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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

A Nemzeti Összetartozás Napja

A Nemzeti Összetartozás napja - az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti 
emléknap Magyarországon, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés. Tiszalökön a trianoni 
megemlékezésre 2018. június 4-én 17 órakor került sor a Polgármesteri Hivatal nagytermében. A Himnusz eléneklése 
után, melyet tárogatón kísért Fekete Miklós művésztanár, Gömze 
Sándor Polgármester úr megtartotta ünnepi beszédét. Gondolatait azon 
magyarok megemlítésével 
kezdte, akiket elszakítottak 
egymástól, mivel országunk 
egyharmadára zsugorodott. 

„ A lakosok 60 %-a, köztük 3,5 millió magát 
magyarnak valló honfitársunk határon 
túlra került.” Elmondta, hogy az elcsatolt 
területeken gyors ütemben számolták 
fel iskoláinkat, kulturális, tudományos 
és vallási intézményeinket. Kényszerek 
hatására rohamos lendületet vett a magyarság asszimilálódása. A múltra való emlékezés 
után utalt a jövőre, mely szerint a magyarságnak össze kell fogni. A 2010-ben megalakult 

Országgyűlés 45. törvénye rendelkezik a nemzeti összetartozás 
tanúságtételről. „ A többi állam fennhatósága alá vetett 
magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar 
nemzetnek, amelynek államhatárok feletti összetartozása a 
valóság és a magyarok önazonosságának meghatározó eleme.” 
Beszédében rámutatott arra, hogy igazán boldogan élni csak 
közösségben lehet. Ha nincs az 
összetartozás érzése nincs esélye 
az összefogásnak. Utalt arra, hogy 
tegyünk meg azért mindent, hogy 

a határon innen és túl élő magyar állampolgárok közössége 
valóban összetartozó nemzet legyen. Az ünnepi beszédet 
Lőrinczyné Harászi Andrea lelkész asszony imádsága követte, 
mely után A Pesti Zenés Színpad Társulatának „Örökségünk” 
című színvonalas Trianoni emlékműsorát láthatta az ünneplő 

közönség. A fellépő művészek 
hol prózában hol pedig dalban 
szóltak a haza szeretetéről, 
összetartozásról és a magyarság érzéséről. A 
megemlékezés a Szózat közös eléneklésével ért véget.  
Írásomat egy idézettel fejezném be:

„ Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban

Hiszek Magyarország feltámadásában.”
 

Págerné Kiss Beáta

Pánti Anna

Örökségünk

Küzdeni tanít,
múltba s jövőbe repít,

az akaratot edzi.
A jövőbe vetett hitünk

templomát építi!
Csak szabad és büszke nép tud

jövőt álmodni, hinni!
A küzdést, reményt

Mindenki hétköznapi csatákba rejti.
Meg kell értenünk,
hogy minden ember

a saját helyén hasznos,
hogy kellő időben

az összefogás – fontos!
Látni kell, érezni, hallani,

az álmokat ki kell mondani!
Mi is húsunkat adjuk, hogy
a gondoknak csontját törjük,

hogy a képmutatást,
a széthúzást kiűzzük!

Lefegyverezzük az önös érdeket,
mert másként országot építeni nem lehet!

Küzdelmes, rögös az út,
Ami sikerhez juttat,

de ez nemesít, ez a küzdelem,
ez világít be jövőt s múltat!

Nem a vagyon, a lelki gazdagság
mutatja meg a rangot…

Hiába kongatunk
vészjósló harangot?!

S az utunk végén… ne bánjunk
semmit, ha visszanézünk!-

Mert érdemes volt küzdenünk
és érdemes volt élnünk!
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HŐSÖK NAPJA
 

„Emlékezz!
Egy mécses imbolygó lángja;

egy néma fedetlen főhajtás;
részvét és mélységes tisztelet!

A magyar nemzet fiai 
soha nem hunyhatnak szemet

Hőseink dicső tettei felett.”

A Magyar Hősök Emlékünnepe szüleink és nagyszüleink küzdelmei, fáradozásai előtti tisztelgés is, aminek az ad 
igazán értelmet, ha lesznek olyan nemzedékek, amelyek méltó módon, békés körülmények között folytatják és teljesítik 
majd be az elődök örökségét. Minden év május utolsó vasárnapján tartják ezt az ünnepet. Tiszalökön erre 2018. május 
24-én 17 órakor került sor az I. és II. világháborús emlékműnél. A megemlékezés az I. világháborús emlékműnél a 
himnusz eléneklésével kezdődött, melyet Fekete Miklós művésztanár kísért tárogatón. Ezt követte Kotosz Krisztián 
7. a. osztályos tanuló előadásában Gyóni Géza: Ne félj című verse. 
Ünnepi beszédet mondott Vig-Muskovszky Mária tanárnő, melyben 
rámutatott arra, hogy azok, akik vérüket ontották hazájukért nem 
születtek hősnek. Olyan embernek születtek, akárcsak mi. „Amikor 
hőseinknek szobrot állítunk legtöbbször egyenes derékkal, kivont 
karddal ábrázoljuk őket. Talán eszünkbe sem jut, hogy bizony azok 
a vállak is görnyedtek hétköznapi gondok alatt, hogy azok a szemek 
is könnyeztek néha a meghatottságtól vagy a szomorúságtól.” Márai 
Sándor szavaival élve: „Minden ember és minden nemzet életében felvirrad a nap, mikor meg kell érteni, hogy semmire 
és senkire nem számíthatunk e világon. Ez az a pillanat mikor minden ember néha fogcsikorgatva, akarat ellenére 
HŐS lesz.” Az ünnepi köszöntő után Lőrinczyné Harászi Andrea lelkész asszony imádsága hangzott el a hazáért. Az 
emlékműnél Tiszalök Város intézményei és civil szervezetei nevében elhelyezésre kerültek a megemlékezés virágai. 
Az ünnepség a II. világháborús emlékműnél folytatódott, ahol újból egy szép Ady Endre verset hallhattunk, Ferenczi 
Ákos 7. a. osztályos tanuló előadásában, melynek címe: Az eltévedt lovas. Vig-Muskovszky Mária ünnepi beszédének 
gondolatait folytatva elmondta, hogy önmagunk legyőzése, önfeláldozásunk a legnagyobb győzelem. Tették mindezt 
hőseink a hazáért, családjukért, gyermekeikért és unokáikért. Ők legyőzték önmagukat. „Hősökké azáltal váltak, hogy 
a minden ember számára legfontosabb érték, saját életük elé más értékeket helyeztek.” Lelkészasszony imádsága után 
a kegyelet koszorúit itt is elhelyezték a megjelent intézmények és civil szervezetek képviselői. A Szózat elhangzásával 
mindenki szívében és lelkében az emlékezés felemelő érzésével térhetett haza.
                                                Págerné Kiss Beáta

Semmelweis-nap, a magyar egészségügy napja 

Minden év július elseje a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Ezen a napon született 
Semmelwis Ignác, az anyák megmentője. Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz okának 
és gyógymódjának feltalálója 192 évvel ezelőtt, ezen a napon születette, Budán. Ő volt az 
első, aki a gyermekágyi lázat nem önálló kórképként, hanem fertőzés következményének 
tekintette. Rájött, hogy ezt a fertőzést maguk az orvosok terjesztik: a boncolást is végző 
szülész-nőgyógyászok adják át a fertőzést vizsgált nőbetegeiknek. Megoldásként 
Semmelweis a klórmész-oldatos kézfertőtlenítés bevezetéséért küzdött, ám felfedezése élete 
során süket fülekre talált. Halála után sem figyelt fel találmányára az orvostudomány, csak 
évekkel később, amikor Joseph Lister angol sebész módszerét, a karbolsavas fertőtlenítést 
kezdték alkalmazni, derült fény Semmelweis korszakalkotó felfedezésére. Ma, a két módszer 
kombinációját alkalmazzák a műtéti beavatkozások előtt. Nem csak megemlékezésekkel 
ünnepli Magyarország az anyák megmentőjének 192. születésnapját, hanem országszerte elismeréseket osztanak az 
egészségügy dolgozóinak a Semmelweis nap alkalmából, s az egészségügyben dolgozóknak is e napon köszönik meg 
egész éves munkájukat. Semmelweis Ignác nevét orvostörténeti múzeum, emléktábla, és orvosi egyetem is büszkén 
viseli. A magyar egészségügy legnagyobb ünnepén az egészségügyben dolgozók kitartását, munkabírását, elhivatottságát 
méltatjuk, de nyíltan  kell beszélni a kórházak alulfinanszírozottságáról és az átgondolatlan politikai intézkedésekről is.
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--Tiszalöki Foglalkoztatási Paktum--
 

Soha rosszabb Fórumot!
Ez a rendezvény jól sikerült…

Amikor a Paktum-projekt tavaly szeptemberben elindult, 
megfogalmaztuk központi célunkat: a térség sajátos, több 
szempontból is hátrányos munkaerő-piaci, foglalkoztatási 
helyzetét képzésekkel, álláskeresők munkához segítésével 
jelentős mértékben javítani akarjuk. A munka azóta is ennek 
jegyében zajlik. A Paktumszervezet és a Paktumiroda ez év 
eleji felállása után újabb jelentős eseményként következett 
2018. május 31-én az Önkormányzat Nagytermében az 
első Foglalkoztatási Fórumunk. A rendezvényen a számos 
térségi munkaadó és a Paktum Partnerei mellett jelen volt dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője, valamint 
Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója is. Gömze Sándor polgármester úr a Paktum 
széles körű összefogásáról beszélt, amellyel gátat szabhatunk a térségi elvándorlásnak is. Komoly esélyt kaptunk, hogy a 
dolgozni, a boldogulásért tenni akaró álláskeresőkből hozzuk ki a legjobbat! Dr. Vinnai Győző képviselő úr hangsúlyozta, 
hogy a foglalkoztatás területén a Kormány fő célja továbbra is a teljes foglalkoztatottság mielőbbi elérése. Örömteli 
és reménykeltő, hogy a Tiszalöki térségben is pozitív elmozdulás történt, hiszen jelenleg már „csak” 6 -7 % körüli 
a munkanélküliségi ráta, valamint a közfoglalkoztatottak száma is csökken.  Dr. Hosszú József, járási hivatalvezető 
úr számokkal is illusztrálta a kedvező tendenciákat, a már itt is megjelenő munkaerő-hiányt, a térségi vállalkozók, 
munkaadók foglalkoztatás-bővítési terveit, szándékait. A hivatalvezető nagyon biztatónak nevezte azt a tendenciát, hogy 
mára már nagyon kevesen terveznek elbocsátásokat. A Tiszalöki Paktum hamarosan meginduló képzéseivel kapcsolatosan 
is nagyon hasznos és érdemi hozzászólásokra került sor. Gurbánné Papp Mária és a Megyei Paktumiroda részéről is szó 
volt az eddigi problémákról, a több esetben is előfordult lemorzsolódásokról. Mindketten hangsúlyozták a folyamatos 
kapcsolattartás és a segítő együttműködés mellett a rugalmasság, a rugalmas hozzáállás fontosságát. A munkaadók 
képviselőinek jelezték, hogy bátran éljenek kezdeményezéseikkel, igényeikkel a Paktum felé, a fogadtatás pozitív lesz. 
Végezetül több munkaadó is szólt a mindennapi, valóban húsbavágó foglalkoztatási problémákról, nehézségekről - 
mint a szakképzetlen munkaerő, a motiváció és a motiválhatóság kérdése, a „kis település – kis pénz” jelensége, az 
elvándorlások.    
Valóságos és lényegi kérdésekről, valamint ezek megoldásairól szólt ez a Fórum, mellébeszélések nélkül. A munka 
folytatódik, még sok a teendőnk.  

dr. Erdélyi Iván Paktumiroda-vezető Tiszalök Város Önkormányzata

„Rácsos Rovat”
Színjáték a börtönben 

A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben június elsején került megrendezésre a III. Országos Börtönszínházi 
Találkozó regionális döntője. Az amatőr színjátszó körök által bemutatott előadások közül a zsűri által legjobbnak ítélt 
képviselheti a régióját a döntőben, amit augusztusban rendeznek meg a budapesti József Attila Színházban. A zsűrit 
Szokolai Brigitta dramaturg, rendező, Quintus Konrád színész, rendező valamint, Draxler Ferenc bv. alezredes, a BVOP 
Fogvatartási Ügyek Szolgálatának kiemelt főreferense alkották. A Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Bv. Intézet Kassák 
Lajos: A ló meghal, a madarak kirepülnek című szabad versét állította színpadra, a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Bv. 

Intézet a Kevély Kerekit mutatta be, a Hajdú- Bihar Megyei Bv. Intézet Kéri 
Ferenc a Helén, s a tehén, avagy gyalog, mint Balogh című népi komédiájával 
nevetette meg a közönséget. A régiós versenyt a Tiszalöki Intézet Tiszavirág 
Társulata nyerte meg, amellyel továbbjutott a döntőbe. Előadásukat Csehov 
nyomán mutatták be, a Három Nővér Tiszalökön címmel. A klasszikus 
négyfelvonásos dráma parodizált változatában szerepet kaptak a mindennapi 
börtönéletre jellemző utalások, kifejezések, szlengek. Felkészülésük során a 
díszlet és a jelmezek elkészítésére éppolyan hangsúlyt fektettek, mint a szöveg 
memorizálására vagy a mozgásra.
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Mese és varázslat a könyvtárban

2018. június 8. a hangos 
olvasás napja, idén könyvtárunk 
is csatlakozott, és vendégül 
láttuk az első évfolyamot egy 
mesés varázslatra...  Elhozta 
kedvenc meséjét, és felolvasta 
a gyerekeknek Gömze Sándor, 
városunk polgármestere, Mező 
József, városunk jegyzője, Cserés 
Csaba igazgató úr, Körei Lászlóné 

Ildikó védőnő, a polgármesteri hivatal dolgozói: Tátrai Anikó, Murvainé Tilk Anna, Vargáné Bartha Mercédesz és Olajos 
Marianna. Ezúton is nagyon köszönjük nekik, hogy segítettek nekünk harcolni Feledés királya ellen. Természetesen mi is 
olvastunk a gyerekeknek, a sort Tölgyesi Attiláné Kata igazgatónő nyitotta meg, majd Rókáné Bagdi Andrea könyvtáros 
folytatta, a bevezető kis mesét Feledés királyról pedig Szakolczainé Suskó Ágnestől hallották az elsősök. Molnár Éva és 
Katona Sándorné Éva kolléganőink pedig finom limonádéval kényeztettek minket, és a jutalom sütit is ők szerezték be, 
ezúton is köszönjük nekik! 

„Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Meseország. Valamikor régen, amikor a nap még fényesebben sütött, Meseország 
lakói körülöttünk éltek. Barátságban 
voltak felnőttekkel, gyerekekkel. Sokszor 
mondtak el történeteket népükről, melyeket 
az emberek szívesen hallgattak. Ám ahogy 
az gyakorta lenni szokott az életben, 
bánat szomorította el Meseország lakóit. 
A tündérek, manók, törpék és társaik 
régóta harcot vívtak egy gonosszal, 
akit úgy hívtak: Feledés király. Feledés 
nem szerette Meseország lakóit, és azt 
különösen utálta, amikor a mesékben a jó 
győzött. Látni sem akarta a mesék népét! A 
sok csata végén Meseország lakói hátrálni 
kényszerültek, mert akit elvitt Feledés 
királya, egy egetverő csendülés után eltűnt, 
és bizony elfelejtették az emberek. Még az 
a szerencse, hogy Hókusz-Pókusz, a nagy 
varázsló elbújtatta népét Feledés király elől. 
Gondosan előkészített egy varázslatot, majd 
kimondta: ABRAKADABRA! Hókusz-
Pókusz! Csiribá! Pitty! Putty! És láss csodát! 
Meseország minden lakója beleköltözött a 
könyvekbe. Feledés bottal üthette a Mesék 
népének nyomát. Az emberek pedig, mert 
szerették kis barátaikat, összegyűjtötték 
a könyveket sok helyen, a világon. És 
mivel e helyeken a könyveket tárolták, el 
is nevezték azokat könyvtáraknak. Ha az 
emberek találkozni akartak a könyvekben 
lakó barátaikkal, elmentek a könyvtárakba. 
Ha hosszú volt a könyv, vigyázva 
hazavitték, és otthon elolvasták. Így őrizték 
meg a régi barátságot. Eddig az igaz mese! 
Hisz (tudjátok) - tudják: könyvtárak ma is 
vannak.”
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TISZALÖKI NÉPZENEI EGYÜTTES

 
Egy ideje nem hallattuk hangunkat, 
nem akartuk előre elkiabálni a jó hírt! 
Az elmúlt év novemberében értesültünk 
a Csoóri Sándor Programról, amely a 
népi kultúra területén, közösségteremtő 
műfajokban működő – Magyarországon 
a hazai és nemzetiségi, határainkon túl 
pedig a magyar néptáncos, népzenei és 
népdalköri – szervezeteket, közösségeket 
kívánja támogatni. Ahogy felfedeztem, 
azonnal pályáztunk Tölgyesi Attiláné 
Varga Kata segítségével, és népzenei 
együttesünk és asszonykórusunk is 
pozitív elbírálásban részesült. Hálás 
köszönetünket fejezzük ki Katának, 
hisz óriási adminisztrációs és egyéb 
szervezési feladatokat hajt végre ez 
ügyben a mai napig! Nélküle nem lett 
volna eredményes a pályázatunk! Így a nők és férfiak is új 
fellépő ruhákhoz, cipőkhöz jutottak, és lett jobb tárogató, 
citeráinkhoz húrok, pengetők. Most már meg merem 
írni, hisz a Vass Lajos Népzenei Verseny középdöntőjén 
már az új ruhánkban léptünk fel Berettyóújfaluban. 
Meg is csodáltak bennünket, tetszett a zsűrinek is. 
Lefotóztak elölről és hátulról egyénileg és az együttessel 
is a színpadon. Interneten találtam a mintát, a kivitelezés 
pedig Kovácsné Seitz Ágnes hajdúnánási varrónő 

munkáját dicséri. Június végére remélhetőleg 
minden összejön, és le tudjuk zárni a pályázatot. 
Tiszalökön is az új ruhákban lépünk közönség 
elé legközelebb. Ez évi fellépéseinket a március 
15-i városi ünnepéllyel kezdtük egy Kossuth- 
dalokból álló népdalcsokor előadásával. A 
Széles a Tiszán mindkét csoportunk önálló 
műsorral állt közönség elé. A város tortájának 
elfogyasztása előtt elénekeltük a rendezvény 
címadó dalát is. Ezelőtt talán soha ennyien nem 
énekelték még együtt a közönséggel kiegészülve 
sem! Májusban rendkívüli eseménynek volt részese 
néhányunk, két autóval Nagykálló-Harangodra utaztunk. 

A legtöbben együtt citerázók Magyar rekordja dőlt meg 
az együtt citerázók számát tekintve Rózsa Zoltán fiatal 

zenetanár kezdeményezésére. A 2004-
ben 125 fővel „Esik eső szép csendesen 
csepereg, Rózsa Sándor…” kezdetű 
népdal eljátszásával Sándorfalván 
felállított rekordot most stílszerűen a 
Kállai kettős dallamainak (Felülről fúj 
az őszi szél - Kincsem komámasszony - 
Nem vagyok én senkinek sem adósa…) 
előadásával 161 főre javítottuk. Bár mi 
nem neveztünk előre, de Széles András 
citeraművész csábításának nem tudtam 
ellenállni, és 161.-ként regisztrálva én is 
aktív részese lettem a rekordállításnak. 
Fantasztikus élmény volt belülről átélni 
a Kállai kettős előadását a 161 citerás, 44 
énekes, 2 nagybőgős és egy néptáncos 
pár közreműködésével. Az egyik képen 
a tánc történetét meséli Harsányi Gézáné 
Nagykálló díszpolgára, nyugdíjas ének-

zene tanár. Június 9-én a tavalyi tarpai továbbjutás 
folytatásaként Berettyóújfaluba utaztunk a XII. Vass Lajos 
Népzenei Verseny negyedik országos középdöntőjére. 
Köszönetünket fejezzük ki Gömze Sándor polgármester 
úrnak és a Tiszalökért Közalapítvány elnökének 
Bede-Tóth Attila úrnak, akik utazásunkat támogatták. 
Hálaként újabb dicsőséget szereztünk városunknak, 
hisz a mellékelt oklevél is igazolja, hogy kiemelt arany 
minősítéssel továbbjutottunk a Kárpát-medencei döntőbe, 

amely novemberben kerül majd megrendezésre 
Budapesten. Odautazásunkhoz is segítséget 
kérünk majd annak idején. Köszönetet 
mondok továbbá a népzenei együttes tagjainak 
a szorgalmas, kitartó, lelkes, eredményes 
munkálkodásért, hiszen a magunk örömére, 
és a mások gyönyörűségére énekelünk együtt! 
Reméljük, egészségünk is engedi, hogy a 
megnyert pályázatok szép ruháit minél többször 
színpadra vihessük, és tovább szárnyaljanak 
népdalcsokraink hallgatóságunk felé.

 
Cziczerné Darai Erzsébet 
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FILHARMÓNIA

     „ÉLETKÉPEK” címmel tartotta nagysikerű előadását az ide bérletsorozat befejezéseként 
2018. április 10-én a „Swing à la Django együttes”. Az eredetileg hattagú zenekar különleges 
stílusötvözetet teremtett. Zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus zene, 
a francia manouche swing és sanzonok világa, a tangó és a jazz, melynek eredménye ez az 
egyedi stílus, melyet ők hungarian django swingnek neveznek.
Koncertjeiken a gyökerekhez mennek vissza, legnagyobb ihletőjük Django Reinhardt - a 
belga származású műfajteremtő gipsy-jazz gitáros, akinek két ujja úgy megsérült, hogy nem 
tudott öt ujjal játszani. Kidolgozott egy olyan technikát, hogy kevesebb ujjal is jól tudjon 
gitározni. Az ő nyomdokaiba lépve idézik fel a 30-as 40-es évek hangulatát. A zenekar 
tagjai között olyan művészek játszanak, akik már több neves együttes tagjaként bejárták a világ nagy zenei pódiumait. 
Elmondták nekünk, hogy valamikor szekérkaravánon utaztak a zenészek előadásaikra. Ott is aludtak, majd másnap 
mentek a következő koncert helyszínére. Bemutatták hangszereiket is: a cimbalomnak 125 húrja van, trapéz alakú 
húros hangszer, és ütővel szólaltatják meg. A tangóharmonikás Edit Piaff egyik gyönyörű slágerét játszotta, melyhez 
később csatlakozott szinte észrevétlenül a gitár és a bőgő. A bőgőről elfelejtettek szólni, pedig érdekes látvány volt, mert 
hiányzott a hangszer teste, csak a fogólap volt a húrokkal felszerelve. Gitárosuk az együttes előtt évekig Bangó Margit 
zenekarának tagja volt. Megtanulta és bemutatta azt a technikát, amellyel két ujjal is bravúrosan lehet a hangszeren 
játszani. Próbáljátok ki, hangszeres gyerekek, milyen az, amikor csak egy ujjunkat nem használhatjuk. Bizony nem 
könnyű! Megtanították nekünk azt is, hogyan kell egy dzsesszkoncerten tapsolni. A dzsessz egyik jellemzője, hogy a 
hangszerek egymást felváltva játszanak szólót, improvizálnak. Amikor valamelyik hangszer átadja a másiknak a szerepet, 
a közönség néhány másodpercre tapsol, aztán figyeli az újabb szólistát. A klarinéton is különleges dallamokat hallottunk. 
Nagy élményben volt részünk ezen a rendhagyó énekórán is. Kíváncsian várjuk a jövő évi kínálatot! Nagyszerű zenélésük 
mellett a zenekar nemes faladatot is vállalt: a Szív City nevű applikáció hivatalos nagykövete lett. Ha szívügyed másokon 
segíteni, és jártas vagy az újraélesztésben, szívmasszázs adásában, töltsd le az applikációt, hogy Te is megmenthess egy 
életet! Részletek: http://szivcity.hu/

                                                                                           Cziczerné Darai Erzsébet

A XIX. Városnap 
sztárfellépői  

a Charlie Band

Horváth Károly, azaz Charlie, 
a ma már Liszt-díjas, jellegzetes 
hangú énekes többször is sztár 
lett pályája során. Először a 
hetvenes évek második felében, 
a Generál frontembereként, 
majd a kilencvenes években 
a Tátrai Band énekeseként. A mából visszanézve 
természetesnek tűnhet, hogy szólópályára lépett, ám 1994-
ben sokan megkérdőjelezték döntését, hiszen „anyazenekara” 
is sikerrel működött. A kételkedőknek nem lett igazuk: 
Charlie így is megállta a helyét, lemezei bearanyozódtak, 
illetve platinává váltak, koncertjein pedig a mai napig 
rendszeresen telt ház van.A sikerben komoly szerepük volt 
az énekes alkotótársainak is, a zeneszerző Lerch Istvánnak 
és László Attilának, valamint a szövegíró Horváth Attilának. 
Nélkülük nem születhettek volna olyan dalok, mint a Jég 
dupla whiskyvel, a Nézz az ég felé és az Az légy, aki vagy. a 
Charlie Band  mindig az ország legkiválóbb muzsikusaiból 
áll, László Attila gitározik, Halász János zongorázik, 
Lattmann Béla basszusozik, Póta András (Cuci) vagy 
Borlai Gergő dobol, Csiszár Péter szaxofonon játszik.
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Meg kell érteni….. 

Meg kell érteni a fiatalokat úgy, ahogy próbáltak minket 
is megérteni annak idején a mi szüleink és nagyszüleink 
is. Ők is mindig azt mondogatták: ”bezzeg a mi időnkben 
más volt!” A tini hormonokkal, nagy bimbózó érzelmekkel 
és a felsejlő értelemmel, - no és a nagy egóval igen nehéz 
megbirkózni. A múltunkat már megváltoztatni nem lehet 
és talán már nem is akarjuk és visszamenni sem lehet 
soha oda. A jövőnket, a jövőt még lehet befolyásolni, még 
lehet szebb, jobb és előre kell nézni, mint a fiatalságnak, 
mert ugye a „fiataloké a jövő”!  A gyermekek kezét még 
fogjuk, óvjuk, aztán csak egyszer el kell engedni, hogy 
menjenek a maguk útján! Mindenki követhet el hibákat, 
de az mutatja meg a valódi értékünket, hogy hogyan 
kezeljük azt, és hogyan lépünk túl rajta. Fiatalkorban 
még van lehetőség mindig mindent újrakezdeni! Az idős 
korban már csak a bölcsesség marad,- /de ki az idős?/- 
Morbid, de a ”halálsoron „várakozva már minden, ami 
volt tovatűnt, és megbocsájtható, hiszen már nincs jövő. 
Meg kell tudni érteni a problémás ifjakat, hisz csak 
botladoznak az útvesztőkkel teli világban. Mi már túl 
vagyunk ezen is, és ha őszinték akarunk lenni / és miért 
ne?/, akkor most fognánk a fejünket, hogy hogyan volt ez 
velünk is!? Volt bennünk is, és van bennük is dac, bosszú, 
féltékenység, lázadás, szerelem és megalkuvás, hősiesség, 
és talán megbocsátás is. A tizenévesek véleményét és 

cselekedeteiket sokszor a személyes indulatok táplálják 
és alakítják. Sokszor vad düh vagy éppen melankólia, 
depresszió formálja a tiniket. Nem találják helyüket az 
univerzumban, de mi vajon megtaláltuk? Meg kell tudni 
érteni a fiatalokat. Nem lehet szemellenzővel nézni 
a változást, mert a változás akkor is eljön, ha azt mi 
nem akarjuk - ugyan úgy, mint ahogy az idő is elmúlik 
mindenkinek a feje felett! Amikor fiataljaink túllépnek a 
befolyásolható életkoron, akkor szinte mindegyikőjüknek 
benő a feje lágya, és elindulnak a felnőtté válás útján úgy, 
mint mi is. Szinte minden életkorban van, aki a generációs 
sorban középen áll. Talán a mostani 60 éves korosztály érzi 
ezt igazán. Az életkor meghosszabbodásával gondoskodni 
kell az idős, beteg szülőről, és segítséget igényelnek még 
a gyerekek és talán még az unokákra is vigyázni kell, s ha 
előre nézünk, akkor mit is tartogat még a jövő?! A jövő, 
ami nem igazán kecsegtető mindig. Akiben teljes szívvel 
hisznek, az erős tud lenni. Erős, és túléli a csapásokat 
hittel / nem feltétlenül a vallással /,, felemelt fejjel lehet 
célokat kitűzni /ha van / és megvalósítani. S ehhez kell 
a fiatalos hév és a tűz a szívekben. Meg kell érteni a 
fiatalokat, mert mindenki volt fiatal és nem biztos, hogy 
idős is lesz! A megértés a tolerancia és nem utolsósorban 
a segítségnyújtás és a megbocsájtás teszi igazán emberré 
az embert!.
Meg kell érteni a fiatalokat…….
                                                                                                   

Bodnár Gáborné

Író-olvasó találkozó Sohonyai Edit írónővel

Az általános iskola ötödik-hatodik évfolyama örömmel vett részt ezen a 
rendkívül jó hangulatú író-olvasó találkozón, ahol Sohonyai Edit írónő 
bűvölt el mindannyiunkat. Sohonyai Edit A székesfehérvári Vorosilovgrád 
Lakótelepi Általános Iskolában (ma Vízivárosi Általános Iskola) kezdte 
meg iskolai tanulmányait. Később a Vántus Károly Mezőgazdasági 
Szakközépiskolába (ma Szent István Mezőgazdasági Szakközépiskola), 
állategészségőr szakra járt. Érettségi után egy irodában kezdett el 
dolgozni, ahol megszületett benne első regényének a gondolata. Később 
egészségüggyel, természetgyógyászattal kapcsolatos szaktanfolyamot 
végzett. Aztán Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolai Karának (Veszprém) rekreáció–egészséges életmód–
egészségnevelés szakát végezte el. Férje: Kovács Árpád festőművész. 2002-
ben született első gyermeke, Ármin Balázs. Kislányának, Júlia Rózának 
2011-ben adott az írónő életet. Első könyvét, a Macskakörmöt tizennyolc 
és fél évesen írta. Így ő a Móra Ferenc Könyvkiadó fennállásának egyetlen 

húsz év alatti szerzője. A könyv csak 1990-ben jelent meg, az írónő huszadik születésnapja előtt. Azóta folyamatosan 
újabb és újabb történetek, regények segítségével kísérli meg ábrázolni a kamaszkor szépségeit és problémáit. Író-olvasó 
találkozóin humorral fűszerezve ad tanácsokat a kamaszoknak az őket foglalkoztató problémákkal kapcsolatban. Tarkabab 
című regényéből filmnovella is készült, amelyből 2001-ben Pajor Dóra rendező tévéfilmet készített Csuportkép címmel. 
Regényei Macskaköröm (1990) Szerelemlék (1991) Tarkabab (1995) Le a csajokkal! Avagy kinek kell a szerelem… 
(2002) Jasmine avagy mégis kell a szerelem? (2003) Csuportkép (2003) Le a pasikkal! Avagy velem nem stimmel 
valami? (2004) Engem szeress! (2005) Mocsok csillag (2008) Kockacukor (2012) Szállj szabadon! (2016)
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Buda várának végső visszafoglalása 

Történetem legvége mint tény szerepel, igaz, utánajárható. 
Volt egy faluban két legény. Erejüket, bátorságukat a 
tágabb környezetük sem múlta felül. Egy kézfogással 
leültettek bárkit. A fizikumuk, reflexük magasan kiemelték 
őket a környezetükből. Sokszor keveredtek verekedésbe, 
vagy a falujukban, vagy a szomszéd falvakba. Mai szóval 
élve minden ellenfelük nyolc napon túlgyógyuló sérülést 
szenvedett. Pedig bicskától a cséphadaróig mindent 
bevetettek ellenük. De csak szorult körülöttük a hurok. 
Így be kellett vonulniuk katonának. Az apai örökségből 
vettek két Bocskay féle kardot, aminek a pengéjére rá volt 
gravírozva, hogy: „Ne húzz ki ok nélkül”! Már az első 
csatában szereztek két jó lovat. Mindig párban működtek. 
Az egyik felfogta a vágást, a másik meg vágott. Több 
csatában sok-sok győzelem után sértetlenül elértek Buda 
alá. A tábornok kijelentette, hogy aki elsőként kitüzi a 

magyar zászlót a vár fokára, az jutalmat, házat, földet 
kap. Ők a második hullámban érték el a várat. Volt egy 
harmadik falubéliek is, de ő elesett. Nem kis ellenállásra 
találtak. A nehéz kard súlya mint tollpihe volt a kezükben. 
Utat vágtak az utánuk jövőknek, és megindultak a 
várbástya felé. A bástyára felvezető lépcsőn nehéz volt a 
jól képzett zsoldos katonákkal harcolni. Kezek vágódtak 
le, térdek hasadtak ketté és már fenn is voltak a vár fokán. 
Sebő, zászlóval a kezében szívlövést kapott. A bajtársa, 
Kiss Sámuel kitépte a kezéből a Kossuth zászlót, és 
kitűzte a várfokra. Még védelmezni is kellett, amíg a 
magyar vitézek meg nem érkeztek segítségül. A csata 
véget ért. Kitüntették a két vitéz katonát. Igaz az egyiket 
posztumusz. Kiss Sámueltől megkérdezték, hogy honnan 
milyen helységből jöttetek? Tiszalökről! - volt a válasz.

 
Halmi Sándor

„Nyalni csak úgy lehet, ha élvezzük az ízeket!”
                                                     Bikini együttes

Tiszalökön kétfajta embertípus létezik. Az egyik 
tudja, hogy hol van a Gödör-fagyizó, a másik pedig 
ezután fog megszületni :)! Talán így lehetne viccesen 
összefoglalni azt a több mint 30 évet, ami idő alatt 
emberek ezrei távoztak elégedetten a Hockné Julika 
által mind a mai napig ugyan azon recept alapján 
készített fagyik különleges ízével a szájukban! Hogy 
ez reklám lenne? - kérdezhetik joggal, de azt hiszem, 
abban megegyezhetünk, hogy a jó bornak sem kell 
cégér! 

De miért éppen fagyizó? - Elegem lett már a gyárban a 
műszakolásból, így saját elhatározásomból váltottam. 
Először gondolkodtunk Mityával, hogy virágbolt, 
vagy fagyizó legyen, de aztán maradtam az utóbbinál 
– amit azóta sem bántam meg. És ennek már 31 éve! A 
balesetemből származó folyamatos tucatnyi műtétek miatt 
ki kellett hagynom úgy két évet, de egyébként előtte-utána 
csak ez volt, és semmi más. És miért éppen itt? - Csak 
körül kell nézni, és a helyszín megadja a választ. Hűs fák, 
madárcsicsergés, asztalok, padok, kulturált környezet, 
mi kell még? Viccesen meg is szoktam jegyezni, hogy 
amióta a főúton kivágták a fákat, azóta a madarak 
átköltöztek ide! Hallani, ahogy megbeszélik, hogy jól ki 
lett velük tolva. Ezért ez a nagy csicsergés! És még miért 
itt? A szomszédos óvoda közelsége sem elhanyagolható! 
Érdekes, mert a Gödör-fagyizó a környező településekről 
is csábítja az ínyenceket. Mi a titka? - Nincs titka! Egy 
fagyi attól jó, hogy az ősi recept szerint mindent bele kell 
tenni, ami belevaló. Voltak már itt a Dunántúlról is, és azt 
mondták, hogy ilyen finom fagyit még nem ettek. Csak azt 
mondom, amit Ők! Egyszer egy fiatalember kért öt gömb 
karamellát. Megette, majd megjegyezte: Európa legjobb 

fagyija!- majd kért 
még négy gömböt. 
Azt mondta, hogy az 
utolsónak is ugyan 
olyan íze volt, mint 
az elsőnek. Értettem 
belőle. A porból 
készült fagyiknál 
mindegyiknek ugyan 
az az íze egy idő után. 
Mondjuk a második gömbnél! Legnagyobb elismerés? 
- Az oviból kijövő kisemberke miután megette a napi 
adagját, megjegyezte kicsit selypítve: Jujika néni! Isteni 
a fagyid! Vagy volt olyan is, hogy megállt három autó, 
mert itt tartották egyikük szülinapját egy kiadós fagyizás 
mellett! Exkluzív vendégek? – Ha tudom a kérdést, jobban 
felkészülhettem volna, de így kapásból: Szt. Martin, Nagy 
Feró és a Ricse, a Bikini, és még van egy híres együttes, 
csak most nem jut eszembe a nevük. Valami huncutság 
a szakmában? - A madártej és a vanília fagyi ugyan úgy 
készül, csak a madártejre teszek tejszínhabot. Az ovisoknak 
nagyon tetszik! – Mi a közönség kedvenc? – Vanília, 
csoki, citrom, puncs. Bár, ha rumos dió nincs, az a baj, 
ha karamella, akkor pedig az! Fizikailag meddig lehet ezt 
bírni? – Azt mondtam, hogy 70 éves koromig csinálom, 
- addig még van három év! Zárszó? – Van néhány ember 
Tiszalökön, aki nem tudom miért, de nem jár ide fagyizni. 
Nekik üzenem, hogy ne sokat gondolkodjanak, mert már 
csak három évig van lehetőségük…! 

…közben nagyobb vendégsereg érkezett, és a 
beszélgetőpartneremet hívta a kötelesség! Míg a tölcsér 
legvégét is elropogtatom, eszembe jut egy ideillő vicc: 
- Apa, Te haragszol a fagyira? – Mire az apa: Nem, 
miért? – Mert folyton nyújtogatod rá a nyelved!  
                                                                                                                                           -efa-
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Fizikaverseny

A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola, és Kollégium, valamint 
a Nyíregyházi Egyetem Bródy Imre Országos Fizika Kísérletversenyt hirdetett 
7-12. osztályos tanulók számára. A verseny célja a tanulók természettudományos 
ismereteinek bővítése, a fizika megszerettetése, az elméleti ismeretek gyakorlati 
alkalmazhatóságának felismertetése volt. A diákok lehetőséget kaptak arra is, hogy 
kreatív ötleteiket megvalósíthassák és bemutathassák. A verseny Nyíregyházán az 
Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumban került megrendezésre 
május 18-án. 

Iskolánkból Kórik Zsombor és Kotosz Krisztián 7.a osztályos tanulók a 
Teheremelő elektromágnes készítése kategóriában I. helyezettek lettek. Az 
elkészített mágnesük 3,8 kg-ot tudott felemelni.

Ismét Öregfiúk Mérkőzés 

2018. 06. 08.

Öregfiúk mérkőzésre került sor Tiszalökön a Tiszalök VSE és a Tiszavasvári SE csapatai között. A két csapat 25-30 évvel 
ezelőtt is izgalmas futball mérkőzéseket vívott egymással, most is így volt ez. A nagy melegben játszott mérkőzésen a 
tiszalöki öregfiúk 4-1 arányban győzték le a tiszavasvári öregfiúkat. 

Tiszalökiek összeállítása:
 Szőllősi A., Fleischer Z., Rékasi Cs., Suhaji T., Gál A., Losonczi S., Gulácsi T., Péntek M., Szepesi Z., Pente J., Csatlós 
Z., Tomán A., Gáll I.

Tiszavasváriak összeállítása:
Kálmánchelyi, Sinka, Szatke, Fitos, Kató, Lakatos, Veres, Balázsi, Tóth, Héri, Gáspár, Nagy.

Gól: Csatlós, Rékasi, Losonczi, Gulácsi, illetve Nagy. 

Tiszalökön az Árpád úton kertes családi ház, 3 szobás, 
összkomfortos ELADÓ vagy kisebb csere érdekel.

Telefon: 06 30/578-4191

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!

Másoltassa 
videofelvételeit 

DVD-re!
Érdeklődni lehet:

Városi Könyvtár: 578-022 
 

Mindenféle videokazettát, 
videofelvételt tudunk másolni!
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HÍREK A KOSSUTHBÓL

Újra a Szepi-tanyán
Május 11-én, pénteken az 5. b osztállyal ellátogattunk a Szepi-
tanyára. Az udvaron kerékpárral gyülekeztünk, majd szülői kísérettel 
indultunk el, akik gondoskodtak a szalonnasütés hozzávalóiról. 
Miután megérkeztünk, mindenki megrohamozta a már jól ismert 
játéklehetőségeket, például: pingpong, csocsó, drótkötélpálya, 
trambulin. Külön élmény volt újra találkozni a tanyát hűségesen 
őrző kutyusokkal. Amíg mi játszottunk, a szülők serényen sütötték a 
szalonnát és a virslit. Miután elkészült a finom étel, a szülők hívtak 
bennünket, de a nagy játékban „senki sem volt éhes”. De mikor 
megéreztük az ínycsiklandozó illatokat, hamar meggondolta magát 
mindenki, majd jól lakottan folytatódhatott a játék. Kora estére 
kellemesen elfáradva tekertünk vissza az iskola elé, ahonnan mindenki 
hazafelé vette az irányt. Ezúttal is szeretnénk köszönetet mondani a 
szervezőknek és a „Szepi-tanyának”.

Nagy Csongor 5.b
 
Rendhagyó irodalomóra
Május 17-én egy rendhagyó irodalomórán vehettünk részt. A Városi 
Könyvtárban Sohonyai Edit írónő tartott egy igen érdekes és humoros 
előadást nekünk. Ez nem egy hagyományos író-olvasó találkozó 
volt, ahol az írónő műveivel ismerkedhettünk meg. Természetesen 
ezekről is volt szó. De ami igazán tetszett nekünk, azok a különböző 
kommunikációs helyzetek voltak, amelynek mi, gyerekek is aktív 
részesei lehettünk. A végén mindenki kapott egy könyvjelzőt, amelyre 
egy-egy személyes üzenetet írt az írónő. Köszönjük a lehetőséget. 

 
Sepsi Lázár Márton 5.b

 
Kossuth-fesztivál
Immár 2. alkalommal került megrendezésre iskolánkban május 26-
án a Kossuth-fesztivál. Ezen a rendezvényen játékokkal és főzéssel 
ütöttük el az időt. Csak úgy, mint tavaly, nagyon meleg volt. De mi 
ettől még nagyon jól szórakoztunk. A szülők finomabbnál finomabb 
ételeket főztek. Remek alkalom volt ez a program közös beszélgetésre, 
mondhatni „csapatépítésre”. A nap folyamán többféle verseny került 
lebonyolításra, ahol a gyerekek mérettették meg magukat. Az osztályok 
ízletes ételeket készítettek bográcsban, amit közösen fogyasztottak el 
a szülőkkel, tanárokkal. Az időjárásra ezúttal sem lehetett panaszunk. 
A nap jó hangulatban telt.

Bajusz Balázs 5.b
 
Gyöngyszemek Művészeti Napok
Ahogy már megszokhattuk, az utolsó előtti héten megrendezésre 
kerülő Gyöngyszemek Művészeti Napokon művészetis növendékeink 
mutatkoztak be. Az idén június 6-8-ig került erre sor. E három napon 
láthattunk ügyes lábú táncosokat, mazsoretteseket. Hallhattunk 
csodálatos énekhangokat, zeneszámokat. Szólt itt zongora, 
szintetizátor, furulya, klarinét, szaxofon, citera. De bemutatkoztak 
ügyes rajzosaink is. Művészetis növendékeink sikeresen adtak egy kis 
ízelítőt a tanév során tanultakból. 

„Vége, vége, vége már….”

Búcsúzunk a Tiszalöki Kossuth Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ballagó 
nyolcadik osztályaitól:

 
8.a osztály – osztályfőnök:  

Lázár Attila 
 

Ádám Anikó Éva 
Balogh Emese 
Balogh Fáni 

Balogh Lóránt 
Buri Dominik 
Csatári Béla 

Farkas Dániel 
Lakatos Gyula 
Lakatos Zsolt 

Lőrinczy Boglár 
Mocsár Péter 
Nagy István 

Paulusz Beatrix 
Szilágyi Enikő 
Varga György 
Vida Levente

8.b osztály – osztályfőnök:  
Vig-Muskovszky Mária 

Bartók Bottyán Benedek 
Belics Dorina 

Farkas Krisztina 
Fazekas Csilla 
Fekete Nóra 

Fincziczki Dominika 
Fleischer Boldizsár Zoltán 

Gábor Zalán Zsombor 
Gedeon Árpád Sándor 

Járcsics Melinda 
Juhos Hanna 

Kiss Alex 
Koropcsák Mirella Vanda 

Kovács Máté 
Lakatos Kitti 

Lucskai Alíz Evelin 
Nagy István Benjámin 

Pallai Mária 
Pellei Hajnalka Dóra 

Pellei Petra 
Pente Barbara 
Pucsok Fanni 
Rácz Andrea 
Radics Bence 
Székely Fanni 

Szira Attila 
Szira Friderika Szilvia 

Terebes Ádám 
Veleczki István 

8. SNI osztály – osztályfőnök: Tölli Lajosné 
Danyi Elvira Virág  

Győrfi Boglárka
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2017/2018 KÉZILABDA BAJNOKSÁGOK

U7 leány kézilabda utánpótlás csapat
Az utánpótlás legkisebbjei még csak első osztályosok, de már nagyon sokat 
tudnak erről a sportról. Ebben a korosztályban, a mérkőzések februárban 
kezdődtek, négy tornán vettünk részt velük. Az edzéseket Vinginder Tünde 
kolléganőmmel tartottuk a kicsiknek. Nagyon aranyos, ügyes, fogékony kis 
csapat. Az első meccs megilletődöttsége után, bizony igazán belejöttek a 
lányok. A szokatlan körülmények ellenére bátran küzdöttek, több győztes 
meccs van a tarsolyunkban. Az utolsó májusi tornán kettős győzelemmel 
búcsúztunk, ami az eddigi munkánk megkoronázása.
A csapat tagjai: Arató Jázmin, Csáki Laura, Fábián Liliána , Gedeon Zsófia, 
Kerekes Eszter, Kórik Napsugár, Majoros Ivett, Palencsár Réka, Szilágyi Anna
U8-as leány kézilabda csapat
Ismét véget ért egy kézilabda bajnokság. A lányok hétről hétre rengeteget 
edzettek. Komoly munka áll mögöttünk. Heti két edzés alkalmával rengeteg lehetőségünk volt az új ismeretek elsajátítására és 
a gyakorlásra. A lányok nagyon várták a meccseket, hogy megmutathassák honnan hova is jutottak el a sportág elsajátításában. 
Sokat ügyesedtek, bátorodtak. Egy alkalommal Tiszavasváriba és három alkalommal Nyíregyházára utaztunk, hogy pályára 
léphessünk más városok csapatai ellen. Mérkőzésről mérkőzésre eredményesebbek voltunk, győzelemmel tértünk haza 
Nyírbátor, Kisvárda, Nyíregyháza, csapatai ellen is. Büszke vagyok a lányok fejlődésére, munkájára és eredményességükre. 
Bár már vége van az iskolának, de a nyári szünetet egy edzőtáborral zárjuk a tavalyi évhez hasonlóan. Itt lehetőségünk van 
a labdaérzékük és erőnlétük fejlesztésére, a játékszituációk gyakorlására. A csapatépítés is fontos feladatunk, de szerencsére 
nagyon jó a csapatszellem ebben a korosztályban. A Tao-s pályázat segítségével sikerült új sportszereket, sportruházatot 
beszerezni, melynek a lányok nagyon örültek. Szeretném megragadni itt is az alkalmat, hogy megköszönjem a szülők segítségét 
és támogatását! Hajrá Kossuth, hajrá Tiszalök!
U9-es leány korcsoport
A 2017/18-as utánpótlás szezonra való felkészülés szeptemberben kezdődött. Összesen hat tornán vettünk részt, amelyen 
az MKSZ szabályai szerint alkalmanként két meccset játszottunk. Tehát 12 mérkőzés van a hátunk mögött. A tavalyi 
szárnypróbálgatásaink után, az idén már szép eredményeket hozott a játék. Minden mérkőzésen a fejlődés jelei mutatkoztak, 
ami azt bizonyítja, hogy a rengeteg edzésmunka, meghozta a gyümölcsét. Nyíregyházán több helyszínen is voltunk, de 
elutaztunk Kisvárdára , Balkányba is. Minden alkalommal igyekeztünk a legjobbat kihozni magunkból, ami természetesen 
annak függvényében sikerült, milyen erősségű ellenféllel álltunk szemben. A győzelmeinknek nagyon örültünk, a vereségekből, 
amelyek kiélezett mérkőzésekből születtek tanulunk, és a további fejlődés szükségességét és lehetőségét bizonyítják. Az 

egyik győzelemmel felérő döntetlenül végződő meccsünket Tiszavasvári ellen 
szereztük, ami a szomszéd város utánpótlás nevelés erősségét ismerve nagy 
fegyvertény volt. Összességében dicséret illeti a kislányokat a lelkesedésért, amit 
a kézilabda iránt mutatnak. Köszönet a szülőknek, akik támogatják gyermekeiket 
és minden meccsünkre szép számmal elkísérnek, és nagyon korrekten buzdítják 
a csapatainkat. Köszönet a TVSE vezetőségének és minden olyan tagjának 
aki munkájával segíti a mi munkánkat is. Az év nem ér véget, ha nincs egy jó 
edzőtábor! Mi munkával és mókával fejezzük be ezt a szezont.
A csapat tagjai: Balogh Anna, Bagi Anna, Buri Dóra, Kisari Hanna, Kórik Sára 
Bíborka, Kozsla Judit, Laczkó Eszter, Lukács Dorina, Mészáros Zsanett, Müller 
Lili, Orosz Bianka, Orosz Eszter, Rezes Diána

U10-es leány csapat
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. Gratulálok a lányoknak, csak így 
tovább, remélem jövőre többet tudunk edzeni és nagyobb sikereket érünk el!
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!
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U13-as leány csapat
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 a következő képen alakult:

hely csapat M GY D V LG KG GK P

1. Balmazújvárosi LKSE 16 15 0 1 382 153 229 30

2. Kazincbarcikai KSE 16 12 1 3 331 192 139 25

3. Téglás VSE 16 12 0 4 318 188 130 24

4. Tiszalöki VSE 16 9 1 6 246 241 5 19

5. Nyíradony VVTK 16 8 1 7 137 159 -22 17

6. Debreceni SC-SI 16 8 0 8 232 196 36 16

7. Balkányi Ifjúsági SE 16 3 1 12 181 308 -127 7

8. Csenger VKC 16 2 2 12 158 282 -124 6

9. Vitka SE 16 0 0 16 135 401 -266 0 
 
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 ezt követően nem álltak le, hiszen a IV. 
korcsoportos Strandkézilabda Diákolimpia Országos Döntőjére készültünk a lányokkal, amely 2018. június 03-án és 04-én 
került megrendezésre Zánkán. Ezt megelőzve előbb, Hajdúnánáson egy felkészülési tornán vettünk részt, itt IV. helyezést 
értünk el, később az országos döntőben VIII. helyen végeztünk, ami jó teljesítménynek mondható, hiszen csapatunkat 6. 
osztályos és 7. osztályos, plusz egy fő 8. osztályos játékos alkotta, míg ellenfeleink sorra nyolcadikosok voltak. Szeretnénk 
köszönetet mondani támogatóinknak, akik nélkül nem juthattunk volna el a versenyek helyszíneire és nem játszhattunk 
volna ilyen nagyszerűen! Köszönjük a Tiszalöki Iskolás Gyermekekért Közalapítványnak, a Tiszalökért Közalapítványnak, a 
Hot&ColdTherm Kft-nek és István Zsoltnak!

 
Felnőtt kézilabda csapat
 
Július végén elkezdődött az új szezonra való felkészülés. Heti két edzésen találkoztunk, hogy az új bajnokságra az erőnlétünk és 
az összeszokottságunk meglegyen. A nyári időszak sok nehézséget hozott. Öt ember kiválása (szülés miatt) a csapat átalakítását 
kívánta meg. Három fiatal csatlakozott hozzánk, az ő beépítésük volt a cél. Szeptember végén indult az új bajnokság, ahol egy 
nagyon erős mezőny jött össze. A szezonban 20 mérkőzést várt a csapatra. A mérlegünk 4 győzelem 2 döntetlen és 14 vereség. 
Sérülések és betegségek tizedelték meg a csapatot az első perctől kezdve, ami megnehezítette a dolgunkat, de alkalmazkodnunk 
kellett az adott helyzethez. Minden egyes meccsen ott volt a lehetőség akár a győzelemre is, de az utolsó 5-10 percre már a 
koncentráció hiánya eldöntötte a mérkőzés kimenetelét, sajnos nem a mi javunkra. Összességében elégedettek lehetünk, egy 
átalakult csapattal is tudtunk kellemetlen perceket szerezni az ellenfeleinknek. Sokkal több van ebben a fiatalabb társaságban, 
mely remélhetőleg kitart és egy rutinos, ütőképes társasággá válik, akik vonzóvá teszik még több fiatal számára ezt a szép 
sportágat.
A csapat tagjai: Balogh Ildikó, Bartók Anikó, Berkes Ildikó, Gaál Eszter, István Sára Virág, Katona Sándorné, Kovács 
Nikoletta, Lakatos Klaudia, Lakatos Krisztina, Mészáros Margit Melinda, Papp Veronika, Péter Bettina, Seres Emese, Váradi 
Annamária, Vinginder Tünde
Köszönet Tiszalök Város Önkormányzatának, a Tiszalöki VSE-nek, az Idősek Gondozó Otthonának, Rónai Zoltánnénak, Kiss 
Mihály sofőrnek, szülőknek és hozzátartozóknak a segítséget, melyet a bajnokság során nyújtottak nekünk.

           István Zsoltné, Katona Sándorné, Vinginder Tünde, Lázár Attila
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U-13-as torna Hajdúnánás
2018. 06. 10.

A Hajdúnánási Focisuli meghívására Hajdúdorogon vettek részt a tiszalöki focisták a PHARMASANOK Kupán. A 
csoportmérkőzéseken először a miskolci Borsod Volán csapatával mérkőztünk meg és 2-1 arányban nyertek a tiszalökiek. 
A második csoportmérkőzésen a Szeghalom csapatával játszottunk, és izgalmas csatában 3-2 arányban diadalmaskodtunk 
a Békés megyei csapat ellen. A döntőbe jutásért a Csepel volt a tiszalökiek ellenfele, és nagy küzdelemben 3-0 arányban 
tiszalöki győzelem született. Nagy öröm volt a kis tiszalöki focisták számára, hiszen döntőt játszhattak egy színvonalas 

tornán. A döntőben a Hajdú megyei Józsa volt az ellenfél, akitől 4-1 
arányban vereséget szenvedtünk. A díjak átadásakor a tiszalökiek így 
az ezüstérmet vehették át és egy szép kupát is kaptak a második hely 
megszerzéséért. Külön öröm, hogy a torna gólkirálya címet a tiszalöki 
Budai László szerezte meg 8 találattal. 
A tornán részt vettek:
Nagy Roland, Fábián Attila, Kóti Dániel, Hegedűs László, Molnár 
Gergő, Soltész Krisztián, Vinginder Tamás, Nagy Márk, Budai Márkó, 
Kovács Kristóf, Papp Zoltán, Budai László.
Edző: Péntek Miklós

Tiszalök VSE utánpótlás 2017-2018 

U 7: A legkisebbek többségében óvodába járnak. Heti két alkalommal 
volt edzés a számukra. 2017 őszén 2 alkalommal voltunk Bozsik 
fesztiválon, Nyíregyházán és 2 alkalommal Tiszavasváriban, 2018 
tavaszán 2 alkalommal volt Bozsik fesztivál Nyíregyházán illetve 2 
alkalommal volt Bozsik fesztivál Tiszavasváriban.
Játékoskeret: Győrfi Nikolasz, Jónás Nikolasz, Szabó Dávid, Agócs 
Gergő, Marozs Milán, Fábián Krisztián
U 9: . Heti két alkalommal volt edzés a gyerekek számára. 2017 őszén 
2 alkalommal voltunk Bozsik fesztiválon, Nyíregyházán 2 alkalommal 
Tiszavasváriban, 2018 tavaszán 2 alkalommal volt Bozsik fesztivál Nyíregyházán illetve 2 alkalommal volt Bozsik 
fesztivál Tiszavasváriban.
Játékoskeret: Dózsa Tibor, Dózsa Norbert, Kovács Zsombor, Danyi Dominik, Kiss Márk, Szeifert László, Rékasi Csaba
U 11: Heti 3 alkalommal volt edzés. 2017 őszén 5 alkalommal volt Tiszavasváriban Bozsik torna, télen Bozsik terem 
torna volt 3 alkalommal, illetve 2018 tavaszán 4 alkalommal volt Bozsik torna Tiszavasváriban. A gyerekek a Bozsik 
tornákon kívül részt vettek különböző tornákon országszerte.
Játékoskeret: Papp Zsombor, Bényei Gergő, Orosz István, Kovács Kristóf, Gulyás Alex, Hegedűs László, Benyusz 
Balázs, Szarka Gábor
U13: Heti 2 alkalommal volt edzés. 2017 őszén 5 alkalommal volt Tiszavasváriban Bozsik torna, télen Bozsik terem 
torna volt 3 alkalommal, illetve 2018 tavaszán 4 alkalommal volt Bozsik torna Tiszavasváriban. A gyerekek ebben a 
korosztályban is sok tornán vettek még részt a Bozsik kupákon kívül is.
Játékoskeret: Rácz Zoltán, Nagy Roland, Fábián Attila, Kóti Dániel, Papp Zoltán, Pecskár Krisztián, Budai Márkó, 
Soltész Krisztián, Vinginder Tamás Edző: ifj. Péntek Miklós
U 14: Heti 2 alkalommal volt edzés. A csapat a megyei serdülő bajnokságban vett részt, ahol a csoportjában 12 csapat 
közül az 10. helyezést érte el. 
Játékoskeret: Rácz Zoltán, Nagy Roland, Fábián Attila, Kóti Dániel, Papp Zoltán, Pecskár Krisztián, Budai Márkó, 
Soltész Krisztián, Vinginder Tamás, Péntek Péter, Pellei Mátyás, Budai László, Szíra Attila, Cserés László Edző: ifj. 
Péntek Miklós
Szeretném megragadni az alkalmat és köszönetet mondani a Tiszalöki Városi Sportegyesületnek, minden támogatónknak, 
szülőnek, minden utánpótlás csapat nevében a 2017-2018-as szezonban nyújtott segítségért, támogatásért. 
 
                  Péntek Miklós edző
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TISZALÖK VSE férfi felnőtt labdarúgás 2017/2018 

2017 nyarán a TVSE vezetőségi értekezletén az a döntés 
született, hogy az előttünk álló 
szezonban a kitűzött cél a bajnokság 
megnyerése lesz. A 2016/17-
es szezonban 4. helyen végzett 
csapatot sikerült tovább erősíteni, 
így a játékosok és jómagam 
is egyetértettünk abban, hogy 
sikerülhet elérni a bajnoki címet. 
Tökéletes egyensúlyba került a rutin 
és a fiatalság aránya, a legjobb összetételű keretet sikerült 
összerakni a nyári felkészülés során, amit július 4-én 
kezdtünk heti 2 edzéssel. A játékosok már az elejétől kezdve a 
maximumon pörögtek, a fárasztó és sokszor keserves alapozó 
edzések jó hangulatban teltek. Mindenki ráhangolódott a 
feladatra. Nem könnyítette a dolgunkat, hogy a nagy forróság 
miatt és az első felkészülési mérkőzésünk eredményének 
tudatában (10-1 arányú győzelem) sorra mondták le a 
jó előre lekötött edzőmeccseket a tervezett ellenfelek. 
Ennek ellenére sikeresnek ítéltem meg a felkészülést, úgy 
gondoltam készen állunk a szezonkezdetre. A bajnoki 
mérkőzések között is 2 edzéssel készültünk, minimum 10 fő 
mindig rendelkezésemre állt, hogy minőségi munkát tudjunk 
végezni. Az első 10 mérkőzésünket magabiztosan nyertük, 
ezután jött az első vereség, ami nagyon fájó volt, hiszen 
hazai pályán szenvedtük el. A várttal ellentétben nem került 
hullámvölgybe a csapat, sikerült nagyon hamar rendet tenni 
a fejekben és a következő fordulókban tovább folytattuk 
a győzelmi sorozatot. Még a téli szünet előtt 2 csapatot 
kizártak a csoportunkból, az ellenük szerezett eredményeket 
törölték, így 14 alakulat fejezte be az őszi szezont. A tabella 
élén a Tiszalöki VSE állt 12 győzelem, 0 döntetlen, 1 
vereség, 50 rúgott és 18 kapott gól mutatókkal. Már ekkor 
kirajzolódott, hogy Napkor csapatával fogunk nagy csatát 
vívni a bajnoki címért.  A téli szünetben 3 távozó játékosunkat 
sikerült minőségi futballistákkal pótolni, így mondhatom 
tovább erősödött az immár 21 főre duzzadó játékoskeret. 
A téli felkészülést 6 hetesre terveztem heti 2 edzéssel, 4 
edzőmérkőzésünket egyaránt megnyertük, ebből 2 megyei 
2. osztályú ellenfél volt. A kemény alapozást nehezítette a 
zord időjárás és a nehéz körülmények, nem igazán tudtunk 
minőségi feltételeket kialakítani az edzésekhez. Gondolok itt 
arra, hogy sokszor bokáig érő sárban-vízben, máskor fagyott 
talajon esve – bukva – sérülve kellett edzeni. Félő volt, hogy 
elmegy a harci kedv a fiúknál. Ám legnagyobb örömömre 
nem úgy alakult. Nem volt ritka a 16-18 fős edzés, de a 
12-14-es létszám mindig a rendelkezésemre állt. Mindenki 
nagyon komolyan gondolta ezt a bajnoki címet, nem csak 
a „szájukat jártatták” a játékosok, tettek is érte. Kialakult 
egy „most vagy soha” hangulat és érzés. Az időjárási 
körülmények miatt tolódott a szezonkezdet, fordulókat 
halasztottak el. A bajnoki meccsek között is maradt a 2 edzés, 
hálaistennek a létszám is. Az első meccsünkön pontosan a 
nagy rivális Napkor csapatát fogadtuk hazai pályán. Tudtuk, 
éreztük, hogy ez a mérkőzés fog dönteni a bajnoki címről. 

Nagy csatában, de végül nagy arányban 3:0-ás győzelmet 
arattunk. Innentől kezdve győzelmi kényszerben játszottunk, 
minden mérkőzésre úgy mentünk ki, hogy muszáj 

nyerni, hiszen Napkor is minden 
mérkőzését behúzta és keményen 
tapadtak ránk. Továbbá mindenki 
minket akart legyőzni a listavezetőt, 
aki ellen mindig megsokszorozott 
erővel és harci kedvvel játszanak 
az ellenfelek. Ennek ellenére ismét 
sorban jöttek a győzelmek, egyetlen 
botlásunk Ibrányban történ, ahol 

a megyei 2. osztályú toronymagasan bajnokcsapatból 5 
játékost „leadtak” a házigazdák, hogy erősítsék ellenfelünket. 
Itt 1:1-es döntetlent értünk el. Napkor természetesen nyert, 
így még jobban megközelített minket. Innentől kezdve 
nem veszíthettünk pontot. Jöttek is a győzelmek és egy 
olyan helyzet alakult ki, hogy 3 fordulóval a vége előtt, egy 
Tiszavasvári elleni szomszédvári rangadón hazai pályán 
begyűjtött győzelemmel már biztos bajnokok lehetünk. A 
Tiszavasvári csapata 4 olyan játékossal vértezte fel magát, 
akik a megyei 1. osztályú csapatukban meghatározó szerepet 
töltenek be. Ez még nehezebbé tette a dolgunkat, de tudtuk, 
hogy itt a lehetőség, hazai közönség előtt egy ilyen rangadón 
bajnokságot nyerni nem mindennapi dolog. A játékosok 
nem ismertek lehetetlent, nem létezett más forgatókönyv a 
számukra, mint a győzelem. Nehéz meccsen, óriási csatában 
3:0 arányban megnyertük a mérkőzést. A nézők száma és a 
szurkolás a régi időket idézte, nagyszerű érzés volt átélni 
ezt az élményt a csapat minden tagjának. A bajnokság 
befejeztével a Tiszalöki VSE 21 győzelem, 1 döntetlen, 2 
vereség, 98 rúgott és 34 kapott góllal az 1. helyen végzett, 
így jogosultságot szerzett a megyei 2. osztályba történő 
feljutásra. Köszönetet kell mondanunk Tiszalök Város 
Önkormányzatának, hogy biztosította számunkra a szükséges 
körülményeket, Gömze Sándor polgármester úrnak, Cserés 
Csaba elnök úrnak, Olajos Mariannak, Hock Frigyesnek, 
Horváth Lászlónak, Tóth Ferencnek, a városüzemeltetés 
dolgozóinak, István Zsolt, Lakatos Pál, Pápa József, Benkő 
Zoltán és Sajtos Csaba vállalkozóknak, Mártonné Irénkének, 
Hajdú Ferencnek, a játékosok családjainak és minden 
sportszerető tiszalökinek, akik munkájukkal, segítségükkel, 
támogatásukkal vagy szurkolásukkal bármilyen formában 
hozzájárultak a Tiszalöki VSE bajnoki címéhez. Köszönjük!  
Folytatás a megyei 2. osztályban! Köszönöm minden 
játékosomnak az edzéseken és mérkőzéseken tanúsított 
hozzáállását és kőkemény munkáját, megtiszteltetés, hogy 
velük dolgozhatok. 

A 2017/2018-as bajnoki évadban pályára lépő játékosok: 
Aszalós Martin, Aszalós Tamás, Balogh Attila, Balogh 
Sándor, Benes Miklós, Benyusz Marcell, Csáki Viktor, 

Fábián Attila, Fábián Krisztián, Fábián Roland, Kiss Attila, 
Kiss Roland, Kiss Tibor, Kovács János, Körei István, 

Lakatos Károly, Magyar Gergely, Majoros Péter, Marczis 
Róbert, Nagy Miklós, Palencsár Zoltán, Piskóczi Zsolt, 
Puncsák Csaba, Szanics Attila, Szombati Károly, Vajda 

Máté. Edző: Nagy Gábor
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ANYAKÖNYV

Májusban házasságot kötöttek
Aranyász Éva – Takács Zoltán

Molnár Kitti – Rácz László István

Akitől májusban búcsút vettünk:
Forgács Imre

Gazdik Mihályné
Gáll József

Nagy József Gábor
Tomán Miklós Ferenc

Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit: 
Hajdu Natália

Hamerszki Áron Attila
Károly Koppány

Kurusa Luca
Rácz Tamás
Tóth Zsüliett

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
RÁCZ LÁSZLÓ

halálának 5. évfordulójára

Lelked, mint egy fehér galamb
Csendesen messzire szállt

Hiába keresünk, könnyes szemünk
Már soha nem talál.

De tudjuk a csillagok közt a
legfényesebb te leszel

Utat mutatsz nekünk, mert
szívünkben mindörökké létezel!

Szerető családod!

A tiszalöki VÁROSI KÖNYVTÁR
2018. július 16-tól (hétfő) - augusztus 5-ig (vasárnap)

ZÁRVA TART
NYITÁS:

2018. augusztus 6-án (hétfőn) 9 órakor


