍRLAP
Helyi lakáscélú támogatás Tiszalökön

A 10/2016. (X.6.) számú önkormányzati rendelet
értelmében lakáscélú támogatás folyósítására lehet
kérelmet benyújtani a Képviselő-testülethez. Ennek
formája vissza nem térítendő, egyszeri és egyösszegű
pénzbeli juttatás.

A támogatás mértéke:
Lakás vásárlására 300.000.- Ft,
Lakás építésére 400.000.- Ft
Az adott évben az erre a célra elkülönített összeg
kimerüléséig van lehetőség támogatás nyújtására, annak
kimerülése esetén a kérelmet el kell utasítani. (2018. évben a keret összege: 4.400.000.- Ft)
Igénybevétel feltételei:
Tiszalök Város közigazgatási területén legalább 1
éve
a)      lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, vagy
b)      munkaviszonnyal vagy vállalkozással rendelkező
nagykorú személyek, családok vehetik igénybe.
aki a méltányolható lakásigény felső határát meg
nem haladó lakást épít, vagy vásárol.
akinek, valamint a vele költöző közeli
hozzátartozójának önkormányzati tulajdonú lakásra nem
áll fenn bérleti jogviszonya.
akinek, házastársának, élettársának gyermekének
a megépíteni vagy megvásárolni kívánt lakáson kívül
más lakásban együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni
hányada van, akkor, ha a tulajdonszerzés öröklés útján,
vagy tulajdonközösség megszüntetése révén történt.
Használt lakás vásárlására akkor adható, ha a
lakás: per, teher és igénymentes, beköltözhető állapotban
van és az ingatlan nyilvántartásban rendezetten szerepel.
A lakáscélú támogatás iránti kérelmet
a)       lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés
aláírásától számított egy éven belül,
b)       lakásépítés esetén az építési engedély jogerőre
emelkedésétől számított egy éven belül lehet benyújtani.

2018. április

A kérelmek évente augusztus 31-ig nyújthatók be a
Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatalnál. A támogatást
az Önkormányzat honlapján (www.tiszalok.hu), illetve a
Tiszalöki Hírlapban ki kell hirdetni tárgyév április 30-ig.
A határidőben benyújtott kérelmek elbírálása legkésőbb
a tárgyév október 30-ig történik meg. A kérelmekről a
Képviselő-testület zárt ülésen dönt.
A kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:
a)      lakásvásárlás esetén a megvásárolni szándékozott
lakás 30 naptól nem régebbi hiteles tulajdoni lapját, az
adásvételi szerződés egy példányát a Rendelet 2. számú
melléklete szerint kitöltött jövedelem nyilatkozattal.
b)      lakásépítés esetén a jogerős építési engedélyt,
költségvetést, az ingatlan 30 naptól nem régebbi
tulajdoni lapját, a Rendelet 3. számú melléklete szerinti
vagyonnyilatkozatot, valamint a 2. számú melléklet
szerinti kitöltött jövedelem nyilatkozatot.  
Alakáscélú támogatási kérelemben foglaltak valódiságának
ellenőrzésére a Hivatal környezettanulmányt készít.
A kérelmek elbírálásánál az alábbi sorrendben, előnyben
kell részesíteni:
a)      a fiatal házasokat,
b)      a gyermeküket egyedül nevelőket
c)      a többgyermekes házasokat
Ha a fentieknek egyszerre több igénylő is megfelel, az
igénylők közül a rosszabb anyagi helyzetben lévőt kell
előnyben részesíteni.
A támogatás megállapításakor Tiszalök Város
Önkormányzata javára a szerződés aláírásától számított
6 év időtartamra elidegenítési tilalmat kell az ingatlan
nyilvántartásba bejegyezni.
A támogatás felhasználást
a)      lakásvásárlás esetén, ha a kérelem benyújtásakor
még nincs tulajdont igazoló tulajdoni lap a támogatás
folyósításától számított egy éven belül a tulajdoni lap
másolatának a Polgármesteri Hivatal részére történő
bemutatásával,
b)      lakásépítés esetén a használatbavételi engedély
bemutatásával a támogatás folyósításától számított 3
éven belül igazolni kell.
A Rendelet a honlapon teljes terjedelmében elérhető.
Bővebb tájékoztatás:
Págerné Kiss Beáta ügyintéző
(Polgármesteri Hivatal titkársága, 12-es iroda).
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A Magyar Költészet Napja
„ Veszem a szót, földobom a
levegőbe, ott szétesik és újra
megfogom, és akkor valami más.”
				
( József Attila)
Számos tudománynak, művészeti ágnak van napja, emléknapja, világnapja, de érdekes
módon a költészet hazánkban csak 1964-ben vívta ki, hogy megtarthassa emléknapját.
Minden évben április 11-e - József Attila születésnapja - a költészet napja. Ezen jeles
alkalomból az ország több városában ünnepségekkel, felolvasó estekkel, könyvbemutatókkal
emlékeznek. Tiszalökön április 10-én került megrendezésre a Művelődési Házban a költészet
napja alkalmából összeállított műsor. A rendezvényt Perjésiné Kiss Rita pedagógus ünnepi beszéde nyitotta meg. Első
gondolataiban elmondta, hogy 1964. április 10.-én a Magyar Írók Szövetsége szervezésében
indult útjára e jeles ünnep. Az aznapi Népszabadság újságban Héra Zoltán így írt a
kezdeményezésről: „A vers ünnepe, ha jól rendezik meg, nem csak a költők seregszemléje
lesz évről évre, hanem az eszméké, a szándékoké és az akaratoké is.”
Tanárnő beszédéből kiderült, hogy József Attila költészetét csak halála után ismerték el, és
döbbentek rá a kor-és pályatársak, hogy milyen kivételes életművet alkotott ez a mindaddig
csak „jó költő”-ként számon tartott fölfedezett, akinek életét kisgyermekkora óta váratlan
veszteségek, különös fordulatok szegélyezték. „Találkozásaink a versekkel megváltoztatják
gondolatainkat, érzéseinket. Az a hatalom van meg bennük, amelynek segítségével
bevezethetnek minket a költő lelkiállapotába, érzéseibe, isteni világába, s új megvilágításban
láttatják velünk a világot. Feledtethetik velünk a mindennapi fáradalmainkat.” Ezáltal
rámutatott arra, hogy a mai rohanó világban álljunk meg egy picit, csendesítsük el lelkünket
és adjuk át magunkat a vers adta csodának. Az est második felében a Carpedignem együttes
verses költészet műsorát adták elő Dézsi Darinka színésznő és Karap Zoltán filozófus,
zenész. Előadásukat változatos zenei világ jellemezte. Műsorukat Arany János verseivel
kezdték, kicsit másképp. A későbbiekben több kortárs költő verseit
is előadták, mint például Kürti László, Körmendi Lajos, Szabó T.
Megújulás
Anna, Vég Attila, Dénes Eszter a közönség nagy örömére. Ezzel
a színvonalas rendezvénnyel kellő tisztelettel emlékeztünk a
Levetkőzte minden fájdalmát a táj,
költészet napján a múlt béli, illetve a kortárs költőkre egyaránt.
Felvette színpompás ruháját.
								
Szemet gyönyörködtet, mind erre jár.
						 Págerné Kiss Beáta
Tél után a Tavasz mosolya vár.
Megváltozott a táj, s mi is egy kicsit
Eltelt egy hosszú év megint.
Ezer megannyi élmény vár még ránk,
Kint a szabadban lenni csodás.
Látni, ahogyan minden megváltozik,
A szívünk felenged, ahogy a holtág is.
Ragyogó arcokat és édes illatokat
Érezni s látni jó! Érezni a Tavasz fuvallatát,
Hallani az ébredő természet hangját,
Megélni őszintén az apró pillanatokat.
A Nap forró szele ismét idefújja
A Tavaszt és a szerelmet újra – és újra
És ez a körforgás már sosem változik,
Míg az ember él mindig a boldogságról álmodik!
Balogh Alexandra
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500 éves volt - 50 éves ma
A Tiszalöki Református Templom Újjáépítésének történeti leírása
Tiszalökön az 500 éves templom a husziták korában épült.
Bejárata észak felől volt, hosszirányú alaprajzi elrendezésű.
Elődeink ránk maradt szájhagyományaiból tudjuk, hogy a
templomfoglalások idején, az elfoglalásra érkező cseheket
a Vay család fője – Tiszalök területének egyik földbirtokosa- fehér lovon ülve, kivont karddal védte a templom
kulcsát, mely bársonyszékre volt kihelyezve a főbejárattal
szemben. Felszólította a foglalókat: „az vegye fel, akinek
nem kedves az élete”. Nem vette fel senki, így a foglalók
elmentek.
A templom 1840-től a Patay és Vay család támogatásával
bővült tovább, hossz- és keresztirányú elrendezéssel, gótikus stílusban 30 m magas homlokzati toronnyal. A belső
tér mennyezeti kazettáit gótikus stílusú öntött vas oszlopok
tartották, melyen az építési stílussal azonos orgona került
elhelyezésre. A szószék is gótikus elemekkel készült, mely
a déli oldalon volt megépítve a keresztirányú bejárattal
szemben.
Az évszázadokon át dúló, szabadságért küzdő háborúk
útvonalába esett városunk. A Tisza közelsége, az átkelési lehetőség a folyón, észak-dél útirányba esett. 1606-ban
északi hadjárata során itt táborozott Bocskai István, –későbbi Erdélyi fejedelem. Az 1848-as szabadságharc idején
itt vonult át Görgey Tokaj irányába.
Az első világháború sem kerülte el az akkori mezővárost.
A templom egyetlen harangját elvitték a háborúba, helyette 1922-ben került új harang a templom tornyába, melyen
az alábbi felirat állt:
„A magyar hazáért háborúba vitt harang helyett Isten
dicsőségére építették közadakozásból a Református
Egyház áldozatkész tagjai az Úrnak 1922. évében:
Báró Vay Miklós főgondnoksága
Béni József gondnoksága
Bartha László lelkészsége idején
Öntötte: Szeszlák László harangöntő mester Budapest.”
Ezt a templomot robbantották fel a visszavonuló német
csapatok utóvédjei 1944. november 01. hajnalán. A lerobbantott toronyból kirepült a harang a főbejárat elé, és 60
cm mélyen fúródott a talajba.
A gótikus stílusban épült belső tér az orgonával együtt
megsemmisült, sípjait és a kazettás mennyezet elemeit a
szószék anyagával együtt, az átvonuló román és orosz csapatok tábori konyhájánál tüzelőanyagként használták fel.

Az egyház kegyeleti tárgyait Pál Ferenc presbiter és Szűcs
József harangozó mentette meg a pusztulástól.
Idős Kórik Gábor gondnok emlékirataiban felsorolja a nagyon értékes és részben ma is használatban lévő kegyeleti
tárgyakat.
A kegyeleti tárgyak felsorolása:
–
Bordó piros Úrasztal terítő arany hímzéssel és rojttal, ajándékozta Bodnár János főgondnok és neje Szabó
Mária és leányuk Bodnár Júliánna 1875. évben
–
Fehér selyem Úrasztal terítő keresztelő edényekkel
és takaróval, ajándékozta Halmi Sándor főgondnok 1912.ben.
–
Bordó piros arany rojtú Úrasztal terítő, Szőlősi
András emlékére ajándékozta Szűcs Gyula 1934.-ben
(1948-ban Budavár bevételénél halt hősi halált).
–
Arany és selyemmel hímzett apró fehér terítők igen
régiek.
–
Arany kehely reformáció előtti időkből, származása
ismeretlen.
–
Arany kehely Székely Júliánna ajándéka 1846.
–
Ezüst kehely Halmi Sándor ajándéka 1903.
–
Ezüst kehely dr. Papp Zoltán országgyűlési képviselő ajándéka 1909.
Az akkori időben 4000 fős gyülekezet templom nélkül maradt.
Az istentiszteleteket a mozi épületében tartották, melynek
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tulajdonosa Bényei Gábor presbiter volt. Ezek alkalmával
még az utcán is álltak a gyülekezet tagjai, hogy a prédikációt hallják. A presbitérium ezért úgy döntött, hogy az
egyház tulajdonában álló, közvetlenül a templom mellett
található iskola válaszfalait kibontva, azt egyterűvé téve
szükségtemplommá alakítja át. Ez az átalakítás 300-400 fő
befogadását tette lehetővé.
Új templom építésére az egyházközség 42 fős presbitériumából nagytiszteletű Mikó Sándor lelkész úr elnökletével
6 fős építési bizottság alakult.
Az új templom építéséről döntést hoztak. A község vezetésével egyetértettek abban, hogy a volt Szeles téren építik
fel az új templomot, olyan méretekkel,
hogy a nagy létszámú gyülekezet befogadására alkalmas legyen.
A választás a Debreceni Egyetemi
templom másának megépítésére esett.
A tervek tulajdonosai a kijelölt helyet
alkalmasnak találták és a helyszínre
adaptálták. Megállapodtak velük, hogy
az építés idején a szakmai felügyeletet,
és a műszaki ellenőrzési feladatokat is
ellátják.
1946-tól az építéshez szükséges fehér
terméskő leszállítása megkezdődött
Bodrogkeresztúrból, melyben nagy
részt vállaltak a gyülekezet tagjai, szállító eszközzel és kézi munkával.
A munkálatokat az akkori kormány részéről, az Újjáépítési és Közmunkaügyi
Minisztérium pénzzel és természetbeni juttatásokkal támogatta. Például
a községben lévő katonai barakkok,
-melyek a jelenlegi futballpálya helyén
voltak- bontásából származó felhasználható anyagokkal. Az építési munkák 1947-ben kezdődtek meg tiszta
fehér terméskő körítő falazattal Marázi József képesített
kőművesmester kivitelezésében. A nagy mennyiségű kő
megmunkálását Bodrogkeresztúrból érkező kőfaragók végezték, a beépítést a helybéli kőművesek. 1949 őszére a
körítő falak az altemplom helyének kialakításával félkész
állapotba kerültek.
A politikai helyzetben azonban olyan fordulat következett be, amelyek az anyagbeszerzést akadályozták, így az
építkezéshez szükséges anyagok nem álltak rendelkezésre.
A munkálatok végzéséhez szükséges anyagok biztosítása
érdekében nagytiszteletű Mikó Sándor lelkész úr sokat fáradozott, de sajnos nem járt eredménnyel, így a templom
építését 1950 tavaszán le kellett állítani.
A presbitérium látván és érezvén a nehéz helyzetet olyan
döntést hozott, hogy a még rendelkezésre álló pénzt ingatlanvásárlásba fekteti Nyíregyházán három lakóház felvásárlásával.
1963-ban döntés született a gyülekezet egyetértésével,
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hogy a régi harang mellé új harangot vesznek, mely a
templomkertben lévő nagy harang mellé került elhelyezésre. Mikó Sándor lelkészi szolgálatának 20 éves évfordulóján a gyülekezet egy kisebb méretű harangot vett közadományból.
Melyen a következő felírás található:
„A Tiszalöki Református Hívek adakozásából öntetett 1963.
Mikó Sándor lelkész
Beke István főgondnok és
Balogh Mihály gondnoki szolgálati idején
Öntötte: Ducsák István harangöntő mester
			
Őrszentmiklós.”
A megkezdett és építésben félbemaradt
új templom falai 1965-ig álltak befejezetlenül. A helyi hatalom ekkor elrendelte, hogy vagy bontsák le vagy építsék meg.
A helyzetet átértékelve a presbitérium
döntést hozott, hogy a befejezetlen
templom falai lebontásra kerülnek, és
a lerombolt 500 éves templom helyén
építi fel az új templomot a kikerülő
anyagokból.
1966-ban a járási tanács felügyeletével kezdődött el az új templom építése,
melyet a régi templom körítő falainak
vonalához igazodva Aranyász István
tervezett meg.
A szakmai felügyelettel Varga József
képesített kőművesmester az építési osztály vezetője volt megbízva. Az
építés befejezése 1967 év végére volt
tervezve. A kivitelezést a tiszalöki Vegyesipari Szövetkezet végezte. A falak
1967 év közepére álltak, de a födém
építésére elképzelt szerkezet nem volt alkalmas beépítésre. Új megoldásra kerestek tervezőt, de nem volt rá vállalkozó. Varga József személyes megkeresésére vállalta el a
födém statikai tervének elkészítését Nagy József építész
technikus.
A templomtér egyterűvé tételét akadályozta a szűkös anyagi helyzet, és az ismételten jelentkező anyaghiány. Így a
templomteret az akkor rendelkezésre álló anyagokból a jelenlegi térlefedéssel lehetett megoldani. Nevezetesen 4 db
5m magas tartópillérrel és a helyszínen készült vasbeton
gerendákkal. Ennek a szerkezetépítésnek nagy volt a tétje,
ezért ezt a munkát -zsaluzás, vasszerelés, betonozás- a tervező személyes ellenőrzése mellett végezték. Erre került
a mennyezeti fa födém, alsó lécborítással, sártapasztással,
és felső deszkaborítással. A kivitelezést a Kisipari Szövetkezet részéről Tomán Sándor képesített kőművesmester és
Tomán László építésvezető irányította. Elég sok hiányossággal 1968 tavaszára elkészült. Nagytiszteletű Mikó Sán-
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dor lelkész úr sokat dolgozott azon, hogy a lerombolt ősi
templom helyén az új templom megépüljön.
Nagytiszteletű Pógyor István lelkész úr látta el a lelkészi
feladatot Mikó Sándor nagytiszteletű lelkész úr nyugdíjazása után.
A hiánypótlási munkák végzése nem akadályozta a templom rendeltetésszerű használatba vételét. Az újjáépült
templom 1968. május 13-án került felszentelésre főtiszteletű dr. Bartha Tibor püspök úr igehirdetésével.
A gyülekezet csak úgy tudta használatba venni a templomot, hogy minden
tagja az ülőhelyek biztosításával járult
hozzá a templom berendezéséhez. A hiánypótlási munkák befejezésének sürgetésével nagytiszteletű Pógyor István
úr tovább folytatta a még hátralévő hiányosságok megszüntetését. Az 1970-es
évek közepére vasvázas új padok kerültek a recsegő-ropogó székek helyére.
Az építéstől eltelt 25 éves időszak
szükségessé tette a templom felújítását a 90-es évek elején. A presbitérium
tagjai közül Aranyász Sámuel gondnok,
Gombos Bálint és Kórik Sándor tagok
engem kértek fel, hogy a szükségessé
váló felújítási munkákat szervezzem
meg. A város területén megépült két
katolikus templom, a helybeli és a Kisfástanyai kivitelezését és műszaki ellenőrzését is én láttam el.
A felkérésnek eleget téve, a város képviselő testülete határozatot hozott, hogy
a református egyházat is segíti a hitélet
gyakorlásában azzal, hogy a templom
felújítási tervét elkészítteti. Ezeket a nyíregyházi székhelyű TOP-TEAM KFT.-nél rendelte meg. A tervben szerepelt a torony magasítása, a tetőhéjazat cseréje, a külső
homlokzat felújítása, új nyílászárók beépítése, a belső térben karzatbeépítés a beépítendő orgona helyének biztosításával, továbbá teljes belső felújítás. A tervdokumentációt
Rezsőfi Ágnes építészmérnök készítette el, és a kivitelezés
ez alapján került megvalósításra.
Az anyagi fedezetet az egyházközség úgy tudta biztosítani, hogy a Nyíregyházán lévő lakásokból egyet felértékelés
alapján a benne lakó részére értékesítette. Az ebből befolyt
összeg, - mely az akkori áron 2,2 millió Ft volt - került
felhasználásra a felújítási munkáknál.
A teljes befejezéshez további anyagi forrás nem állt rendelkezésre, és mivel a toronyépítéshez az abból kikerült
használt anyagot alkalmatlanság miatt nem lehetett beépíteni, így a további munkálatok végzése későbbi időszakra
tolódott el.
A felújítási munkák Szepesi József, Bereczki Zoltán kivitelezésében készültek el. Nagytiszteletű Pógyor István
lelkész úr nyugdíjba vonulása alkalmából szolgálatát ma-
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radandó emléktárggyal ismerte el a gyülekezet.
1992 decemberétől 1993 szeptemberéig a gyülekezetben a
szolgálatot a szomszédos települések lelkészei látták el. A
lelkészhiányról Sipos Kund Kötöny esperes úrral tárgyaltunk, Aranyász Sámuel gondnok, Gombos Bálint presbiter
és Nagy József alpolgármester segítségét kérve a gyülekezet problémájának megoldására. Esperes úr javaslatára
1993 októberétől Tóth Tibor Szakolyban szolgáló fiatal
lelkipásztort hívta meg a gyülekezet presbitériuma. Ő a
meglévő helyzetet felmérve programot
készített, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket el kellene végezni, és a
templom korszerűsítését, felújítását tovább folytatni. Ezek között szerepelt a
templomtér egyterűvé tétele, ami a tartóoszlopok kibontásával járt volna. Az
elképzelés megvalósítására a statikus
tervező a terveket elkészítette, melyek
igazolták, hogy az megvalósítható.
A presbitériumban ez nem talált megértésre és igaztalan támadások érték.
Emiatt úgy döntött, hogy megköszöni
az együttműködést, és más gyülekezethez kéri áthelyezését. Karácsonyra ismét lelkész nélkül maradt a gyülekezet,
melyet szomorúan vett tudomásul.
1994 novemberétől Drótos Vince lelkipásztor teljesített szolgálatot a gyülekezetben. Az egyházközség helyzetét
felmérte és a kárpótlások érvényesítése
során arra törekedett, hogy az egyházközség anyagi helyzetét stabilizálja,
mely sikerrel járt.
Tevékenységét látva a város lakossága
bizalmat szavazott számára a polgármesteri tisztség betöltésére. Kettős feladatot látott el megtartván a lelkészi hivatást is. Pályázat elnyerésével Ifjúsági Ház épült a parókia
területén, azzal a céllal, hogy az erősen fogyó gyülekezet
létszáma növekedjen, de sajnos ez csak átmeneti időszak
volt.
A régi egyházi iskola helyén a volt szükségtemplomból Oltalmazó Otthont létesített nehéz helyzetbe került családok
és otthontalanok részére. A lelkészi tevékenysége idején
a gyülekezet anyagilag megerősödött, de lélekszáma nem
növekedett.
2009-től a lelkészi szolgálatot Lőrinczyné Harászi Andrea
lelkész asszony látja el. 1992-től ismét eltelt 25 év, a megválasztott presbitérium a lelkészasszonnyal karöltve nagy
hangsúlyt fektetett a templom ismételt felújítására, korszerűsítésére, ezzel is készülve a Reformáció 500 éves évfordulójára, és az újjá épített templom 50 éves évfordulójának
való megemlékezésre.
A programterv az akadályok leküzdésével megvalósult.
A külső felújítás a lefagyott vakolatok miatt szükségessé
vált. A templomtér padlás felőli hőszigetelése álmennye-
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zet beépítésével történt, a padlózatszintén hőszigetelést, kopásálló burkolatot
kapott. Felújításra került a teljes elektromos hálózat, mennyezeti lámpák és
hangszórók kerültek beépítésre a men�nyezetbe.
A vasvázas padok lecserélésével nem
minden gyülekezeti tag értett egyet,
sikerült mindenkit meggyőzni, hogy a
régi padok helyett templomi padokat
kell készíttetni. Az 1992. évben betervezett karzat nem kerülhetett beépítésre, mivel a karzat feletti belmagasságba
minőségi orgona hangszert nem lehetett
volna beépíteni. Ez magával hozta azt
a változtatást, hogy a szószék helyére
került az orgona, és az új szószék az úrasztalának áthelyezésével visszakerült
arra a helyre, ahol a felrobbantott ősi
templomban volt. A régi templomból
ennyi emlék maradt a gyülekezetünkre.
A kivitelezési munkákat helybeli iparosok végezték.
Építőmesteri munkát: Fazekas Imre kő-
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művesmester.
Asztalos munkát: ifjú Barócsi István
asztalosmester.
Elektromos szerelést, hangosítást Sepsi
István mérnök vállalkozó
Szobafestő és mázoló munkát: Póka
Sándor és Pethe Sándor.
Szószéket és a két domborművet, mely
egyike a református egyház címeréből
„a zászlós bárányt” ábrázolja, a másik
pedig egy életfát bibliai szimbólumokkal, Kustár Gábor lelkész művész úr
tervezte illetve utóbbiakat készítette is.
A munkálatokat után a templomtérbe
belépve a látvány, és a gyülekezetei
éneket kísérő orgonahang felemelő érzéssel tölti el a gyülekezetet.
50 év alatt értük el sok erőfeszítéssel,
áldozatos munkával, hogy - az őseink
által ránk hagyott, meggondolatlan emberek által egy szikragyújtással porba
döntött - templomunk ismét méltó formában szolgálja Isten ügyét gyülekezetünkben.
Az építési költségeket az 5 évtized alatt,
kisebb állami segítségek kivételével 90%-ban saját
anyagi erőből fedezte a gyülekezet. A költségek a
jelenlegi állapotot tükrözően 20 millió Ft-ra tehetők, melyből 18 millió Ft saját erő volt.
Ezzel a visszaemlékezéssel szeretném felhívni az
olvasó figyelmét arra, hogy a háború borzalma,
majd az azt követő kemény diktatúra milyen nehézségeket okozott a hitélet gyakorlásában, amelyhez
még néha az emberi meg nem értés és gyarlóság is
hozzá járult.
A visszaemlékezéshez felhasználtam néhai Görbedi Miklós tanár úr „Tiszalök a századok tükrében”
című helytörténeti olvasókönyvét,
–
egyházi irattárban meglévő iratokat,
–
idős Kórik Gábor, az 1945-1949 év közötti
időszak gondnoka emlékiratait
–
a nagyszülőktől, szülőktől hallott szájhagyományokat,
–
a még élő gyülekezeti tagok visszaemlékezését.
Leírta és összeállította az újjáépített templom 50
éves évfordulójának megemlékezésre készülve:
Nagy József - az egyházközség műszaki ellenőre,
nyugalmazott presbiter
2018. február 01.
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Ép testben, ép lélek
Népes vendégsereg gyűlt össze a Nyíregyházi SZC
Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiumában a miniszteri döntésen alapuló támogatással
megvalósult épület-felújítási munkálatok átadó ünnepségén.
A rendezvény helyszíne a megújult tornaterem volt. A
korszerűsítés segíti a mindennapos testnevelés órák változatos
lebonyolítását. A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel a
centrumhoz tartozó tagintézmények igazgatói is. Az ünnepi beszédeket a szalagátvágás követte. A szalagot dr. Vinnai
Győző országgyűlési képviselő úr, Gurbánné Papp Mária főigazgató asszony, Gömze Sándor polgármester úr és Kiss
László igazgató úr vágta át. Majd intézményünk tanulóinak ünnepi műsora következett. Először diákjaink bemelegítő
gyakorlatokat mutattak be, de hallhattunk szavalatot, majd a rendészek bemutatója szórakoztatott minket. Végül Tavaszi
fantázia címmel zenés-táncos produkciót láthatunk a 9. B osztály tanulóinak és felkészítő tanáruk, Zsuga-Tar Judit
tanárnő előadásában.
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TELEKISEK a megyei katasztrófavédelmi versenyen
Idén április 12-én került megrendezésre 25. alkalommal a nyíregyházi
Erdei tornapályán a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny a Nyíregyházi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezésében, ahol négy járásból 12
általános és 12 középiskolai csapat vett részt. A Nyíregyházi SzC Teleki
Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumát egy 5 fős
csapat képviselte. Filep Enrike és Homoki Levente 10. b, Csizmadia
Lili, Kóka Sándor és Kövér Ádám 11. b osztályos tanulókat Kulcsár
László készítette fel, és kísérte el a versenyre. A pálya 24 állomásból
állt, ahol elméleti és gyakorlati tudásukról is számot kellett adniuk
a csapatoknak. A hagyományos veszélyhelyzetek kezelése mellett,
környezetvédelmi, ár- és belvízvédelmi, valamint közlekedésbiztonsági
feladatokat is meg kellett oldaniuk. Iskolánk csapata néhány ponttal
maradt csak le a dobogóról, teljesítményükért mindenképpen dicséret
illeti őket. Felkészülésüket segítette Juhos László, Térségi Önkéntes
Tűzoltóság képviselője, és a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság
munkatársai. Nekik ezúton is szeretnénk köszönetet mondani!

Szakmák Éjszakája a TELEKIBEN
Április 13-án, pénteken tartották országszerte a Szakmák Éjszakája
elnevezésű programot, amiben évek óta részt vesz a Nyíregyházi
SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma is. Ebben az évben iskolánkban nyolc helyszínen számos
programmal, interaktív feladattal, és gyakorlati bemutatóval vártuk
a kedves érdeklődőket. Hegesztő és szerkezetlakatos tanulóink
bemutatót tartottak, kis emléktárgyakat készítettek, a hungarikumok
megismerése közben egy kis kóstolás is belefért a hazai termékekből,
az udvaron pedig kerékpáros ügyességi pályát lehetett kipróbálni. Egy tanteremben mókás falfestéseket lehetett készíteni
a vállalkozó szellemű fiataloknak, és éltek is a lehetőséggel, szép
falfestmények születtek. A szépészet szakirányon tanulók évek óta
nagy látogatottságot könyvelnek el, idén is sláger volt a frizura és
smink-készítés, valamint a csillám-tetoválás. Rendezvényünk immár
hagyományosnak mondható eleme a kereskedelem szakirányon
tanulók segítségével elkészített koktélok kóstolása, és a szebbnél
szebb csomagolásokba bújtatott ajándékok kiosztása. Természetesen a
mérést és csomagolást szintén ki lehetett próbálni.
Évek óta részt vesznek iskolánk rendezvényein a Tiszavasvári
Rendőrkapitányság munkatársai, akiknek ezúton is hálásak vagyunk a
sok segítségért, és az érdekes bemutatókért.
A kedves vendégek a POTE jóvoltából nem maradtak éhen, mivel
ebben az évben is sok-sok lapcsánkával igyekeztek kiszolgálni
mindannyiunkat. Hálás köszönet érte!
Köszönjük a sok-sok érdeklődőnek, hogy jelenlétükkel megtisztelték
rendezvényünket!
És végül, de nem utolsó sorban, köszönöm a kollégák és a programokban
segédkező diákok munkáját!
Jancsó Adrienn - „szakmás” munkaközösség-vezető
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HÍREK A KOSSUTHBÓL

Emlékút az 1000 éves határ mentén
A Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7.
évfolyamos tanulói a „Határtalanul” pályázat keretében májusban egy erdélyi
körutazáson vesznek részt. A pályázati kiírás alapján az utazást megelőzően egy előkészítő foglalkozáson számoltak be
szüleiknek, diáktársaiknak az előttük álló utazás főbb állomásairól, nevezetességeiről. Ezekre a beszámolókra szaktanári
segítséggel készültek fel a gyerekek. A 25 diák és 3 pedagógus május 07-én reggel kel útra. Az öt nap alatt bejárják
Erdély nevezetességeit, köztük a csodálatos Székelyföldet. Főbb állomások: Nagykároly –Kolozsvár – Szováta –Medvetó – Korond –Parajd - Gyergyószentmiklós –Gyimesbükk - Békás-szoros –Bucsin –tető - Gyilkos-tó – Farkaslaka
–Csíksomlyó–Csíkszereda - Székelyudvarhely–Nyerges-tető- Szászrégen - Koltó – Nagybánya - Szatmárnémeti.
A kirándulás alkalmával tanulóink ellátogatnak a csíkkozmási dr. Boga Alajos Általános Iskolába is, ahol a helyi 7.
osztályos tanulókkal közös programon vesznek részt. E csodálatos kirándulás bepillantást enged a határainkon túl
élő magyarok életébe, valamint remek alkalom diákjaink irodalmi, történelmi és földrajzi tudásának elmélyítésére, a
magyarsággal kapcsolatos ismereteinek bővítésére. Az út során szerzett felejthetetlen élmények erősíthetik tanulóinkban
a magyarsághoz, a hazához és az anyanyelvhez való kötődést.
Cserés Csaba - igazgató
Az alsós munkaközösség
versenyeredményei
Helyesírási verseny
A megyei Apáczai helyesírási
versenyen Nyíregyházán:
4. helyezett lett Páger Petra 4.a
osztályos tanuló,
7. helyezett lett Páger Zselyke 4. a
osztályos tanuló.
Természetismereti verseny
A „Cinegekirály” megyei
természetismereti csapatversenyen
Nyíregyházán:
6. helyezést ért el a 3.a osztály
csapata, tagjai: Bagi Anna, Sady
Péter, István, Szeifert László.
A reál munkaközösség
versenyeredményei:
Fizika verseny
A Jedlik Ányos Országos Fizika
Verseny döntőjében Ferenczi Ákos
7. a osztályos tanuló IV. díjazott
lett.
Járási fizika versenyen
Tiszavasváriban:
I. helyezést ért el Ferenczi Ákos
7.a osztályos tanuló
III. helyezést ért el Bánszki Blanka
7.a osztályos tanuló.

Kémia verseny
A Hevesy György Országos Kémia
Verseny megyei fordulójában
Ferenczi Ákos 7. a osztályos
tanuló II. helyezést ért el.
Matematika verseny
Az Alapműveleti Matematika
Versenyen Tiszavasváriban:
5. évfolyamon
I. helyezést ért el Balogh Mirjam
5.b osztályos tanuló
III. helyezést ért el Sepsi Lázár
Benedek 5. b osztályos tanuló
7. évfolyamon
I. helyezést ért el Ferenczi Ákos
7.a osztályos tanuló
II. helyezést ért el Cserés Anna 7.a
osztályos tanuló
III. helyezést ért el Bánszki Blanka
7. a osztályos tanuló.
8. évfolyamon
I. helyezést ért el Veleczki István
8.b osztályos tanuló
II. helyezést ért el Fleischer
Boldizsár 8.b osztályos tanuló
III. helyezést ért el Juhos Hanna
8.b osztályos tanuló
Informatika verseny
Informatika alkalmazói versenyen
Tiszavasváriban:
II. helyezést ért el Járcsics Melinda

8.b osztályos tanuló
III. helyezést ért el Ferenczi Ákos
7.a osztályos tanuló.
A humán munkaközösség
versenyeredményei
Komplex anyanyelvi verseny
Már évek óta hagyomány, hogy
minden évben részt veszünk
a Tiszanagyfaluban
rendezett
komplex anyanyelvi versenyen.
Az idén április 10-én került erre
sor, melyre évfolyamonként 1-1tanulóval neveztünk. A versenyt két
korcsoportban rendezik. Az 5-6.
évfolyamon Szilágyi Szabolcs 5.a
osztályos tanuló a II. helyen végzett,
megelőzve ezzel jó pár hatodikost
is. A nagyobbaknál (7-8. évfolyam)
Buri Dominik 8.a osztályos
diákunk a III. helyet szerezte meg.
Ugyanebben a korcsoportban
Bánszki Blanka Zoé 7.a osztályos
tanuló –ápolva a hagyományokat ismét első lett! Az előző években
Blanka 5. és 6. osztályosként is első
volt. Reméljük, nyolcadikban sem
töri meg ezt a szép hagyományt.
Gratulálunk versenyzőinknek!
Lakatosné Orosz Ildikó, Kozákné
Szűcs Andrea, Orosz Tibor
munkaközösség vezetők
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Már igényelhetőek az agrártámogatások
Elérkezett 2018-ban is az egységes (ún. „területalapú”)
kérelmek benyújtásának időszaka, 2018. április 03-tól
működik az elektronikus beadó felület. Ebben az évben
már 44 jogcím alapján kérhetik a támogatási összegeket
a gazdálkodók ennek a rendszernek a segítségével,
nem beszélve az egyes jogcímeken belüli további
különböző támogatási formákról. Ezúton kérjük a
gazdálkodókat, amennyiben a kérelem benyújtásával
kapcsolatban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
(NAK) falugazdászainak segítségét kívánják igénybe
venni, mielőbb keressék kollégáinkat, egyeztessenek
időpontot a sikeres és időben történő benyújtás
érdekében. A benyújtással kapcsolatos adminisztrációs
feladatokhoz elengedhetetlen, hogy az őstermelők a
kártya alapú őstermelői igazolványt, valamint más
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gazdálkodási formában működő tagjaink pedig az „új”
kamarai kártyát hozzák magukkal. Az ügyintézéshez
feltétlenül szükséges továbbá a kérelmező gazdálkodó
érvényes „MVH-s jelszavának” megléte. Ezúton is kérjük
azon ügyfeleinket, akik elveszítették ezt az elektronikus
ügyintézés érdekében rendszeresített jelszót, vagy a
korábbi években saját ügyfélkapu segítségével nyújtották
be a kérelmeket, a zökkenőmentes igénylés érdekében
mielőbb kérjenek a MÁK- Agrár- és Vidékfejlesztési
Támogatási Főosztálytól (volt MVH) új jelszót – a
szükséges nyomtatvány biztosításában kollégáink szintén
segítséget tudnak nyújtani -, mert a falugazdászok az idei
évben is kizárólag csak kamarai meghatalmazással tudnak
kérelembeadásban közreműködni. Tekintettel az egyes
mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások
összetettségére, javasoljuk, hogy lehetőség szerint
minden esetben a támogatást igénylő jelenjen meg a NAK
ügyintéző munkatársa előtt és csak abban az esetben
bízzon meg más személyt, amennyiben az
ügyintézés más módon nem lehetséges, az
ehhez szükséges NAK által rendszeresített
és elfogadott meghatalmazás nyomtatvány
a falugazdászoktól beszerezhető, illetve
a NAK honlapjáról letölthető. Javasoljuk
továbbá, hogy ügyfeleink hozzák magukkal
a jogcímekhez kapcsolódó, az elmúlt
év folyamán a felügyeleti szervektől –
hatóságoktól, stb. kapott minden határozatot,
végzést vagy más dokumentumot,
hogy kollégáink szakszerűen, és a
lehető
legpontosabban
készíthessék
el a kérelmeket. Szintén felhívjuk a
figyelmet a földhasználat megfelelő
dokumentáltságának
fontosságára
a
támogatási összegek kifizetése tekintetében.
A saját és földhivatali nyilvántartások
áttekintése után az esetleg szükséges
lépéseket is ebben az időszakban kell
megtenniük ügyfeleinknek. Fontos, hogy
a támogatást igénylő gazdálkodó minden
esetben legkésőbb május 31-ig ellenőrizze
a benyújtott egységes kérelemben megtett
jognyilatkozatokat, az egyes mezőgazdasági
és agrár-vidékfejlesztési támogatásokkal
kapcsolatban megadott adatokat, illetve
intézkedéseket, tekintettel arra, hogy
azokat korrigálni csak korlátozottan vagy
egyáltalán nem lehet!
NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
MEGYEI SZERVEZETE
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Sportverseny Tiszavasváriban
A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény szervezésben
került megrendezésre a Tiszavasvári Sportcsarnokban,
a Mozgás Határok nélkül elnevezésű, óvodák közötti
játékos sportvetélkedő. A Tiszalöki Aranyalma Óvodából,
10 nagycsoportos óvodás valamint szüleik versenyeztek.
A feladatokat jó kedvvel és sikeresen teljesítették, melynek
eredménye, hogy minden gyermek ajándékokkal térhetett
haza. A versenyzés mellett kiváló családi programnak
bizonyult a rendezvény, mivel sokan szurkolni is eljöttek.
Mindenkinek köszönjük a lelkes részvételt, örülünk, hogy
egy kellemes délelőttöt tölthettünk el együtt!

2018. április

Sportverseny Tiszadadán
A Tiszadadai Nyitnikék Óvoda szervezésében került
megrendezésre az óvodások tízpróbája. A Tiszadadai
Általános Iskola tornatermében megrendezett játékos
sportvetélkedőn a Napraforgó Óvoda is részt vett.
A játékos sportversenyen hat – hat fős csapatok
versenyeztek, a környező települések óvodásai. Nagyon
izgalmas feladatok voltak, különböző akadályokat kellett
leküzdeniük az óvodásoknak, akik sok – sok ajándékkal,
sportszerekkel és tortával távoztak a versenyről.
Köszönjük Szabó Veronika ESZI intézményvezetőjének,
hogy biztosította a buszt a kültelki óvodásaink
szállításához.
Kiss Erzsébet - Óvodapedagógus

Egészséghét az óvodákban 2018.04.03-06.
Óvodánk munkatervének immár szerves része az
egészségnevelés. A gyerekek minden napját áthatja ez a
nevelési terület, de ezen a héten kiemelten csak ezzel a
témával foglalkozunk egész nap. Célunk az egészséges
életmód szokásainak alapozása, gyakorlása, az elsajátított
szokások betartatása. Ilyenek: a napi testmozgás, a pihenés,
a helyes mértékletes táplálkozás és higiéniai szokások
betartása. Minden óvoda ezen feladatok figyelembe
vételével írta meg a saját heti projektjét. Így a Szivárvány
Óvodában: készítettünk vitamin salátát, gyümölcssalátát,
sétáltunk a tanösvényre, sport vetélkedőt rendeztünk,
zöldségboltba látogattunk el, valamint védőnéniket
hívtunk, akik interaktív foglalkozásokat tartottak
óvodásaink részére. Készítettünk
zöldség, gyümölcs sündisznót, mely
a tüskéin vitte a sok finomságot.
Ezeket a spotvetélkedő végén
elfogyasztották a gyerekek. Közben
gyógyteát készítettek a dajkanénik.
A fárasztó délelőtt után minden kis
versenyző egy jelképes jutalmat
kapott, melyet megmutathatott,
hazavihetett szüleinek. De a nagycsoportosok már
„mosolygós”, „szomorú” fogakhoz képeket is társítottak,
játékos feladat megoldása
kapcsán.
Ezzel
is
tudatosítani szeretnénk,
mely élelmiszer fajtákból
fogyasszanak
többet,
melyek az egészséges
ételek.
A
védőnénik
játékos
fogmosással
rögzítették a gyerekekben
a
fogmosás
helyes
szabályait.
Fogmosás
előtt a vállalkozó gyereke
kaptak egy tablettát, mely

elszopogatva megmutatja, mennyi lepedék képződik a
fogunkon evés, ivás közben. Így ezt fogmosással fontos
eltüntetni, hiszen így óvhatjuk meg fogainkat.
Az egészség hét várható eredményei:
- A gyerekek a hét folyamán sok ismeretet szereznek
testükről az egészséges életmódról és balesetmegelőző
szabályokról
- Szókincsük gyarapodik
- Közösségi magatartásuk pozitív
irányba fejlődik
- Káros szenvedélyekről hallanak,
negatív példákat látnak játékos
formában, mese keretében
- Esztétikai érzékük fejlődik
- Minden mozgásos tevékenységet
füves, jó levegőjű udvaron
végezhetnek
- Mivel egyre kevesebb alkalom adódik a védőnői
találkozásra, az ő játéka újra feleleveníti a régi
kapcsolatot
- A gyerekek aktívan rész vehetnek gyümölcsök,
zöldségek feldolgozásában
- Új ízekkel ismerkedhetnek
- A szülők az óvónőktől és a gyermekek
élménybeszámolójából tájékozódhatnak az eredményről
Köszönjük a védőnénik aktív támogatását és hogy
elfogadták meghívásunkat: Körei Lászlónénak, Papp
Zoltánné Kiss Anitának, Kissné Szentesi Katalinnak.
Köszönjük a szülők aktív közreműködését is.
Nagy Sándorné
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Könyvajánló
Kedves olvasóink, és leendő olvasóink, ismét egy könyvajánlóval jelentkezem, amely örömteli feladat számomra, hiszen
könyvtárunkba folyamatosan érkeznek a jobbnál-jobb könyvek, amelyből most kettőt emelek ki, és ajánlok, egyet az
ifjúságnak, egyet pedig a felnőtteknek.
Ifjúsági regény Christelle Dabos: A tél jegyesei – A tükörjáró
Anima lakói szerint a tárgyaknak lelkük van, különös adottságaik révén pedig
kommunikálni is tudnak velük. A hatalmas sálja és szemüvege mögé bújó Ophélie
azonban nem csak ezért különleges: briliáns ügyességgel közlekedik a tükrökön
keresztül. Békés hétköznapjainak a Matrónák döntése vet véget: el kell hagynia
otthonát, férjéül pedig a megmaradt világ legrosszabb hírű Sarkáról származó, gyűlölt
és rettegett kincstárnokot, Thornt szánják. De vajon miért éppen őt? Új otthonában a
Délibábosok trükkjeinek köszönhetően semmi sem az, aminek látszik. A lánynak az
állandó káprázattal és leendő családjával, a Sárkányok klánjával is meg kell küzdenie:
a Légvár az a hely, ahol az ember a saját gondolataiban sem lelhet biztonságra.
Ophélie ráébred, hogy a Légvár nemzetségei hatalmi harcának közepébe csöppent.
Miért éppen őt választották? Miért kell bujkálnia? És fény derül-e mindenre, amikor
álruhát ölt…? Christelle Dabos fantasyregény-sorozatának első része elnyerte a
legnagyobb francia kiadó, a Gallimard elsőkönyves íróknak kiírt pályázatának első
díját, 2016-ban pedig az év legjobb fantasyregényévé választották Franciaországban.
Dabos inspirációja a Harry Potter-történetek, az Alice Csodaországban és a Miyazakifilmek világa mellett a belga tél és saját sálgyűjteménye volt.
„Egy igazi fantasy kalandregény érdekes világgal, egyedi karakterekkel és
izgalmas cselekménnyel. Mintha a Harry Potter varázsvilágát ötvözték volna a
Trónok harca udvari intrikáival és túlélési játszmáival.”
Spirit Bliss
18 éven felülieknek ajánlom Lee Child: Éjféli szállítmány című legújabb regényét, amely
a Néma város után játszódik. Miután Jack Reacher és Michelle Chang útjai Milwaukeeban
elválnak egymástól, Reacher ismét nyakába veszi a világot. Azt teszi, amit mindig: jegyet
vált az első induló buszra, tartson az bármerre is. Épp a második rövid pihenőre állnak
meg a hosszú, északnyugatra vezető úton, amikor Reacher úgy dönt, hogy leszáll, és sétál
egyet. A helyi zálogház kirakatában aztán megpillant egy kisméretű, feltételezhetően női
gyűrűt. A West Point Katonai Akadémia egyik diplomagyűrűjét. Amitől nem szokás csak
úgy megválni. Elhatározza, hogy utánajár az esetnek, és mindent elkövet azért, hogy
visszaszolgáltassa azt az eredeti tulajdonosának. A nyomok nyugatra, egészen Wyoming
vadregényes tájaira vezetnek. Reacher a tőle megszokott módon fejti fel a szövevényes
ügy szálait, és semmitől sem riad vissza, hogy elérje a célját. Kerüljön bármibe is... Az
egykori katonai rendőr még fel sem ocsúdott a Néma városban átélt borzalmakból, máris
újabbakba csöppen a huszonkettedik Jack Reacher-regény lapjain. Egyetlen célja van
csupán: kideríteni az igazságot, és mindenki jobban teszi, ha meg sem próbál az útjába állni.
Izgalmas, letehetetlen könyv, Jack Reacher rajongóknak kötelező olvasmány, ugyanakkor nagyon komoly és aktuális
problémát jelenít meg, amely bizony elgondolkodtatja az embert… Szeretettel várunk minden tiszalöki és környékbeli
lakost könyvtárunkban, ahol nemcsak olvasni és kölcsönözni lehet, hanem egyéb szolgáltatásainkkal is állunk a lakosság
szolgálatára, hiszen fénymásolunk, nyomtatunk, szkennelünk, laminálunk, faxolunk, spirálozunk, és internetezni is lehet
nálunk. De ne felejtsük el, hogy az olvasás frissen tartja az agyat, és kitartóvá tesz, mert nem minden könyvet futhatunk át
pillanatok alatt. Időre van szükség a megismeréséhez és a megemésztéséhez. Ám bármit jobb olvasni, mint semmit. Csak
kezdjük el, és idővel, ahogy jobban megismerjük magunkat, elkezdünk válogatni. A könyvekbe a legdrágább kincsünket
fektetjük be, az időnket. Kell, hogy értelme legyen. Amint azt Nassim Nicholas Taleb állítja; „Az olvasott könyvek sokkal
kevésbé értékesek, mint a még el nem olvasottak.” Sokan nem szeretnek olvasni. Nem is kötelező. De olyan sok előnnyel
jár, hogy érdemes megfontolni a megkedvelését. Jó olvasást mindenkinek!
A tiszalöki Városi Könyvtár dolgozóinak nevében:
Szakolczainé Suskó Ágnes gyermekkönyvtáros és olvasó
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Húsvéti foglalkozások a könyvtárban
A tiszalöki Városi Könyvtár gyermekrészlegében évek óta tartunk kézműves
foglalkozásokat az általános iskola alsó évfolyamának, különböző ünnepekhez
és jeles napokhoz kapcsolódva. Március 27-28-án a 2017/2018-as tanév 4.
hagyományőrző foglakozását tartottuk szokott helyünkön, a Galériában, ahol
kényelmesen elfér egy évfolyam. Témánk a húsvét volt. A gyerekek mindig
nagyon várják, milyen finomsággal, és kézműves ötlettel fogadjuk őket. Idén
húsvéti kosárkát alkottunk velük, amelyet apró, színes virágokkal díszítettünk. A
szép alkotások jutalma egy csoki tojás volt minden résztvevő számára. Ezekkel
a foglalkozásokkal az az elsődleges célunk, hogy a gyerekek ismerős helyként
tekintsenek a könyvtárra, és könyvajánlókkal az olvasáshoz is meghozzuk
a kedvüket, hiszen az olvasást kisgyermekkorban kell megszerettetni, mert
az olvasó gyermekből lesz olvasó felnőtt, és minél többet olvas egy gyerek,
annál jobb tanuló lesz, hiszen az olvasás az agy azon részeit aktiválja, mozgatja
meg, amelyek a tanuláshoz szükségesek. Másodlagos célunk a finommotorika
fejlesztése, hiszen a kéz és az agy szoros kapcsolatban áll egymással, és a mai
gyerekek többsége a TV és a számítógép előtt felnőve bizony nem tanulja meg az
olló használatát, de nálunk van lehetősége vágni, színezni, hajtani és ragasztani.
Facebook oldalunkon a szülők meg is tekinthetik, milyen ügyesen dolgoznak a
gyerekek, hiszen minden foglalkozáson minden osztályról készítünk képeket.
Reméljük, hogy minden gyerek jól érezte magát a foglalkozáson, és a következő
tanév őszi foglalkozásán ismét találkozunk!
Minden gyereket és felnőttet szeretettel várnak a könyvtárban:
A könyvtárosok

Anya, mama
Anya, mama, anyuka, anyuci, anyu, mami, mamika,
mamóka, édes, édesanya, mind- mind ugyanazt
jelenti számunkra. Az anyát, aki életet adott nekünk.
Az anya lelkének melege, szeretete, kedvessége ad a
gyermeknek erőt és melegséget, mint a tavaszi fény. Ha
az elhagyatottság és a magány eluralkodik rajtunk, és van
kihez szaladni még, anyánk ölelő karjaiban - jó esetbenmegkapjuk a védelmet és a megnyugvást. A puhaság és a
melegség a kedvesség az anyánkat juttatja az eszünkbe.
A szelíd, és jó szavak a dörgedelmes intelmek a szigor,
és a vidámság, az engedékenység a rajongás, mind-mind
az anyaság velejárója. Lelkünkben megőrizzük az anyánk
képét akkor is, ha már nem lehet velünk - a szívünkben
örökké él. Körforgás ez, mert a kislányok születésük
után babájukkal játszanak. Már az anyaságra készülnek,

egyszer talán ők is anyák lehetnek. Az anyák gyermeküket
már akkor szeretik, amikor még nem is látják őket, csak
a várakozást élik át. Mindannyiunk életéért az anyánk
küzdött meg, életet adott nekünk! Jobb és szebb lehetne
a világ, ha nagy hibát követünk el, akkor eszünkbe jutna
mindig az anyánk, az anyánk aggódó arca, meleg keze,
és magunkba nézve átgondolnánk a teteinket is. Az
anyák keze, mely védő, óvó kedves, meleg, majd az évek
során göcsörtössé válik és foltos is lesz, és ráncain át is
szeretettel ölel, hiszen Ő mindig az anyánk marad, mert
mindenki életében legyen ez bármilyen is - anya csak egy
van!
„ Az anyai szeretet olyan, mint a béke.
Nem kell megszerezni, nem kell kiérdemelni.”
Erich Fromm
Bodnár Gáborné
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A tiszalöki Rómeó és Júlia
Megtörtént a Megyei Levéltárban is utánajárt történetet
fogok elmondani.
A történet férfi vagy fiatalember kriptáját a tiszalöki
Református temetőben megtalálhatjuk. A lány sírhantja
ismeretlen. A Rákóczi út legszebb kovácsoltvas kapuja
megett kezdődött a történet. Adva volt egy nagyon
befolyásos ember, akinek 800 hektár földje volt, és
amellett a Takarékszövetkezet elnökségi tagja volt. Na,
neki volt egy fia! Úgy nézett ki, mint Oszter Sándor
Rózsa Sándor korában. A jóképűségén kívül tükörfényes
csizmát, csizmanadrágot, fehér inget, mellényt viselt,
szóval öröm volt ránézni. Lakott a falu legvégén egy négy
gyerekes család. Egyszobás volt a kis házuk. Lakott ott
egy tizenhat éves lány, a legnagyobb gyerek. A szépsége
a jósága a sudár termete, a tiszta beszéde megdobogtatott
minden legény szívet. A két fiatal találkozott! Rögtön egy
mélységes mély szerelem alakult ki köztük. Akkor még
nem volt ilyen szabados a világ! Úgyhogy megelégedtek
egy érintéssel egy lopott puszival meg persze sok sok
beszéddel. A fiatalember egyszer csak az apja elé állt.
Elmondta, hogy mennyire szereti a lányt, és azt is, hogy

vele akar élni. Az apja lovagló ostorral verte meg. Ő
naponként kiállt az érzései mellett. Az apja befogatott két
szekérbe, és elment a lányék házához. Mindent a szekérre
pakoltak, ami mozdítható volt, majd földig rombolták a
házat. Átszállította a családot a hatodik faluba. Mintha egy
különleges, titkos óra lett volna a két fiatalban, egyszerre
indultak el egymás felé. Félúton összetalálkoztak,
átjöttek Lökre. Akkor még lehetett gyékényszőnyeget
kapni. Vettek is egy tíz métert. Lementek a Tisza partra,
összefogóztak és belehemperegtek a gyékénybe, majd a
Tiszába. Így dobta ki őket a víz.
Végül
engedjék
egyszerű
módján

meg,
hogy
megénekeljem

a
magam
szerelmüket:

Kiáltásom gyengesuttogás
Háborgásom nem lesz vihar
Szenvedésem kényes nyafogás
De ha a bennem dúló szerelem
Testet öltene és oly erős lenne
Testemen kívül is mint benne
Kiáltásom megrepesztené az eget
Viharomtól derékba törnének a fák
Halmi Sándor

16

TISZALÖKI HÍRLAP
Balogh Tibor emléktorna

Három megye U 12-s csapatai vettek részt az emléktornán,
amelyet április 14-én rendeztek meg Tiszalökön. A
résztvevő csapatok:
„A” csoport : Tiszavasvári SE, Eger, Nyírbátor, Oros,
Hajdúnánás Focisuli „B” csoport: Tarpa, NyíregyházaFilo, Apagy, Nyíregyháza Spartacus „C” csoport:
Rakamaz, Napkor, Tiszavasvári SK, Tiszalök
A hazai tiszalökiek az első mérkőzésen a Tiszavasvári SK
csapatával játszottak, amelyen a hazaiak 1-0 arányban
diadalmaskodtak. Második összecsapáson igazságos
döntetlen született a Napkor csapatával. Utolsó csoport
meccsen a Rakamaz csapatával játszottak a tiszalöki
gyerekek itt 2-0 arányban a hazai csapat nyert. A
csoportból a Tiszalökiek mellett a Napkor csapata jutott a
8 közé. A „B” csoportban színvonalas mérkőzések után
a Nyíregyháza Spartacus U11-es csapata szerezte meg az
első helyet a Tarpa csapata lett a csoportban a második,
itt legjobb harmadikként az Apagy csapata jutott még
tovább. Az „A” csoportban a három továbbjutó csapat
a Nyírbátor, Hajdúnánás, Tiszavasvári SE csapatai
voltak. A négy közé jutásért a Tiszalökiek a Nyíregyháza
Spartacus csapatával mérkőztek meg, ahol 3-1 arányban

Baba-mama klub a Monaco Világgal
Április 11-én szerdán a Monaco Világ volt a vendégünk
az áprilisi baba-mama klubunkban, pontosabban a termék
készítője, Nagy László. Érthetően, és nagyon élvezetesen
magyarázta el, és szemléltette, miért nagyon veszélyes
a bolti, káros anyagokkal teli tisztítószerek használata,
hiszen még a felnőtteknél is okozhatnak súlyos allergiát,
nemhogy egy érzékeny bőrű babánál.
De mi is ez a Monaco?
Nos, kezdjük az elején.
Él hazánkban két fiatal: Laci és Ervin.
Laci egy magas kémia tudással
megáldott ember, aki látva a boltokban
kapható „normál” és „bio” tisztítószerek
összetevőjét, elkezdett a munkája
mellett minden szabad percében azon
munkálkodni, hogy minél környezetés emberbarátabb tisztítószereket
fejlesszen ki, elérhető áron.
Ervinnel közösen megalkották a Monaco termékcsaládot:
mosógélt, öblítőt, mosogatószert, wc olajat és általános
tisztítószert.
Ezek a termékek foszfát- parabén- és klórmentesek.
Közel 100%-ban lebomló növényi alapanyagokból
készülnek, gépek bevonása nélkül, kézi erővel!
Igazi kézműves termékek!
De miért fontos az, hogy foszfát-, parabén- és
klórmentesek?
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a Nyíregyháziak győztek. A Nyíregyháziak mellett
a Tiszavasvári SE, Apagy és Tarpa csapatai jutottak
a legjobb 4 közé. A harmadik helyet a Nyíregyháza
csapata szerezte meg, miután 2-1 arányban legyőzte a
Tiszavasvári SE csapatát. A döntőt Apagy SE és Tarpa
csapatai játszották, ahol az Apagy SE 1-0-s győzelmet
aratott. A tavalyi emléktornához hasonlóan színvonalas
tornán vehettek részt a gyerekek, akik nagyon jól érezték
magukat. Különdíjasok:
Legjobb játékos: Banu Barnabás (Apagy SE)
Gólkirály: Oder Kolen (Nyíregyháza Spartacus) 8 góllal
Legjobb kapus: Bencs Sándor (Tarpa)
Legjobb tiszalöki: Kóti Dániel

A szennyvízbe kerülő foszfátok veszélyeztetik a vízi
élővilágot, ugyanis hatásukra a vízi szervezetek nem
jutnak elég oxigénhez.
A parabének az emberi szervezetre közvetlenül is veszélyes
vegyületek, képesek befolyásolni a hormonháztartást és a
nemzőképességet.
A klór pedig egy rendkívül irritatív, mérgező anyag.
Légzési és bőrproblémákat okozhat.
Mindezek a Monaco termékekben
nincsenek!
Mégis hatékony, gazdaságos és
nagyszerű magyar termékek!
A fiúk szívvel-lélekkel dolgoztak,
dolgoznak az üzemükben, ami a
hivatalos ellenőrzések során
Nem veszélyes üzem minősítést kapott.
Könyvtárunkban hosszú évek
óta tartunk baba-mama klubos
foglalkozásokat, kiemelten fontosnak tartjuk, hogy
minél többször hívjunk el olyan előadót, aki a környezet
védelmével, illetve a természetes szerek használatával
kapcsolatban tájékoztat minket, hiszen ahogy egy nagyon
bölcs indián mondta, aki figyelembe vette gyermekei,
unokái és az azt követő generációk érdekeit is:
„A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól
kaptuk kölcsön.”
A Városi Könyvtár és Művelődési Ház dolgozói
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Érzések és érzelmek

Valaki azt mondta, hogy mindenki csak annyit tehet veled, amennyit te megengedsz neki. Így van ez? Így van, vagy
nem, ki tudja, mindenestre életünket az érzéseink uralják és befolyásolják. Ha fáj valami, mitől lesz jobb, ha ordítunk?
S ha ordítunk, az mit old meg? Az életben egyes emlékek kicsit élénkebben élnek és megmaradnak soká, amíg a
tegnap történtekre nem biztos, hogy emlékszünk, sokan talán nem is érzik ennek a varázsát. Büszke férfiak ágyékuk
gyümölcsével dicsekszenek, ha sikeresek és főleg, ha fiúk! Ha nem, akkor csak elfogadják őket, és ha öregek lesznek,
akkor már bárminek örülni tudnak, vagy mindenkire haragszanak. A szülők néha ímmel-ámmal fogadják el a gyerekeik
„tökéletesen megfelelő„ társát, de ha már unoka is totyog lábuk előtt, akkor már mindent elfogadnak. Így van ez jól.
Az elkötelezettség fóbiás, munkamániás fiatalok elfelejtenek családot alapítani. Nekik nincs idejük semmire és senkire
- ez a modern világ. Tudnia kell azt az embernek, hogy mikor engedjen el valamit, vagy valakit függetlenül attól, hogy
mennyire volt fontos, vagy mennyire szerette. S talán élete során szinte mindenki találkozott már ezzel az érzéssel is. Egy
pillanat, egy érzés egyszer csak elindít egy valamit a lábunk kis újától felfelé, borzongva, fut fel a gyomrunkig, ad egy
öklöst, felforgat, mélyen felzaklat és elindul tovább a kókadt szívünkhöz, hogy jól megdobogtassa azt, és eszeveszetten
fejbe kólintson, majd tompán lecsapjon és szemünk csapjai sós tengerként törjenek elő áradva, majd csendesen elapadva.
A katarzis után jönnek a megnyugvás lágy hullámai is. Mi váltja ezt ki? Miért van ez így? Kinek-kinek más és más
érzés hozza el. Azt mondják, a szenvedés és valamilyen cél kell ahhoz, hogy az emberek elérjék azt, amit akarnak, amit
szeretnének. A csapdákat mind magunknak állítjuk fel, kalitkákat készítünk és bele sétálunk csendben, de azt tudnunk
kell, mikor mondunk igent vagy nemet! Egész életünket az érzéseink befolyásolják, irányítják vagy gátolják - ez egy
megfoghatatlan „hatalom”. Mikor azt mondják eluralkodott felette az érzése, vagy nem tudja kordában tartani az érzéseit
- szinte mindannyian tudjuk, mit is jelent ez. Érzelmek nélkül – legyen az jó vagy rossz, gonosz vagy boldog – nem élet
az élet! Bármi történik velünk azt az érzelmeink és az érzéseink befolyásolhatják, legyen az gyermeknevelés, munka,
tanulás, politika, közélet, élet és halál, ez egy óriási hatalom, ez teszi emberré az embert! Van érzéketlen ember? Az
érzéketlenség is egyfajta érzelem, megnyilvánulás! Az érzelmeket a szív szabályozza, de hol van az ész, az értelem?
Az érzések és az érzelmek összekeverednek bennünk életünk során. A szülés csodája, fájdalma és véres valósága, a
gyermeknevelés buktatói és öröme, a diák évek szigora és lazasága, a munkahelyválasztás keservei és a meghozott
sikerek diadala, a párválasztás csapdái és a szerelem szépséges gyötrelme, a betegségek kínjai, a mellőzöttség fájdalma
és az eredmények dicsfényei, a csalódás megélése és a beteljesedés büszkesége, a közélet visszásságai, a politika mindent
beszövő, nyúlós hálója, a családok szétesése, a megalázottság szégyene - mind-mind érzéseket vált ki és érzelmeinkre
hatnak!! Ugye, mindenki látja ezt maga előtt? Ugye mindenki érezte már, s ha bárki magára ismer, akkor az csakis a
véletlen műve! „ Minden borzalmas látvány érzelmeket kavar fel az emberben. Ezekkel edzik az embert a világon
elkövetett szörnyűségekhez, hogy egy idő után érzéketlenné váljanak irántuk.
Rozmány György gondolata is egy vélemény az érzelmeinkről.
Bodnár Gáborné
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy betegek részéről felmerült igények alapján a fül-orr-gégegyógyászat
rendelési ideje 2018. április 1.-től az alábbiak szerint módosul: rendelés minden héten hétfőn 13:00-15:00-ig.
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

hétfő

13:00-15:00

SEBÉSZET

Dr. Papp Éva

péntek

08:00-12:00

FIZIOTERÁPIA
(42/278-984)

Kertész Ágnes

hétfőtől péntekig

08:00-10:00
13:00-15:00
heti váltásban
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Belterületi utcák aszfaltozása

Mintegy 1564 fm hosszúságban, 5 cm tömörített vastagságú, finisherrel lerakott meleg
aszfalt burkolat készült el a
Csokonai, Eötvös és Klapka
utcákon.
A meleg aszfalt burkolat kétoldali megtámasztása zúzottköves padkaágy terítéssel készült
el.
Az elmúlt években ezen utakon mart aszfaltos, kőzúzalékos javításoknak
köszönhetően megfelelő
útalapot biztosítottunk a
meleg aszfalt burkolat lerakásának.
A pályázatban elnyert támogatási összeget maradéktalanul felhasználtuk,
valamint az önkormányzat körülbelül 18 millió
forinttal egészíti ki a megvalósulási költséget.

2018. április
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk,
Kerekes József
halálának 20. évfordulójára
Felesége
Fiai: Csaba és László
Menyei: Ágnes és Ildikó
Unokái: Kornél, Ildikó és László

ANYAKÖNYV
Márciusban házasságkötés
nem történt.
Köszöntjük Tiszalök
legifjabb lakóit:
Bognár Szofia
Horváth Zsombor
Kis Tibor
Pere Alíz
Tóth Kristóf
Urbán Erik

Akitől márciusban búcsút
vettünk:
Balogh Lászlóné
Bényei Zoltánné
Bohács Jánosné
Hajdu András Mihály
Körei Miklós
Nagy Lajosné

„Egy életen át küzdöttünk,
hogy öregségünk szebb legyen.
Nem így történt,
betegségem nem kegyelmezett.
Elfeledni téged soha nem lehet
Csak meg kell tanulni élni nélküled.
Hosszú volt az út, mely véget ért.
Beteg szíved örök pihenőre tért.
Küzdöttél, de már nem lehet
Átölel a csend és szeretet…
Búcsú nélkül kellett mennem.
Őrizzetek szívetekben…

ELADÓ
Tiszalök belterületén 776 hrsz. beépítetlen terület. 2366 m2
Érdeklődni: Bodnár Józsefné, Nyíregyháza Színház u. 7.
06/42/318-560

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

Mindenféle videokazettát, videofelvételt tudunk másolni!
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