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

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

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

Ostorházi Lajos
(1949-2014)

Fájó szívvel emlékezik halálod 2. évfordulóján:
Szerető Családod

A Tiva-Szolg Nonprofit Kft ezúton értesíti 
a Tisztelt Lakosságot, 

hogy teljes körű temetkezési szolgáltatást kínál 
Tiszalökön is.

Ügyintézés:  
Krókusz virágbolt

Kiss Zoltánné Piroska 06-20/433-7066 
Halottszállítás (0-24h): 06-30/935-7830 

Keressék fel bemutatótermünket a KRÓKUSZ 
Virágboltban, és ismerkedjenek meg árainkkal! 

A különbség szembetűnő!

ANYAKÖNYV

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

Akiktől augusztusban búcsút vettünk:
Gyarmati Sándorné

Juhász Antalné
Karikás Károly

Tóth Gábor

Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:
Balogh Valentina
Borbély Fruzsina

Deák Szimonetta Alexandra
Kiss Krisztián Gergő

Rácz Emma

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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

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

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

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

PAPP HENRIETTA TÍMEA
Neveléstudományi mestertanár

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

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

A gyászoló család
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Interjú  
dr. Vinnai Győző  

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

Tájékoztató a  
2018. Április 26-i 
rendes Képviselő-

testületi ülésről
2. oldal

* * *

A Tiszalöki 
Foglalkoztatási 

Paktumról
4. oldal

* * *
 

Kirepültek az első 
fecskék
5. oldal

* * *

Erdélyben jártunk
6. oldal 

* * * 
 

Horgászegyesüle-
tünknél történtek

9. oldal

* * *

20 éve Széles a 
Tisza Tiszalökön

10 - 11. oldal
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Tájékoztató a  
2018. Április 26-i rendes  

Képviselő-testületi ülésről

A Képviselő-testület munkaterv 
szerinti ülését tartotta 2018. április 
26-án, csütörtökön. Az ülésen 
minden képviselő jelen volt. A 
testület összesen 17 napirendi pontot 
tárgyalt. Az előzetesen kiküldött 
napirendben a Képviselő-testület 
külön határozatával változtatott 
előre véve a külső meghívottaktól 
kapott tájékoztatókat. Így elsőként 
a Térségi Hulladék-gazdálkodási 
Nonprofit Kft tájékoztatóját 
véleményezték a hulladékszállítási 
tevékenységről Tiszalökön. A 
tájékoztató számszerű adatokat is 
tartalmazott a településről elszállított 
hulladékokról, örömmel nyugtázták 
a képviselők, hogy emelkedett a 
szelektíven gyűjtött és szállított 
hulladék mennyisége. Kritikaként 
hangzott el a szolgáltató felé, 
körültekintőbben kellene megoldani 
a lomtalanítást. Elhangzott 
továbbá, hogy még nagyon sok 
komposztáló edény van a Bocskai 
utcai telephelyen, amelyeket nem 
vittek el a lakosok. A tájékoztatót 
elfogadta a Képviselő-testület. 
A második napirendben a Tiszai 
Vízi rendészeti Rendőrkapitányság 
tájékoztatója hangzott el a 
2017. évi tevékenységéről. 
Megállapította a Képviselő-testület, 
hogy hatékony a vízirendőrség 
munkája, jó kapcsolatot tartanak 
mindenkivel és a feladataik 
ellátásához további támogatást 
biztosított a Képviselő-testület. 
Ezt a tájékoztatást is egyhangúan 
fogadták el a képviselők. A soron 
következő hármas napirendben 
szintén egy tájékoztatót ismertek 
meg a képviselők, a Tiszavasvári 
Önkormányzati Tűzoltóság 
munkájáról. A tájékoztató 
kiegészítésében elhangzott, hogy 
továbbra is sok a téves riasztás, 
melyek hátrányosan érintik 
munkájukat. A 2017. évi működési 
támogatással elszámoltak és a 2018-

as évre is 400.000.- Ft támogatást 
biztosított a Képviselő-testület. Ezt 
a tájékoztatót is egyhangúan hagyták 
jóvá. A tájékoztatók megismerése 
után a negyedik napirendben a 
2017. évi zárszámadási rendeletet 
tárgyalta és hagyta jóvá a 
Képviselő-testület. Megállapították, 
hogy jól gazdálkodott a város és 
intézményei, a pénzügyi helyzet 
stabil, nincsenek kifizetetlen 
számlák és jelentős pályázati 
források állnak rendelkezésre a 
különböző fejlesztésekhez. Az 
ezután következő ötös napirendben 
a helyi támogatásokról szóló 3/2015.
(III.05.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztésről 
tárgyalt a testület. Ennek során egy új 
támogatási formát állapítottak meg a 
képviselők „Települési létfenntartási 
krízistámogatás” jogcímen. Ugyanis 
adódtak és adódhatnak olyan 
rendkívüli és azonnal megoldást 
kívánó élethelyzetek a tiszalöki 
lakososok esetében, amikor az eddig 
is meglévő ellátási jogcímek alapján 
nem lehetne támogatást adni, de a 
speciális élethelyzet megkívánja. Ez 
a rendkívüli támogatás egy évben 
kétszer kérelmezhető, mértéke 
alkalmanként 5.000.- és 30.000.- 
Ft között lehet. A módosítást 
elfogadta a Képviselő-testület. 
A hatodik napirendben átfogó 
értékelést tárgyaltak a képviselők a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok helyi ellátásáról a 2017-
es évet illetően. Ezen napirend 
évenkénti tárgyalását kötelező 
jelleggel írja elő a jogszabály. Az 
értékelés számszaki és szöveges 
elemzést egyaránt tartalmaz, 
megfogalmazza a korábban is 
meglévő gondokat, problémákat a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
területen. Megállapításra került, 
hogy a korábban is fennálló gondok 
jelenleg is megvannak (családok 
életvezetési problémái, korai 
gyermekvállalás, személyi higiénés 
gondok, alacsony jövedelmi 
viszonyok, stb.) Ezután a hetedik 
napirendben a Városüzemeltetési

Intézmény 2017. évi munkájáról 
szóló beszámolót véleményezték a 
képviselők. Javaslatok hangzottak 
el a közmunkások tevékenységének 
irányításával kapcsolatosan. 
A beszámolót jóváhagyták a 
képviselők. A nyolcas számú 
napirend szintén kötelező, mivel 
kapcsolódik a zárszámadáshoz a 
belső ellenőri tájékoztató a 2017. 
évi tevékenységéről. A feltárt 
és javításra váró hiányosságok 
megszüntetéséről utóellenőrzésen 
fog meggyőződni a belső ellenőr 
és arról tájékoztatja a testületet. 
Olyan jellegű gondok és hibák, 
amelyek személyi felelősséggel is 
járnak nem merültek fel a korábbi 
években és 2017-ben sem. A 
kilencedik napirendben a szintén 
kötelezően tárgyalandó 2018. évi 
közbeszerzési tervet hagyta jóvá 
a testület, amely az eddig ismert 
és közbeszerzési eljárás köteles 
pályázatok közbeszereztetését 
tartalmazza. A tízes napirendben a 
Tiszalöki Napközi otthonos Óvoda, 
Napos Bölcsőde 2018. évre szóló 
Továbbképzési Tervét hagyta jóvá 
a fenntartó Képviselő-testület. A 
következő tizenegyes napirendben 
a Városi Könyvtár és Művelődési 
Ház Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását, 
valamint az intézmény Alapító 
Okiratának módosítását fogadta 
el a testület. Mindkét esetben egy 
előző évi szakmai ellenőrzésen 
megfogalmazott kiigazításoknak 
megfelelő módosításokra került 
sor. Ezek egy részét az időközbeni 
jogszabályváltozások, illetve 
szakmai szempontok érvényesítése 
indokolta. Ezután a soron következő 
12-ik napirendben a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. területátadási kérelmét 
tárgyalták. Ebben tulajdonképpen 
a valósághoz kellett igazítani a 
földhivatali nyilvántartást. Ugyanis 
az Újtelep és a Tiszalök tábla 
közötti a töltésen vezető műút 
az Önkormányzat nevén volt a 
tulajdoni lapon és ennek átírásához 
való hozzájárulásról született 
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döntés, mivel ez az út soha nem volt 
az Önkormányzaté. Ezután a 13-as 
napirendben egy szintén szakmai 
ellenőrzéshez kapcsolódóan az 
Egyesített Szociális Intézmény 
alapdokumentumainak naprakész 
és a jogszabályokkal, valamint 
az ellenőrzésen feltártakkal való 
összhangjának biztosítása történt 
meg. Ezen belül teljesen új 
Szervezeti és Működési Szabályzatot 
készített az intézmény vezetője, 
illetve a mai követelményeknek és 
jogszabályoknak megfelelő Szakmai 
Program került elfogadásra. Szintén 
ehhez a napirendhez kapcsolódott 
egy rendelet-módosítási javaslat 
is, amely az intézményi térítési 
díjakról szólt. Ezeket a szükséges 
módosításokat szintén az élet 
hozta magával. A 6/2017.(VII.04.) 
számú eredeti rendelet 1. számú 
mellékletében kiegészültek a 
szociális segítés és a személyi 

gondozás tevékenységei. Az említett 
rendelet kiegészült egy 2. számú 
melléklettel, amelyben az Idősek 
Klubja (nappali ellátás) keretén 
belül a mosás díja (500.- Ft/mosás) 
és a fürdés/fürdetés díja (500.- Ft/
alkalom) került megállapításra. 
Valamint az Idősek Otthonába 
beköltöző új ellátott által fizetendő 
egyszeri 250.000.- Ft-os díj került 
meghatározásra. Ezt a díjat csak 
meghatározott beszerzésre (pl: 
speciális ágyak) lehet felhasználni 
és azzal évente el is kell számolni. 
A Képviselőtestület fenntartotta 
magának annak jogát, hogy 
indokolt esetben a díj összegét 
mérsékelhesse, vagy akár el is 
engedhesse. A rendelet módosítás 
ezek alapján lett elfogadva. Ezután a 
14-es napirendben a Kossuth u. 63. 
szám alatti óvodának és bölcsődének 
is helyet adó épület felújításával 
kapcsolatos pályázat 

beadásáról születet döntés. A 
maximális támogatási összeg 30 
millió Ft és ehhez 1.578.947.- Ft 
önerő szükséges. A pályázatról 
2018. augusztus 31-ig születik 
döntés. A soron következő 15-
ik napirendben a lejárt határidejű 
határozatokról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről 
adott tájékoztatást Gömze Sándor 
polgármester. A 16-ik napirendben 
az OTP Banknál fennálló 
folyószámla hitelkeret fedezetéül 
felajánlott önkormányzati ingatlan 
módosításáról hozott döntést a 
testület. Zárszóként Polgármester Úr 
adott tájékoztatást az előző testületi 
ülés óta tett intézkedésekről, végzett 
munkájáról. Ezután kérdések, 
bejelentések megtételével azokra 
adott válaszokkal zárult a Képviselő-
testület ülése. 

Tiszalök, 2018. május 15.  
Mező József  - Jegyző

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

250.000.000,- MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁS 
KOMPLEX HUMÁN ERŐFORRÁS 

FEJLESZTÉSRE TISZALÖK TÉRSÉGÉBEN

Humán szolgáltatások fejlesztésében működik együtt 
Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob, Szorgalmatos és 
Tiszatardos település önkormányzatai által alkotott 
konzorcium.

Tiszalök Város Önkormányzata konzorciumot hozott 
létre Szorgalmatos Község Önkormányzata, Tiszadada 
Község Önkormányzata, Tiszadob Nagyközség 
Önkormányzata, Tiszatardos Község Önkormányzata 
részvételével. Az együttműködő partnerek a 250 millió 
Ft vissza nem térítendő támogatást egy három évig tartó 
projektre fordítják, melynek keretében megvalósuló 
programelemek, alkalmazkodva a kitűzött célrendszerhez, 
sokrétű társadalmi probléma megoldására tesznek 
kísérletet.

A projekt egyik legfőbb célja a minőségi humán 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása Tiszalökön 
és a konzorciumban részt vevő településeken. 

A konzorciumot magában foglaló öt településen a 
következő 36 hónap során a humán közszolgáltatások 

terén jelentkező szakemberhiány enyhítésére állásbörzék 
kerülnek megrendezésre. A lakosság foglalkoztathatóságát 
munkaerő-piaci esélyeket javító képzések, tréningek, 
kompetenciafejlesztés, mentorálás, szemléletformálás 
segíti. A helyi kisközösségek szerepét generációs 
programokkal, egészségnapokkal, családi napokkal, 
sport rendezvényekkel, ifjúsági klubok létrehozásával 
kívánja támogatni a projekt. A program tervezett fizikai 
befejezése 2021. január 31. A projekt a Széchenyi 2020 
program keretében valósul meg.

A projekt kódja: EFOP-1.5.3-16-2017-00086

A projekt címe:  
„Együtt a humán szolgáltatás fejlesztéséért”

A támogatás összege: 250 000 000 Ft

További információ kérhető:

Tiszalök Város Önkormányzat 
Gömze Sándor polgármester 

Tel.:06/42/278-463

Cziáky Tímea közösségszervező 
Telefon: 06-70/608-0717

Forgács-Nagy Emese szakmai vezető 
Telefon: 06-70/606-2434 

Cím: 4450 Tiszalök, Kossuth utca 67. 
E-mail: efop15316@tiszalok.hu
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IDÉN IS TERMELÜNK

Az előző évekhez hasonlóan 2018-ban 
is folytatódik a START Mezőgazdasági 
program. Ebben az évben 15 fő 
közmunkással és a korábbi években 
létrehozott fóliatelepen, illetve 2 ha 
szántóterületen kívánunk előállítani 
termékeket. Ezekből a hónapos retek 
és az újhagyma betakarítása, eladása 
a végéhez közeledik. Fejes salátával 
folytatjuk, illetve a fóliában paprika, 
paradicsom és uborka termesztésével 
foglalkozunk. A szántóterületen 
zöldborsó, zöldbab, sárgarépa, 
petrezselyem, cékla, főzőtök, sütőtök 
és csemege-kukorica van tervezve, 
illetve javarészt már el is vetve. Az 
étkezési burgonyát védett helyen, 
kertekben fogjuk termeszteni, 
megelőzve ezzel a lopásokat. Fő 
feladatunk a gyermekétkeztetéshez 
és az idősek étkeztetéséhez 
alapanyagok biztosítása, az ezen 
felüli mennyiségeket pedig a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően értékesítjük 
a lakosságnak. Reméljük lesz elég 
csapadék, hogy a szántóterületen 
tervezettek megteremjenek, 
illetve reménykedünk, hogy 
keveset fogják dézsmálni a 
terményeket, amelyeket elsősorban 
gyermekétkeztetésre szánunk. 

Tiszalök, 2018. 05. 15.   
 

Mező József  - szakmai vezető

A Tiszalöki Foglalkoztatási Paktumról

Több Kedves Olvasó is érdeklődött a Paktumszervezetről, illetve az ez év februárjától működő Paktumirodáról. 
Az Európai Uniós támogatású projekt keretében működő Tiszalöki Paktumról korábbi számainkban már szerepelt 
tájékoztatás, a tavaly őszi indulásáról, ill. a működését nemrég megkezdő Paktumirodáról is. A Foglalkoztatási Paktum 
térségi munkaerő-piaci együttműködésre építő szervezet, önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzattal, számos 
munkáltatóval, a Megyei Kormányhivatallal és más megyei szervekkel  -  azzal a kiemelt céllal, hogy Tiszalök Városa és 
térségének munkaerő-piaci helyzetét jelentős mértékben javítsa. Mindezt képzésekkel és foglalkoztatással, álláskeresők, 
inaktívak, hátrányos helyzetűek munkához és jövedelemhez segítésével kívánja elérni. A hamarosan meginduló 
képzéseket alapvetően a térség munkaadóinak az igényeihez igazodva szervezik meg. A Paktumiroda a Tiszalöki 
Paktumszervezet ügyintézésének központi helye; koordináló, kapcsolattartó és szervező funkciója mellett tájékoztató 
és segítségnyújtó szerepet is ellát. 

Bővebb információ:  dr. Erdélyi Iván Paktumiroda-vezető
Tiszalök Város Önkormányzata 70 / 624-3190
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Kirepültek az első fecskék 

A tiszalöki Hot & Cold Therm Kft által 
működtetett HCT Szakképzési Centerben 
2018. május 17-én sikeresen lezajlott az első 
szakmunkás gyakorlati vizsga, melyen nyolc 
végzős hegesztő tanuló (szakmunkásjelölt) 
gyakorlati vizsgatevékenység során bevont 
elektródás kézi ívhegesztő, gázhegesztő, 
wolframelektródás védőgázas (TIG) 
ívhegesztő és fogyóelektródás védőgázas 
(MIG, MAG) ívhegesztő eljárással 
készített munkadarabokkal bizonyította 
alkalmasságát a szakmában.
2018. május 22-én két épület- és 
szerkezetlakatos végzős tanulónk 
(szakmunkásjelöltünk) Hajdúnánáson tett 
sikeres gyakorlati vizsgát.
Társaságunknál jelenleg a duális képzés 
keretein belül 105 fő tanulószerződéses 
diák oktatása folyik asztalos, burkoló, 
csőszerelő, épület- és szerkezetlakatos, 
gépi forgácsoló, hegesztő és festő 

szakmákban. Tanulóink a gyakorlati képzésen jól 
felszerelt gépi eszközökkel és berendezésekkel rendelkező 
tanműhelyekben vesznek részt.
A HCT Szakképzési Center a Nyíregyházi SZC tiszalöki 
Teleki Blanka Szakgimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégiummal, a Tiszavasvári Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégiummal, a nyíregyházi 
Inczédy György Szakgimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégiummal valamint a Berettyóújfalui SZC hajdúnánási 
Csiha Győző Szakgimnázium, Szakközépiskolával áll 
kapcsolatban.

A nappali tagozatos képzés mellett épület- 
és szerkezetlakatos valamint hegesztő 
szakmákban elindult a felnőtt képzés is, 
ahol a gyakorlati oktatás mellett elméleti 
képzés is folyik.
A közeljövőben szeretnénk bővíteni 
a duális képzésben a gyakorlati 
oktatást autóelektronikai műszerész, 
autógyártó, autószerelő, Építő- szállító- 
és munkagépszerelő, gépjármű 
mechatronikus, gépjárműépítő és szerelő, 
karosszéria lakatos és mezőgazdasági 
gépész szakmákkal.

Várjuk leendő hallgatóinkat a duális nappali 
rendszerű gyakorlati képzésre illetve az esti 
rendszerű felnőttképzésre a szakkepzes@
hctkft.hu e-mail címen, Halász Krisztián 
oktatásvezetőnél a +36 (30) 861-0252 
telefonszámon, vagy a HCT Szakképzési 
Centerben 4450, Tiszalök HRSZ. 0434/3.

Ellopták a tavaszt… 

Megfáradt, kiszolgált télikabátunk már kitisztítva 
szekrényünk mélyén szunnyad. Előkerestük a tavaszt váró 
kiskabátokat, és felfrissülve vigyorognak még az előszoba 
fogasán a színes sálakkal együtt, de csak nem kerül rájuk 
a séta. Ott árválkodnak tovább, mert már harminc fok 
felé közelít a megkergült hőmérő higanyoszlopa. Mi 
történt? Megtisztított kitömködött csizmáinkat, kiszolgált 
kesztyűinket még most raktuk el, és azt nézegettük, hogy 
a tavalyi cipő hordható-e még. És már a szandálok, és 
a papucsok hada sorakozik minden átmenet nélkül! 
Már a puha simogató pulóver is csak sóvárog, nincs rá 
szükség!  Na, az idén nem vesszük fel a szép csini kis 
nadrágkosztümöt, és nem kell a színes blézer, a szép új 
cipő sem! Még csak egy jelképes sétára sem visszük 
a féltve őrzött ballonkabátot, mely szorosan lapul a 
levendula illatban a bezárt szekrény sötétjében. Még 
csak időnk sem volt megcsodálni a színes tulipánokat, 

mert már a pünkösdirózsa szórja a szirmait. Anyák 
napjára nem is álmodhatunk arról, hogy orgonát törünk 
a szomszéd kertjéből. Régi május elsejékre emlékezve 
a nosztalgia vonatán ülve ránk tört a forróság! Nyitott 
ablakunkon át esténként mézédes akác illatot hoz a május 
elejei langyos szellő. Tegnap még fűtöttünk és bebújtunk 
a szoba melegébe, és most meg szinte minden átmenet 
nélkül izzadó bőrünkön át lessük a sárga napsugarakat, 
melyek ontják ránk a káros sugaraikat. Zöld lombot 
soha nem növesztő fák keserűsége, a fészkeiket kereső 
madarak csapongó csicsergése és a tűző nap melege 
döbbent rá, hogy fogynak az ózont adó növények is. A 
bódító illatok, a sok pollen és allergia, a fagylaltok ezer 
íze, a strandok nyitása figyelmeztet mindenkit, hogy ez 
már a nyár! Itt a nyár, de hová lett a tavasz, hová lett a 
természet ébredése? Mit is mondanak a „nagyokosok”? 
Igen ez a globális felmelegedés!  De, hát akkor is kellene 
nekünk a tavasz. Az idén ellopták a tavaszt!

 
Bodnár Gáborné
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HÍREK A KOSSUTHBÓL

Erdélyben jártunk 

Iskolánk 7. évfolyamának 25 tanulója Erdélyben töltött 5 
napot a „Határtalanul” pályázat keretében. A tanulmányút 
témája: Emlékút az 1000 éves határ mentén. Első napunk 
elég hosszú és tartalmas volt. A kora reggeli indulás után 
Vállajnál léptük át a határt, majd először Nagykárolyban 
tettünk sétát. Megcsodáltuk a gyönyörű Károlyi-kastélyt, 
felelevenítettük a középkori végvári harcok történetét, 
mert a kastély is a végvárrendszer része volt. Utunkat 
folytatva hamarosan megérkeztünk Érmindszentre, Ady 
Endre szülőhelyére, amely ma már a költő nevét viseli. 
Ezt követően Kolozsváron gyönyörködtünk a Szent 
Mihály-templomban, és megnéztük egyik leghíresebb 
királyunk, Mátyás király szülőházát és szobrát. A nap 
utolsó programja egy kellemes séta volt a szovátai Medve-
tó körül. Este Korondon pihentünk meg a Bernadett 
panzióban. A következő napon ismét útra keltünk, a parajdi 
sóbányát látogattuk meg, ahol a kitermelt só helyén keletkezett hatalmas csarnokok közül egyet megnyitottak a látogatók 
és a gyógyulni vágyók számára. A bejárattól autóbusz szállítja le a látogatókat a mélybe. Ezt követően a Bucsin-tetőn 
áthaladva a magasból figyelhettük a szebbnél szebb erdőségeket. Ellátogattunk a Békás-szoroshoz, az egyik legszebb 
természeti képződményhez, amit utunk során láthattunk. A csodálatos séta után a Gyilkos-tónál ajándékokat vásároltunk 
és kürtőskalácsoztunk. A nap végén már végleges szálláshelyünkre, Gyergyószentmiklósra mentünk. A harmadik 
napon felkerestük a Maros folyó forrását, és megkóstoltuk a vizét. Ezt követően Erdély leghíresebb búcsújáróhelyét és 
kultúrtörténeti emlékhelyét, Csíksomlyót kerestük föl. A templom teljesen elbűvölt minket, mindannyian megfogtuk 
a Szűz Mária-szobor lábát, és kívántunk valamit. Bízunk benne, hogy teljesülni fog! Utunk Gyimesbükkre vezetett, 
az 1000 éves határra, ahol a hajdani Magyar Királyi Államvasutak egyik legkeletibb, 30. számú vasúti őrháza áll. 
Koszorút helyeztünk el az épület falán. Elképesztő látvány volt az őrházzal szemközti dombon álló emlékhely, amely 
a legfontosabb magyar történelmi eseményeknek állít emléket. Ámulattal olvastuk a kőbe vésett idézeteket, és itt is 
elhelyeztük iskolánk nevében az emlékezés koszorúját. Útban a szállás felé felsétáltunk a pünkösdi búcsú helyszínére, 
így mi is elzarándokoltunk a somlyói nyereg legtetején álló Hármas oltárhoz. Kétség kívül a negyedik nap volt érzelmileg 
a leggazdagabb. A csíkszeredai Makovecz-féle templom éppen mise közbeni megtekintése után Csíkkozmásra mentünk. 
Az itteni iskolásokkal közösen felbuszoztunk a Nyerges-tetőre, ahol Csillag Ottó tanár úr rendhagyó töri órát tartott. 
Szívszorító volt látni annyi kopjafát, és még szívszorítóbb volt belegondolni, hogy hiába adták életüket az ott meghalt 
székelyek. Közösen megkoszorúztuk az emlékhelyet és elénekeltük a székely himnuszt. Ezt követően az iskolában rövid 
műsor keretében bemutattuk városunkat és iskolánkat, majd gyönyörűen együtt énekeltük a „Nélküled” című dalt. Rövid 
focimeccs és kis barátkozás után fájó szívvel elbúcsúztunk a helyi diákoktól, és visszamentünk a szállásunkra, ahol az 
utolsó éjszakánkat töltöttük. Az ötödik napon, a legtöbb helyen csak átutazóban voltunk, mint például Szászrégen, Dés. 
Koltón csak körbejártuk a Teleki-kastélyt, mert sajnos felújítás alatt áll. Kertjében felkerestük Petőfi Sándor és Szendrey 
Júlia szobrát. Elszavaltuk a „Szeptember végén” című verset, és koszorút helyeztünk el a szobornál. Megnéztük a híres 
somfa alatti kőasztalt is, amin állítólag itt a kastélykertben a verseit írta a költő, de sajnos a somfa már nem létezik. Ezt 
követően a Petőfi kiállítást néztük meg, amely most a helyi Művelődési Házba került át a felújítás miatt. Következő 
megállónk Szatmárnémeti volt, ahol rövid sétát tettünk, majd egy közös fagyizást beiktatva elindultunk a határ felé. Este 
7 óra körül érkeztünk meg Tiszalökre. Kicsit elfáradtunk, de sok szép emlékkel gyarapodtunk mindannyian. Aki teheti, 
látogasson el ezekre a gyönyörű helyekre!

                                                                                                       
          Ferenczi Ákos

                                                                                                           7.a osztályos tanuló
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SPORTVERSENYEK

Atlétika
Márciusban rendezték meg Nyíregyházán a megyei mezei futó Diákolimpiát. 
Szép eredmények születtek. A II. korcsoportos (2007-es születésű) lányok 
versenyében Fleischer Flóra ezüstérmet szerzett, ezzel az országos döntőbe 
jutott, ahol 247 versenyző közül a 107. helyen végzett. Az III. korcsoportú 
lányok versenyében a tiszalöki csapat harmadik helyezett lett. A csapat tagjai: 
Cserés Anna, Máté Viktória, Bényei Eszter és Szabó Eszter. Ugyanebben a 
korosztályban Kóti Dániel 6. helyen végzett egyéniben.
Kézilabda
A kézilabda utánpótlás bajnokságban is véget ért a 2017/2018-as bajnoki szezon.
Az U13-as tavaszi fordulók Tiszavasváriban kezdődtek februárban, ahol Csenger és Debrecen csapatát is megvertük. 
Márciusban, Balmazújvárosban Balkány csapatát fölényesen legyőztük, de a hazai, későbbi bajnokcsapattól, nagy 
küzdelemben kaptunk ki. Putnokon, áprilisban Vitkát vertük 34:9 arányban, de a Téglás csapatától vereséget szenvedtünk. 
Májusban, Csengerben zártuk az évet, itt Kazincbarcika legyőzött bennünket, de Nyíradony ellen diadalmaskodtunk. 
A bajnokság végeredménye:

1. Balmazújvárosi LKSE 30 pont
2. Kazincbarcikai LKSE 25 pont
3. Téglás VSE  24 pont
4. Tiszalöki VSE  19 pont
5. Nyíradony VVTK 17 pont
6. Debreceni SC-SI 16 pont
7. Balkányi Ifjúsági SE   7 pont
8. Csenger VKC    6 pont
9. Vitka SE    0 pont

A csapat tagjai: Bartók Berta Ágota, Benkő Zoé, Bényei Eszter, Csáki Melinda, Cserés Anna, Farkas Bianka, Horváth 
Zsófia Eszter, Kántor Jázmin, Marozs Vivien, Pucsok Fanni, Sohodóczki Szilvia, Szabó Dorina, Veres Panna. Nagy-nagy 
dicséret a lányoknak, hogy hétről-hétre edzettek, készültek a mérkőzésekre, küzdöttek, hajtottak a pályán és emellett az 
iskolában is magas szinten teljesítették a követelményeket! Az edzések továbbra sem álltak le, hiszen most a IV. korcsoportos 
Strandkézilabda Diákolimpia Országos Döntőjére készülünk a lányokkal, amely 2018. június 02-án és 03-án kerül 
megrendezésre Zánkán.  Az U10-es korosztályban is befejeződött az idei bajnokság. Márciusban, áprilisban és májusban 
rendeztek bajnoki fordulókat ebben a korosztályban. Nyíregyházán és két alkalommal Nyírbátorban léptünk pályára. 
Voltak győztes, vesztes és döntetlennel végződő mérkőzéseink. Ennek köszönhetően volt, amikor nagy örömben volt része 
a játékosoknak és szüleiknek, de néha keserű szájízzel hagytuk el a pályát, ahol levontuk a megfelelő következtetéseket és 
ennek szellemében edzettünk tovább.
A csapat tagjai: Drótár Zille, Fleischer Flóra, Fegyveres Anna, Kovács Petra, Páger Petra, Molnár Virág, Páger Zselyke, Encs 
Dorina Julianna, Encs Nikolett Erzsébet, Kóti Krisztina. Külön köszönet az U9-es korosztályból feljátszó játékosoknak: 
Buri Dóra, Müller Lili, Kozsla Judit, Mészáros Zsanett, Kórik Sára Bíborka, akik nagyon ügyesek voltak és az idősebbek 
között is megállták a helyüket!                                                                              Bugya Ferenc, Lázár Attila - testnevelő

Mi leszek, ha nagy leszek? 

2018. április 21-én pályaorientációs 
nap volt az iskolánkban. 
Az aulában szakmai bemutatókat 
láthattunk. Itt az eladók, a 
hegesztők, a szerkezetlakatosok 
munkájába tekinthettünk be a helyi 
középiskolának köszönhetően. 
A termekben a rendőrök szakmai 
előadást is tartottak. Közben 
különböző helyszíneken, különböző 

programokon vehettünk részt. A 
Sóstói Falumúzeumból érkeztek 
hozzánk mesterek, akik a különféle 
mesterségekbe vontak be bennünket. 
Volt, aki a nemezelést próbálhatta ki. 
Ők nemezlabdával gazdagodtak. Volt 
olyan, aki ördöglakatot készített. 
Sokan játékbabát is alkottak. 
Mi, felsősök a bútorfestéssel és 
porcelánfestéssel ismerkedtünk 
meg. Anyák napjára festhettünk egy 
tányért Anyukánknak. 

Ezalatt az idő alatt közben az osztályok 
egymással vetélkedtek abban, hogy 
ki, milyen foglalkozásokat ismer. Az 
alsósok pedig rajzversenyen mutatták 
meg azt, hogy milyen foglalkozást 
képzelnek el maguknak.
Sok új foglalkozást ismertünk meg 
ezen a napon. Nekem azonban a 
porcelánfestés tetszett a legjobban. 
Remélem, jövőre is lesz ilyen nap a 
tanévben!

Perjési Nándor 5.a
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DÖK nap
A diákság talán legjobban várt napja az idei tanévben is a 
Diákönkormányzat napja volt, amit 2018. május 4-én rendeztük 
meg. Minden gyermek és felnőtt örömére ekkor az égiek is. Az 
alsós tanulók már hetek óta nagy izgalommal várták e rendezvényt, 
mert számukra egy óriási ugráló várat rendeltünk. Nagyon jó volt 
látni felhőtlen örömüket, kipirosodott arcocskáikat. A felsős diákok 
számára a másik nagy kedvenc, a trambulin állt rendelkezésükre, 
hogy felesleges energiáikat levezessék. Aki a táncot szereti, annak 

l e h e t ő s é g e 
volt tehetségét megmutatni a tornateremben, ahol egy vendég 
táncpedagógus modern táncot tanított be az alsós és felsőt 
nebulóknak egyaránt. A 6-8. évfolyamos „kisfizikusok” számára 
érdekesebbnél érdekesebb fizikai kísérleteket mutatott be a 
Nyíregyházi Egyetem oktatója, Beszeda Imre tanár úr. A sportot 
kedvelő tanulóknak kedveskedtünk két fiatal sporttehetség 
meghívásával, akik személyes életútjukról meséltek a kajakozást 
és a focit kedvelők körében. Orosz Adrienn és Gagyi Sándor 
példáját hallva a gyerekek feltöltődhettek. A merészebb nebulók 

összemérhették tudásukat asztalitenisz-bajnokságban, kosárra dobásban, darts bajnokságban is. Az illatfelismerésben részt 
vevő növendékeink pedig szaglósejtjeiket tornáztathatták meg. Aki szépérzékével szerette volna elkápráztatni a zsűrit, az 
trendi körömfestőként megtehette ezt. Jó hangulatban, mindennel foglalkoztak diákjaink ekkor, csak tanulással nem.  

          Perjésiné Kiss Rita (DÖK segítő pedagógus)

Gróf Szomjas Gusztáv

Külön választjuk az interneten, az okos telefonon lehívható tényeket, meg az embert. 
Az 1920-as olimpiára nem hívták meg országunkat! De az 1924-esen ott volt szomjas 
gróf is. Futó vad lövészeten olimpiai pontszerző, vagyis hatodik lett. A Tiszalökhöz 
tartozó Kisfástanya előtti Lajos-tanya volt az Ö kastélya. Ahogy Lök felől átmegyünk 
a vasúti sínen, jobbra 1500 méterre van a sírja. Most nézzük az embert! Minden reggel 
előállt a hintója két nóniusz ménnel /már maga az, hogy nóniusz, történelmünkből 
szemezgetve megérne egy misét/ A kocsis, a parádés pipázott. Napi rendszerességgel 
kikandikált egy puskacső az ablakon és haláli pontossággal kilőtte a kocsis szájából 
a pipát. Ezüst ötpengőst kapott a parádés kocsis, még a pipa csak 70 fillérbe került. 
Egyszer szomjas Gróf eladott 200 hízó marhát. Kétkerekű egylovas batárral ment 

haza. Az italtól, a fáradtságtól árokba hajtott. Felborult, de ereje tejében visszatette a kocsit az útra. Másnap reggel 
megjelent egy napszámos: „Drága tekintetes Gróf úr, ezt a rengeteg pénzt eltetszett hagyni” – Itt van egy pengő, vegyen 
rajta kötelet és akassza fel magát. – Miért tetszik nekem ilyet mondani? - Azért mert ha te fogod a pénzt és elköltözöl a 
hetedik megyébe, házad, jószágod, földed lett volna, és még maradt volna pénzed, - attól én még szomjas Gróf maradtam 
volna. De így most megmaradtál koldusnak. Egyébiránt Hajdu Bihar Megye megbízott Főispánja is volt, és a tiszalöki 
borozó helyén lévő csárda és örömlányokkal feltöltött vendéglátó törzsvendége is volt. Megosztva, de részemről tisztelet 
neki.

                                                                                                                                Halmi Sándor
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Erdei Óvoda hete a tiszalöki óvodákban

A Tiszalöki Napközi Otthonos Óvoda és Napos Bölcsőde 
pedagógiai programjában a környezet megismerését, ott 
szerzett tapasztalatok megszerzését tűzte ki egyik céljául. 
Ebből kiindulva május második hete az „ERDEI ÓVODA” 
program jegyében telt el a kisgyermekek óvodai életében. 
A szűkebb és tágabb környezet megismerésére minden 
óvoda egyéni programot állított össze a hét minden napjára. 
Az óvodai csoportok ellátogattak a Benes-tanyára, ahol 

a háziállatokkal ismerkedhettek meg, sétáltak a tanösvényen, megfigyelhették a vízparti növényeket, állatokat. De 
elutaztak Nyíregyházára is, ahol a nagyváros és a kisvárosi életterek különbözőségeivel ismerkedhettek meg. A csütörtöki 
napon az öt óvoda egy közös délelőtti programon vehetett 
részt a Művelődési házban, a Csiribiri együttes előadásán. 
A gyerekek már ismerősként üdvözölték az együttes tagjait, 
mosolygósan, jókedvűen várták a közös szórakozást.  A 
műsor a hét programjához szervesen kapcsolódott, a 
természetről, időjárásról, állatokról szóló vidám dalokkal. 
A gyerekek tapssal jutalmazták a színvonalas előadást és 
felszabadultan táncoltak együtt az előadókkal.  A program a 
Polgárok Tiszalökért Egyesület kölcsönösen segítve egymást 
támogatásából jöhetett létre, melyet a kisgyermekek nevében 
nagyon köszönünk.

Horgászegyesületünknél történtek

Zajlik az élet az Új Élet Horgász és Környezetvédelmi 
egyesületnél, így szeretnék egy kis tavaszi összefoglalóval 
beszámolni a Kedves Tiszalöki lakosoknak. Április 
14-én került megrendezésre a Tiszalöki Művelődési 
házban a már hagyománynak számító év eleji 
horgászbál. Horgászegyesületünk elnöke Szentesi 
Mihály köszöntőbeszéde után, Gömze Sándor Tiszalök 
Polgármestere, majd Fesztóry Sándor a Sporthorgász 
Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közhasznú 
Szövetségének ügyvezető igazgatója köszöntötte a bálon 
résztvevőket. Ezután kicsit felforrósodott a hangulat, 
hiszen Kiss Krisztina Keysha hastáncbemutatójára 
minden férfi feszülten figyelt, na jó nem csak a férfiak. 
Majd nagyon finom vacsora következet. 22 órakor 
került átadásra az „Év Horgásza” díja, amit Ifj. Zelen 
Gergely 16.30kg pontyának és Nyíri László 22kg-os 
harcsájának „köszönhet” (én ezúton gratulálok mindkét 
sporttársnak). A hajnalig tartó jó hangulat felelőse 
Czifra György volt, Ő „húzta” a talpalávalót a bál 
ideje alatt, amit a tombolasorsolás szakított meg ahol 
értékes nyereményekkel gazdagodhattak, akik tombolát 
vásároltak. Támogatóknak hálás köszönettel tartozik az 
egyesület minden felajánlásért! Március 18.-ra tervezett 
környezetvédelmi nap kicsit csúszott a rossz idő miatt 
így, április 22-én lett megrendezve, ahova szép számban 
jöttek a horgászok segíteni. Fő feladatok a padok 
felújítása, újabb tűzrakó helyek kialakítása volt, valamint 

a holtágban 2 nagybála árpaszalma került kihelyezésre, 
ami a zöldalga elszaporodását gátolja. Környezetvédelmi 
napra volt tervezve a versenypályán az út javítása, de az 
picit hamarabb megtörtént, hogy a horgászok könnyebben 
meg tudják közelíteni a horgászhelyet. Fél egy körül már 
be is fejeződtek az utolsó munkálatok, amit egy finom 
ebéd követett ahol a jelenlévők picit kipihenhették a 
délelőtt fáradalmait. De legyen egy kis horgászat is, 
egyesületünk lebonyolított eddig 2 horgászversenyt. Egy 
24 órás megmérettetést ahol 12 csapat vette üldözőbe 
a holtág halait, nagyon jó hangulatban zajlott baráti 
sportszerű verseny volt, valamint az egyesület házi 
versenye is megtörtént ahol 4 kategóriában indultak 
a versenyzők, (Gyermek, Női, Felnőtt úszós, Felnőtt 
fenekezős) Természetesen a kifogott halak is pótolva 
vannak a holtágunkban idáig 3 telepítés történt összesen 
21 mázsa ponty került kihelyezésre.

HORGÁSZOK FIGYELEM! FONTOS TUDNIVALÓ!!!

Az Állami halőrszolgálat emberei is ellenőrizni fognak 
a Tiszalöki Kenyérgyári holtágon, az egyesületünk 
házirendje szerint. Párat szeretnék kiemelni! Mindenki 
figyeljen oda: horgászat megkezdése előtt ne maradjon le 
az „X” a fogási naplóból, a halmatrac legyen a parton, 
és ha kell, akkor használjuk azt. Méret és súlykorlát 
betartása illetve a tilalmi idők betartására is figyeljenek 
oda a horgászok.  Aki nem ismeri pontosan a házirendet, 
azt az egyesület honlapján megtalálhatja és olvashatja 
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20 éve Széles a Tisza Tiszalökön

1997-ben a Városi Könyvtár és Művelődési Ház akkori 
vezetőjének, Dr. Kerekesné Wirth Erzsébetnek a fejéből 
pattant ki az ötlet, hogy a térségben kellene szervezni egy 
hagyományőrző találkozót. A cél az volt, hogy lehetőséget 
kapjanak a mesemondók, népdalénekesek, néptáncosok, népi 
színjátszók és a népzenei együttesek, hogy megmérettessék 
magukat a szakmai zsűri előtt és egy kellemes napot 
eltöltsenek a városunkban. Biztos sokan emlékeznek rá, 
hogy ekkor még felvonulással kezdődött a nap, az általános 

iskolában gyülekeztek a csoportok és innen vonultunk át a művelődési házba a bemutatók helyszínére. 
A klubteremben a mesemondók és a népdalénekesek versenye volt, a nagyteremben a népzene, néptánc és a népi 
színjáték képviselői mérték össze a tudásukat. Mindkét helyszínen  szakértő zsűri értékelte a produkciókat. Az udvaron 
kísérőprogramként a népi mesterségek bemutatója zajlott: kovács, fazekas, népi szövő, fafaragó. A Liget úti pályán 
vidámpark várta a verseny után megfáradt gyermekeket, egy kis kikapcsolódásra. 
Délután a csoportok vezetői konzultálhattak a zsűri tagokkal, ahol a szakmai kérdéseket megvitathatták. Majd ezt követte 
az eredményhirdetés, ahol már az összes versenyző értékelése történt, természetesen külön kategóriában a mesemondók, 
népzene, néptánc, népdal éneklés és a népi színjáték. Izgalmas percek voltak ezek, amit egy jókedvű táncházzal zártunk 
le, ilyenkor hagyományos süteményekkel kóstoltattuk a vendégeinket. 
Nagyon szép évek voltak, jó visszatekinteni a fellépők széles skálájára, többek között Olasz Renátó is vendégünk volt 
Tiszavasváriból, aki azóta már ismert színész. A mesemondó kategóriában rendszeresen elvitte az első helyezést. Lakatos 
Lilla és Lakatos Fruzsina a népdaléneklési kategóriában remekeltek és azóta a Fix együttes és az L.K. Beat együttes 
énekesei! 
2010-ben támadt egy ötletem, hogy szervezzünk egy nagyszabású hagyományőrző szabadtéri rendezvényt, kiegészítve 
egy gasztronómiai versennyel. Gömze Sándor polgármester úrnak tetszett az ötlet és maximálisan támogatta ennek 
a megvalósítását. Ehhez megfelelő helyszínt is kellett találnunk, ahol a főzőcsapatok, a népművészek és a kiszolgáló 
helyiségek is adottak. Az általános iskola udvarán került megrendezésre két éven keresztül és 2012. óta a gimnázium 
területét lakjuk be, amely ideálisabb egy ekkora fesztivál megtartásához. 

Ebben az évben már a XX. Széles a Tisza találkozó kelt életre, amely 10 órakor kezdődött a  Népi ételek főzőversenyének 
a megnyitójával.
A szakmai zsűri elnöke Tóthné Medved Zsuzsanna, a Magyar Gasztronómiai Szövetség Nyíregyháza és Környéke 
Regionális Szervezetének az elnöke és tagjai : Molnár László nyugdíjas pedagógus valamint Taksár Ferenc, a Szabadtűzi 
Lovagrend Lovagja. A főzőverseny ételeinek értékelésekor igen nehéz helyzetben voltak, hiszen kiválónál kiválóbb 
fogásokkal vonultak fel a főzőcsapatok. A 12 csapattól érkezett az elmaradhatatlan szabolcsi- és szatmári töltött 
káposzta, hagymás vér, tojásos velő, babgulyás, halászlé, tejfölös-kapros zúzagulyás, pásztortarhonya, csöröge birs- és 
szilvalekvárral, rántott káposztás palacsinta, töltött krumpli lángos. Természetesen az értékelésnél figyelembe vettük a 
hagyományos szabolcsi-helyi alapanyagok felhasználását, a szakszerű ételkészítést, megfelelő darabolást, készre főzést, 
az étel komplex megjelenését, hőmérsékletét, ízét, fűszerezését, a tálalást. Értékeltük a hagyományos alapanyagok 
újszerű köntösben való megjelenítését. Ennek megfelelően a következő eredmények születtek:
I. helyezett:  Tiszatáj Közalapítvány – Rőstölt paszulyleves
II. helyezett:  Eszi vagy nem eszi csapat – Erdélyi csorba húsgombóccal (hagyományos receptúra alapján)
III. helyezett:  Tele-Löki csapat – Babgulyás
Az első 3 helyezésen túlmenően közönség díj és különdíjak kerültek kiosztásra. A közönségdíjat a legtöbb kóstolójegyet 
összegyűjtött „Csipet Csapat” kapta. A zsűri kiosztotta többek között a legfinomabb desszert, a legkreatívabb leves, 
a legtöbb halféléből készült hallé, a leghagyományosabb szabolcsi étel, a legízletesebb harcsa halászlé, a legszebben 
szervírozott étel különdíjakat.
A díjakat Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, és Gömze Sándor, Tiszalök város polgármestere adta át a 
csapatoknak, miután köszöntötték a jelenlévőket, és értékelték a rendezvény elmúlt 20 évét.
Partner programunk az EFOP-1.5.3-16-2017-00086 „Együtt a humánszolgáltatás fejlesztéséért” című pályázat keretében 
egészségsziget várta az érdeklődőket, alkoholmentes zöldség- és gyümölcs koktélokkal, és mártogatósokkal. A nap 
egyik fénypontja a 600 szeletes várostorta megvágása volt, melyet a Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, 
Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma készített a város lakóinak. A 
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rendezvény szervezői és a város vezetése Tasnádi Frigyesről, városunk 
legendás cukrászáról nevezték el a tortát: csokoládés piskóta, tejszínes 
meggyes krém, csokiszórással. A tortát Gömze Sándor polgármester úr 
vágta fel, Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő úr közreműködésével.
Sikeresen bemutatta tevékenységét az érdeklődőknek a Dadatészta, a 
Hot&Cold Therm Kft. és a Polgárok Tiszalökért Egyesület is, emellett a két 
utóbbi kóstoltatott is.
A színpadi produkciók már a megnyitó után elkezdődtek, elsőként látogatott 
el Tiszalökre Kemecséről a Hangvarázs énekkar, akik színvonalas műsorral 
készültek a rendezvényre. Alpolgármester asszonyuk is elkísérte őket, 
reméljük jövőre is eljönnek hozzánk. 
A tiszadobi kis néptáncosok délután ropták a színpadon, akik délelőtt 
Nyíregyházán a Krétakör versenyen vettek részt, ahol több kategóriában 
arany minősítést 
kaptak. Ezúton is 

gratulálunk nekik és köszönjük Szabó Péterné Ilikének, hogy 
évek óta visszajárnak rendezvényünkre, illetve az idén azt is 
bevállalták, hogy mind a két helyszínen szerepelnek.
Természetesen, mint mindig, a Tiszalöki Kossuth Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is felléptek, 
a furulyások Fekete Miklós művésztanár, a néptáncosok pedig 
Kozákné Szűcs Andrea tanítónő felkészítésével.
Eddig egyetlenegy Széles a Tiszáról sem hiányzott a Tiszalöki 
Népzenei Együttes és a Tiszalöki Asszonykórus, Cziczerné Darai 
Erzsébet tanárnő vezényletével, így volt ez most is, Tiszanagyfalu-

Virányostanyai népdalokat, tiszamenti szerelmes népdalokat 
és Dél-Alföldi népdalokat hallhatott tőlük a közönség.
Az idén a tiszavasvári Kis Kör-karéj Táncegyüttes is 
megtisztelte a rendezvényt fellépésével, műsoruk címe 
Vitnyédi mese volt. A Göbölyös Táncegyüttes műsorát 
követően a Gyimesközéplokról érkező Gyimesi Férfikar, az 
Ördögszekér zenekar és a TatrospArt táncegyüttes lépett a 
színpadra. Fergeteges műsorukat követően közös táncház 
zárta a rendezvényt, ahol a lelkes közönség is bekapcsolódott 
a táncba. 
20 év mérlege tömören összefoglalva… Ilyenkor felmerül 

a szervezőkben, van-e létjogosultsága a rendezvénynek, 
honnan-hová jutottunk? Természetesen, én elfogult vagyok 
vele kapcsolatosan, de azt gondolom, hogy érdemes 
továbbfolytatni! 2019-ben XXI. Széles a Tisza! 

Kedves Tiszalökiek! 

Önöknek már csak egy óriási feladat jutott, hogy legyenek 
büszkék erre a rendezvényre, érezzék sajátjuknak, mondják 
el gyermekeiknek, hogy ők is tisztában legyenek a település 
értékeivel! Előre is köszönöm!
        
   

Tölgyesi Attiláné
               főszervező



12 2018. május TISZALÖKI HÍRLAP

Tiszalöki Hírlap /HU ISSN 1586 8001/ - Tiszalök város polgárainak lapja. Szerkeszti a Polgármesteri Hivatal Felelős kiadó: Mező József jegyzö Felelős szerkesztő: 
Fülöp Attila Lapmanager: Tölgyesi Attiláné Fotó: Cziczer János Következő megjelenés: 2018. június 28. Lapzárta: június 15. Szerkesztőség: Városi Könyvtár 4450. 

Tiszalök Kossuth út 40/a. Tel.: 42/578-022. E-mail: tiszalokikonyvtar@gmail.com. Kéziratok, hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! 
Tördelő-szerkesztő, nyomdai munkálatok: Viola Print Nyomdaipari Kft. - Tiszalök, József A. út 34. Tel.: 30/37-07-268 e-mail: info@violaprint.hu 

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!

47 AK gyep Tiszalökön eladó. Telefon: 06/20/2204305
 * * *

Szántóföld 4,1 hektár-106 AK Tiszadadán kövesúthoz közel 
eladó. Érd.: 06/20/2204305

* * *
Tiszalökön az Árpád úton kertes családi ház, 3 szobás, 

összkomfortos ELADÓ vagy kisebb csere érdekel.
Telefon: 06/30/5784191

ANYAKÖNYV

Áprilisban házasságot kötöttek

Ujfalusi Anikó – Gulyás Zsolt
Szabó Enikő – Bancsók Márió

Akitől áprilisban búcsút vettünk:

Fekete Miklós
Lakatos Pál

Novák Sándorné
Sárréti Jánosné
Tornai László

Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:

Bertalan Fiorella
Lakatos Dániel
Polonkai Zsófia
Szombati Hanna

Tiszavíz Vízerőmű Kft.  
Ötvös Pál ügyvezető 
igazgató
Dr. Vinnai Győző 
országgyűlési képviselő
Tiszalökért Közalapítvány
Gömze Sándor  
Tiszalök város polgármestere 
a rendezvény fővédnöke
Nyíregyházi Szakképző 
Centrum igazgatónője
NYSZC Sipkay 
Barna Kereskedelmi, 
Vendéglátóipari, 
Idegenforgalmi 
Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és 
Kollégium igazgatónője
NYSZC Teleki Blanka 
Szakgimnázium, 
Szakközépiskola, Szakiskola 
és Kollégium igazgatója
Tiszatáj Közalapítvány
Ádám Katalin
Ámik Jánosné
Antalócziné Zsuzsa
Bereczki Ferenc
Berki Katalin
Bodnár Dániel
Bódor Gyöngyi
Csáki József
Dada Tészta
Dankó Dorottya
Doh-Méh BT.

Estók Judit
Estók Gábor
Fehér Mihály
Gazdabolt, Nagyné 
Solymosi Mária
Gulyás Jánosné
Gulyásné Jutka
Harsányi Tiborné
Egyesített Szociális 
Intézmény
István Mariann
István Zsolt
Kertész Gábor
Kiss Ferencné
Kiss Zoltánné Krókusz 
Virágbolt
Koleszárné Szilvi
Kovács Béla
Megyesi Ágota
Molnár Zsigmond
Moptika
Nácsa Tamásné
Nagy Barbara
Putnokiné Pócsi Mária
Rácz János
Rádi László
Szászi Zoltánné
Szitár János
Tátrai Melinda
Vámos Nóra
Városüzemeltetési 
Intézmény
Veres Józsefné
Volüm Józsefné

A 20. „Széles a Tisza” támogatói:


