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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
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határozat a  

kötelező betelepítési 
kvótáról 

3. oldal

Tájékoztatás 
a START 
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programról
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* * *

Tudja meg az 
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hogy most jön a XX.

11. oldal
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Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

Településünk Képviselő-testülete a munkaterv szerinti 
ülését tartotta meg 2018. június 28-án.

A testületi ülésen 10 napirendi pont került 
megtárgyalásra, melyről az alábbi tájékoztatást adom:

Első napirendi pontként az átruházott hatáskörrel 
rendelkező bizottságok beszámolóját tárgyalta meg a 
testület. Mind a Pénzügyi és Városfejlesztési, mind pedig 
az Ügyrendi és Szociális Bizottság munkáját a testület 
egyhangúlag elfogadta.   
Második napirendi pont keretében Tiszalök 
Városi Sport Egyesület szakmai tevékenységéről, 
gazdálkodásáról szóló beszámolót Cserés Csaba elnök 
terjesztette a képviselő-testület elé. Ennek kapcsán 
az elnök elmondta a jövőre vonatkozó sport célú 
elképzeléseit, valamint ismertette a futball és a kézilabda 
szakosztály területén folytatott szakmai munkát. 
Harmadik napirendként a testület az ORFEUSZ 
Kegyelet Kft beszámolóját tárgyalta meg. A Kegyeleti 
Közszolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően 
a 2017. évi temető üzemeltetésről számolt be a Kft, 
melyet a testület egyhangú szavazattal elfogadott.
A testület az önkormányzati rendeletnek megfelelően 
elfogadta továbbá a köztemető nyitvatartási rendjét is, 
melyet az újság hasábjain bővebben is közlünk a Tisztelt 
lakossággal.

Ezt követően a negyedik napirendi pontban az 
Egyesített Szociális Intézmény beszámolóját az 
előző évi tevékenységéről az intézményvezető 
terjesztette a testület elé. A beszámoló többek között 
a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális 
alapszolgáltatásokra, valamint a szakosított ellátásra 
terjedt ki.  Az Idősek Otthonában 31 fő idős ember került 
elhelyezésre. Számottevő a várólistán lévők száma is, 
melyet bővítéssel szeretnének megoldani. 
Következő napirendi pontként a képviselő-testület 
által létrehozott közalapítványok beszámolóját 
tárgyalta a testület.  A Tiszalökért  Közalapítvány, a 
Tiszalöki iskolás Gyermekekért Közalapítvány, valamint 
a Tiszalöki Idősekért Közalapítvány 2017.évről szóló 
beszámolóját a testület egyhangúlag elfogadta. Az 
alapítványok mérlege, eredmény kimutatása egységes 
képet tükrözött. A testület kéri a gazdasági társaságok, 
cégek vezetőit, hogy amennyiben lehetőségük van, rá 
segítsék az alapítványok munkáját a jó cél érdekében.
Hatodik napirendi pontként a képviselő-testület 
pályázat benyújtásáról döntött, melyben határozatot 
hozott az Óvoda tálalókonyhájának fejlesztésére. A 
beruházás teljes költsége 17.722.612 forint, melyhez 
886.131 forint önerő szükséges. Így megvalósulna a 
tálalókonyha gépészeti és építészeti felújítása modern 
konyhai eszközökkel való felszerelése. 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programot a testület 
egyhangúlag elfogadta. A HEP 2018-2022 időszakra szól, 
mely helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll. 
A képviselő-testület nehezményezte, hogy egy ilyen 
fontos és nagy horderejű napirendi pontnál a RNÖ elnöke 
nem jelent meg és nem mondta el ezzel kapcsolatos 
véleményét. 
Az Egészségügyi Központ földszintjén időskorúak 
ellátására alkalmas épületrész kialakításával 
kapcsolatos eljárás megindításával a testület egyetértett. 
Amennyiben a tervek megvalósulnának a bentlakásos 
ellátás területén egy külön demens részleggel bővülne 
az ellátás és így a bentlakásos intézményben az ellátandó 
személyek száma 31 főről 45 főre nőhetne. 
A házi segítségnyújtás keretében ellátható személyek 
száma is 35 főről 42 főre nőtt.  A Kormányhivatal a 
működési engedély módosítási kérelmet elfogadta és 
ezzel kapcsolatban a döntését meghozta.  
A testület a következő napirendi pontnál döntött az Ipari 
Parkhoz ingatlanok korábbi adás-vételi szerződésének 
módosításáról az eladási ár meghatározásáról és a fizetési 
határidőről.
Utolsó napirendi pontként a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban rögzítetteknek megfelelően a Polgármester 
úr adott tájékoztatást az előző ülés óta eltelt időszakban 
tett tárgyalásokról, valamint intézkedésekről. 

Csikósné Juhász Erika - aljegyző
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Tájékoztatás

Minden család figyelmét felhívom, hogy Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése 
alapján; 2018. augusztus 21.- 2018. szeptember 30. közötti időszakban újra igényelhető az

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE TANULÓNKÉNT: 4.000,- Ft.

Az Iskoláztatási támogatás október hónapban kerül kifizetésre a határozatban foglaltaknak megfelelően.

Az Iskoláztatási támogatás igénylésével kapcsolatos tudnivalók, feltételek:
Ki igényelheti az Iskoláztatási támogatást? 
- Azon tanulók vagy a tanulók szülei/törvényes képviselői kérhetik a támogatást, akik Tiszalök közigazgatási területén állandó 
bejelentett lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen a településen laknak/tartózkodnak, nappali tagozatos általános, közép, 
szakmunkásképző, szakiskolai tanulmányokat folytatnak. 
- Jövedelmi helyzettől függetlenül, minden tiszalöki állandó lakhellyel rendelkező tanuló jogosult a támogatásra.

Mikor és hol igényelhető a támogatás? 
- a kérelmek benyújtására 2018. augusztus 21.- 2018. szeptember 30. közötti időszakban van lehetőség.  A kérelmek benyújtási 
határideje 2018. szeptember 30. A határidő elmulasztása után nincs lehetőség a támogatás igénylésére. 
- A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal 15. számú irodáiban vehető át. 
- A kitöltött kérelmet/nyilatkozatot a szükséges igazolásokkal ellátva a 15. számú irodában van lehetőség benyújtani.

Milyen igazolás szükséges a támogatás igényléséhez? 
- A kérelemhez csatolni kell a tanulói jogviszonyról szóló igazolást.  Kizárólag a Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói mentesülnek a jogviszonyról szóló igazolás bemutatása alól, az ő esetükben az iskola a tanulók 
névsorát az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja. 
- A kérelem benyújtásakor a gyors ügyintézéshez feltétlenül szükséges a Lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint a 
Társadalombiztosítási Azonosító Jelet tartalmazó hatósági igazolvány bemutatása.

Hogyan és mikor történik a támogatás kifizetése? 
- A támogatás kifizetése a kérelemben megjelölt számlaszámra utalással történik, vagy indokolt esetben, a házipénztárban, 
készpénzben kerülhet kifizetésre. 
- A támogatás a kérelem beadási határidejének lejártát (2018.szeptember 30.) követően legalább 15 nap elteltével kerül kifizetésre. 
A kifizetés pontos dátumát a Határozat minden esetben tartalmazza.
                                                                                              

Értesítem továbbá a lakosságot arról, hogy Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése értelmében az elmúlt évhez hasonlóan 2018. augusztus 27.- 2018. szeptember 30. napok között újra 

igényelhető  a

BÖLCSŐDÉS és ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK NEVELÉSI TÁMOGATÁSA
a TÁMOGATÁS ÖSSZEGE GYERMEKENKÉNT: 4.000,- Ft.

A támogatást a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy családbafogadó gyám igényelheti arra a gyermek(ek)re tekintettel, aki a 
helyben található óvodában/ bölcsődében óvodai/bölcsődei nevelésben részesül, vagy tárgy évben megkezdi részvételét. 
A támogatás jövedelmi helyzettől független, minden Tiszalök közigazgatási területén állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személy igényelheti.
Az igényléshez szükséges formanyomtatványt az óvodapedagógusok szeptember hónapban – a tavalyi évhez hasonlóan- minden 
jogosult gyermek szüleihez eljuttatják. A kitöltött nyomtatványt 2018. szeptember 30.-ig kell visszajuttatni a  Polgármesteri Hivatal  
19. számú irodájába
A támogatás a beadási határidő lejártát követően október hónapban kerül kifizetésre a Határozatban foglaltak szerint.

Felhívom a szülők figyelmét és bíztatom őket, hogy ne mulasszák el a támogatások igénylését!
Amennyiben a költségvetésben elkülönített, segélyezésre fordítható keretösszeg lehetővé teszi, december 
hónapban másodszor is kifizetésre kerülhet mindkét támogatási forma esetében a megállapított összeg.

                                               
Tiszalök, 2018. július 16.        

Mező József - jegyző
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Nagy Istvánné a Tiszalöki Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde dolgozója 1987. 
augusztus 16.-án kezdete óvodapedagógusként munkáját. A Napraforgó óvodába, Újtelepen 
dolgozik az elmúlt 30 évben. Nehéz, néha mostoha körülmények között nevelte a kicsiket 
az óvodában, a gyermekek mindegyike halmozottan hátrányos helyzetű. Mindig nagy 
gyermeklétszámú csoportban dolgozott, legutóbb 31 fővel. A gyermekek fejlesztésén túl 
a családokkal is szoros kapcsolatot tart, hiszen eredményeket így tud elérni. Tudom, még 
a kisebb iskolások visszajárnak hozzá. Munkája pontos, részletekre törekszik. Segítőkész. 
Az elmúlt években fiatal kolléganőket oktatta, mentorállta szakma rejtelmeire. Példamutató munkája hatással volt a 
mellette munkálkodó gyakornokokra. Munkájában az óvodája iránt elkötelezett, számára elképzelhetetlen, hogy ne a 
nehéz körülmények között élők nevelője legyen. Sikereket ér el munkájában, látható mérhető eredményeket. Különböző 
életkorú fejlettségű gyermekeket nevelni igazán művészet. Nála a munkaidőnek nincs vége, reggel kezdi a munkáját, és 
alig van olyan alkalom, hogy ne késő délután induljon haza. Ha feladat van, arra törekszik, hogyan lehet megoldani azt. 
Részt vesz a város által szervezett rendezvényeken. Képes önmaga munkáját értékelni, tudja hibáit, ismeri erősségeit. 
Személyisége, kreativitása, szakmai műveltsége az óvodások fejlődést segíti.

Szabó Veronika intézményvezetőnk 1998-tól dolgozik szociális területen, Tiszalökön. 
Az elmúlt 20 évben a város érdekében használta megszerzett tudását. Folyamatosan új 
lehetőségeket keres, kreatív ötleteivel igyekszik a lakosság igényeit kielégíteni. Figyelemmel 
kíséri és részt vesz a pályázatok megírásában, aktívan közreműködik megvalósításukban. Jól 
működő szakmai kapcsolatokat épített ki. Szociálpolitikusként munkáját magas színvonalon, 
országosan is elismerten végzi. Vezetőként beosztottjaival toleráns, megértő, segítőkész. 
Neki köszönhető, hogy a Családsegítő Szolgálat széleskörű szolgáltatást nyújtó, Egyesített 
Szociális Intézménnyé vált. Személye biztosítéka a további fejlődésnek, színvonalas szakmai 
munkának.

Parádé Nánáson 

A VII. Premier Színjátszó Találkozón, Hajdúnánáson egész jó 
kis díjözönt hoztunk el a „Lopótök, avagy a Mari nem olyan” 
című színdarabunkkal. Külön köszönet Lakatos Palinak a díszlet 
szállításáért! Legközelebb augusztus 25-én találkozhattok velünk a 
Vidor fesztivál alkalmából - Nyírbátorban!
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Tiszalöki Idősekért Közalapítvány
A vagyon felhasználásával kapcsolatos  

kimutatás (Ft-ban) 2017. év

Nyitó egyenleg :  
Bankszámlák                                                                 245 706 
Pénztár                                                                             29 258
Összes nyitó                                        274 964
Bevételek :  
SZJA 1 %-a                                                                   153 674
Bankkamat                                                  7
Magánszemélyek támogatása                                        200 000
Összes bevétel                                        353 681
Nyitó + bevétel                                        628 645
Kiadások: 
Ágynemű vásárlása                                                       149 523
Bankköltség                                          16 531
Összes kiadás                                        166 054
Nyitó + bevétel – kiadás (egyenleg):                          462 591

A közalapítvány vagyoni helyzete 2017. december 31-én:
Bankszámla egyenlege                                        433 333
Pénztár egyenlege                                          29 258

Tiszalöki Idősekért Közalapítvány

Tiszalöki Iskolás Gyermekekért Közalapítvány
A vagyon felhasználásával kapcsolatos  

kimutatás (Ft-ban) 2017. év

Nyitó egyenleg : 
Bankszámlák                                1 465 548
Pénztár                                          183
Összes nyitó                                1 465 731

Bevételek :   
Pályázati támogatás Munkaerőpiaci Alaptól        197 191
Magánszemélyek támogatása                                 59 000
Egyéb támogatás                                   170 863
SZJA 1 %-a                                   454 227
Táborozás önrésze                                   198 000
Bankkamat                                            64
Összes bevétel                                1 079 345
Nyitó + bevétel                                2 545 076
Kiadások :  
Tanulmányi versenyek, táborozás költsége          840 263
Nevezési díjak                                     72 600 
Adminisztrációs költség                                   100 000
Munkabér és járuléka                                   199 845
Egyéb költség                                     61 820
Bankköltség                                     29 568
Összes kiadás                                1 304 096
Nyitó + bevétel – kiadás (egyenleg):              1 240 980

 
A közalapítvány vagyoni helyzete 2017. december 31-én:

Bankszámlák egyenlege                                1 240 980
  

Tiszalöki Iskolás Gyermekekért Közalapítvány

TISZALÖKÉRT Közalapítvány
A vagyon felhasználásával kapcsolatos  

kimutatás (Ft-ban) 2017. év

Nyitó egyenleg:  
Bankszámla                                        936 742
Pénztár                                            8 807
Összes nyitó                                        945 549
Bevételek:   
TISZAVÍZ Kft-től támogatás                                   31 833 500
Támogatás gazdálkodó szervezetektől                          550 400
SZJA 1 %-a                                        116 871
Bankkamat                                                 13
Összes bevétel                                   32 500 784
Nyitó + bevétel                                   33 446 333
Kiadások:  
Városi intézmények támogatása                                 3 276 605
Városi rendezvények támogatása                               7 184 178
Városi civil szervezetek támogatása                             590 000
Sporttevékenység támogatása                                    2 400 000
Önkormányzati feladatok támogatása                      18 267 070
Mentőállomás felújítására                                        650 000
Adminisztrációs és egyéb költség                                 240 000
Bankköltség                                        244 698
Összes kiadás                                   32 852 551
Nyitó + bevétel – kiadás (egyenleg):                          593 782

A közalapítvány vagyoni helyzete 2017. december 31-én:
Bankszámla egyenlege                                        584 975
Pénztár egyenlege                                            8 807
A Közalapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki a TISZAVÍZ 
Vízerőmű Kft. által nyújtott támogatásért, amelyet a 
TISZAVÍZ Vízerőmű Kft. gazdasági tevékenysége alapján, a 
munkavállalói által elért eredményből nyújtott a Közalapítvány 
részére.
                                             TISZALÖKÉRT Közalapítvány

ÉRTESÍTÉS

A NEMZETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
KOORDINÁLÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ZRT.  

helyi megbízottja értesíti a lakosságot,
hogy a II. negyedéves

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJAT

2018.augusztus 11-től augusztus 25-ig lehet rendezni
szombatonként 8-TÓL 12-IG 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐTERÉBEN

szerdánként 15-TŐL 17-IG
A POLGÁRMESTERI HIVATAL PORTÁJÁN

Együttműködésüket tisztelettel köszönöm:
Krugné Szentesi Erika díjbeszedő

06/30/624-1741
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NAGYÜZEM A TISZALÖKI KAJAKOSOKNÁL

 Az idei szezon is februárban, Tiszaújvárosban 
kezdődött, a Héraklész fizikai felmérővel. Alegyesületünk 
8 fővel vett részt a megmérettetésen, mely visszaigazolást 
jelent az elvégzett téli alapozó munkáról mind a 
versenyzőknek, mind az edzőknek. Az elért helyezések 
alapján egy arany és két bronzéremmel tértünk haza:
Zsíros Attila (U11-es korosztály): 15. hely
Szabó Eszter (U12): 6. hely
Csikós Réka (U12): 7. hely
Dankó Roland (U12): 4. hely
Vereczkei Anett (U13): 1. hely!
Vereczkei Petra (U13): 8. hely
Bakos Dominik (U14): 14. hely
Chrenkó András (U14): 20. hely
 Április 22-én, a miskolci Csorba tavon került 
megrendezésre a kajakos Szezonnyitó Verseny. A 
gyermekek az előzetes várakozást felülmúlva, minden 
versenyszámban érmes helyezéseket értek el! A 
résztvevők és a helyezéseik:
Zsíros Attila (U11, MK-1, 2000 m): 3. hely
Szabó Eszter (U12, MK-1, 2000 m): 2. hely
Csikós Réka (U12, MK-1, 2000 m): 3. hely
Dankó Roland (U12, MK-1, 2000 m): 1. hely!
Vereczkei Anett (U13, K-1, 2000 m): 2. hely
Vereczkei Petra (U13, K-1, 2000m): 1. hely
Haraszin Gyula: (U13, K-1, 2000 m): 3. hely
 Május 11-én és 12-én Szegeden került 
megrendezésre a felnőtt és ifjúsági rangsoroló verseny. 
Itt két versenyzővel képviseltettük magunkat: Orosz 
Adriennel és testvérével, Ákossal. Adrienn olimpiai 
számban, K-1 200 méteren indult a felnőttek között, az 
előfutamból 3. helyen került a döntőbe, ahol 6. helyen 
ért célba, úgy, hogy a saját korosztályából mindössze egy 
versenyző előzte meg, egyébként csupa világ- és Európa 
bajnok végzett előtte. Ákos 15 évesen, serdülőkorú 
versenyzőként az ifiknél, az U17-18 korosztályban indult, 
K-1 200 méteren. Az elő- és középfutamából 3. helyen 
továbbjutva, a döntőben szintén 3. helyen végzett, többek 
között olyan versenyzőt is megelőzve, aki már nemzetközi 
ifjúsági versenyen is rész vett!
 A Borsod Megye Bajnokságára május 19-én, 
Tiszaújvárosban került sor. A verseny értékét növeli, 
hogy az itt, valamint a szeptemberben Miskolcon 
megrendezésre kerülő versenyen elért eredmények alapján 
az U13-14 korosztályban régiós válogatott kerettagságot 
lehet szerezni. A tavalyi év helyezései alapján Vereczkei 
Anett és Petra bekerült, ennek jutalmául a verseny előtti 
héten egy négynapos edzőtáborozáson vehettek részt, ami 
szintén Tiszaújvárosban volt. A gyermekek eredményei:
Zsíros Attila (U11, MK-1, 2000 m): 7. hely
Szabó Eszter (U12, MK-1, 2000 m): 2. hely
Csikós Réka (U12, MK-1, 2000 m): 6. hely

Dankó Roland (U12, MK-1, 2000 m): 5. hely
Vereczkei Anett (U13, K-1, 2000 m): 4. hely
Vereczkei Petra (U13, K-1, 2000m): 5. hely
Haraszin Gyula: (U13, K-1, 2000 m): 4. hely
 Május 26-án Győrben szerepeltek versenyzőink, 
itt került megrendezésre a Graboplast Maraton Magyar 
Bajnokság, mely kiemelt verseny az egyesületek részére, 
mivel az eredményes szereplésért kapott pontok fontos 
támogatást eredményeznek. Három egység lett elindítva, 
Dankó Roland (U12, MK-1, 5000 m) 7. lett, Csikós Réka 
és Szabó Eszter (U12, MK-2, 5000 m) 6. helyezést ért 
el, Vereczkei Anett és Petra (U13, K-2, 10000 m) pedig 
8. lett. Június elején, Szegeden rendezték meg a felnőtt 
és az U23 válogatóját. Itt Orosz Adrienn képviselte 
színeinket, akinél feltétlenül ki kell emelni, hogy az 
eredményes ifjúsági éveket követően, egy új, jóval 
erősebb versenyzőket tartalmazó U23 korosztályba 
került. Fontos hangsúlyozni, hogy Adrienn számára 
minden egyes futam során nála több évvel idősebb, 
tapasztaltabb versenyzőkkel szemben kell helytállnia. 
K-1 200 méteren együtt indultak a felnőttek és az U23 
kajakosai is. Adrienn a döntőben a negyedik helyen 
végzett, korosztályából mindössze egy hölgy előzte meg. 
A válogatási elvek alapján ez azt jelentette, hogy Adrienn 
kijutott az Európa bajnokságra! Egy kis kirándulásnak is 
felfogva, K-2 200 méteren is elindult versenyzőnk egy 
honvédos kajakossal, a döntőben az 5. helyezést érték el.
Június 15. és 17. között Szolnokon találkoztak az 
ország legjobb ifjúsági versenyzői. Itt indul Orosz 
Ákos, az egy, illetve két évvel idősebbek között az 
előfutamból továbbjutott, azonban a döntőbe már nem 
sikerült kvalifikálnia magát a középfutamból, azonban 
így is értékes tapasztalatokat szerzett. Június 28. és 
július 1. között az olaszországi Auronzóban került sor 
az ifjúsági és U23-as gyorsasági Európa bajnokságra. 
K-1 200 méteren Adrienn képviselhette hazánkat, az 
előfutamból és a középfutamból a második helyen 
továbbkerülve, a döntőben fantasztikus sikernek számító 
2. helyet szerezte meg. Ehhez az eredményhez szívből 
gratulálunk, kívánunk neki egészséget és sok kitartást a 
továbbiakban! Július 8.-án utaztunk Fadd- Domboriba, 
ahol a Vidék bajnokságot rendezték meg. Egy versenyző 
kivételével mindenki kivívta az indulás jogát a július 
végén megrendezésre kerülő Magyar bajnokságra. Igen 
népes mezőnyökben (30-35fő) nagyszerű eredmények 
születtek! Szabó Eszter 5. hely; Dankó Roland 7. hely; 
Zsíros Attila 9. hely; Vereczkei Petra 14. hely!
Egyúttal szeretnénk tájékoztatni a kedves szülőket, hogy 
érdeklődő gyermekeiket szívesen látjuk a vízi edzéseken, 
legyen szó aktív részvételről, vagy szimplán nézelődésről. 
A lehetőségekről, valamint az edzésekről Orosz Sándortól 
(06-70-204-6985) és Oroszné Pilipecz Mariannától (06-
70-347-5740) tudnak felvilágosítást kapni.

Diósgyőri Kajak Sport Club Tiszalöki Alegyesület



72018. július TISZALÖKI HÍRLAP



8 2018. július TISZALÖKI HÍRLAP

„Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik 
abban, ahogyan az állatokkal bánik.” (Mahatma Gandhi)

Kirándulás Nyíregyházára

Minden évben egy napot kapnak az osztályfőnökök, hogy a gyerekekkel 
közösen kiránduláson vehessenek részt. A kollégium lakói néhány 
nem kollégista tanulóval kiegészülve ebben az évben a Nyíregyházi 
Állatparkot választotta a kiruccanás helyszínéül, amely Magyarország 
legszebb állatparkja. Izgatottan indultunk, hiszen tömegközlekedéssel 
mentünk. A tanulók jólneveltségből is dicséretesen vizsgáztak, mert 
a buszon az időseknek szó nélkül átadták a helyüket. Ami külön 
szívmelengető volt, hogy a fiúk a lányoknak is átadták a helyüket. 
Gyakran hallom, olvasom, hogy ,,bezzeg az én időmben…”. Remélem, 

ezt is sokan 
látták! Amikor 
beléptünk a 
Zöld Piramisba a tanulók a telefonok után kapkodtak. Mindenki 
megörökítette a szülőknek a csodálatos látványt. Soha nem látott 
állatokat tekinthettek meg közelről. Az ügyesebbek kötélből font 
hídon is átmehettek, majd fókashow-n is részt vettünk.  Az állatok 
nagyon ügyesek voltak, de mindenki kedvence a kis fóka látványos 
mutatványa volt. Fáradtan, de élményekkel gazdagon értünk haza. 
Mindenkinek ajánlani tudjuk a Nyíregyházi Állatparkot, hiszen 
minden évben újabb és újabb látványosággal bővül. Reméljük, a 
következő évben is megtekinthetjük!

Nyár van… 

A reggeli derengő fények hasra esnek a hajnali vízcseppeken megülő fűszálak tetején. Ébredő virágok bontogatják 
szivárványos szirmaikat. Bogarak erősödő zümmögése ébreszti a színes pillangókat. A kis vakond még egy utolsót pillant 
ki a „túrás” tetejéről, majd behúzza az ásóját és eltűnik a végtelen földi járatokban. Az énekesmadarak szűnni nem akaró 
hangja, - mint pletykás vénasszonyok a piacon, járja át a zöld lombokat - csak éppen ez megnyugtat. Reggeli hűs szellő, 
virágok, fák bódító illatát hozza, érlelődő gyümölcsök fanyarságát, itt-ott keserű füsttel keverve lengeti felénk. Nyár, por, 
forróság, víz után epekedő növények és ugyanúgy kókadozó emberek szenvednek a városokban és a falvakban is. Néha 
kegyetlenül lecsapó özönvíz szerű eső hoz keserédes felüdülést. A hőmérsékletingadozás lecsapva  kergeti a hirtelen 
halált, vagy „jó esetben „ rosszullétet. Ha elkerül bennünket az enyhet hozó esőfelhő, az emberek is morcosak lesznek, 
gyűrött pólók, kifakult rövidnadrágok, csámpás papucsok csattognak a meleg betonon. Nem éppen az aktuális divat 
szerint a kivágott fák árnyait keresve. Nyár van, uborkaszezon, még a politikusok is kókadnak, nyalogatják sebeiket, 
vagy készülnek az új „csatára”- kit érdekelnek?! Nyár, fagylalt, fagyi, ami ma már csípős, kolbászos, céklás, töpörtyűs 
és még ki tudja milyen ízesítésű is lehet! ”Brrr”, ...hol van az az igazi citrom íz !!? Homlokunk lassú ereszcsatornái nagy 
nyugalommal ereszkednek alá már kora reggel. Lenge ruha szárnyak csapkodnak lábunk körül, nem éppen divatosan. 
Kell most arra gondolni, hogy mit is vegyünk magunkra, na és hová is menjünk? Üljünk ki a napra, vagy a strand vizébe 
merüljünk el nyakig, vagy éppen barangoljunk az erdőkben, hegyekben, a kullancsokat keresve, etetve és a szúnyogokat 
kergetve? Keressünk egy olyan éttermet, ahol éppen még ebédelni és hűsölni is lehet?  Nyár van a falunapok, fesztiválok, 
kézműves vásárok, kóstolók, vevőcsalogató pénztárca nyitogató ideje. Nyár van! Ezt vártuk. Gyerekek vakációja, szülők 
agyament gondjai - hová tegyük a gyereket/ ?/, mert ugye a kamra polcára nem rakhatjuk fel Őket nyáron, mint a frissen 
elkészült cseresznye kompótot. Nyár van, és hát van, akinek dolgozni is kell, ha éppen van hol és mit! Úgy gondolom, 
mindenkinek megvan a maga feladata, meg van mindennek a maga ideje is. Most éppen nyár van!!!

                                                                                          
Bodnár Gáborné
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Telekis sakkverseny 

Az első ismert sakkváltozat valószínűleg Indiában alakult 
ki 600 körül. Európába a sakk arab közvetítéssel jutott, 
közben sokat változva, és ezzel megalapozva a mai 
modern sakkot.
A sakk képességfejlesztő hatásai: növeli a 
koncentrálóképességet, igen jelentősen fejleszti a 
gyerekek önállóságát és a tudatos önfegyelmet. A 
gyermekek megtanulják kezelni a sikert és ami jóval 
nehezebb, elviselni a kudarcot. Erősödik a játékosok 
önbecsülése.
2018. május 28-án első alkalommal megrendezésre került 

iskolánkban a sakkverseny. Nagy Roland tanár úr lelkesen 
szervezte a feladatokat. Sikerült elhívnia a versenyre 
az NB II-es versenyzőt, Mizik Zsoltot, aki szimultán 
versenyt játszott a diákjainkkal. 
Eredmény:     I.   helyezett Berkes Bence 
  II.  helyezett Fazekas Milán 
  III. helyezett Fejes Alex
Berkes Bence tanulót szeretettel várja a következő 
tanévben Tiszavasváriban sakkfoglalkozásokra. Bence 
felkészítését segítette Zrinszki Dezső sakkoktató, 
aki fáradságot nem kímélve, ingyen foglalkozott a 
tanulóval a tanév során.  Köszönet érte! Mindhárom 
tanuló a kollégium csapatába tartozott. Ők a szabad 
foglalkozásokon is gyakran tornáztatják az agyukat. 

Kollégiumi élet a Telekiben 

A kollégium a tevékenysége során megteremti a 
feltételeket az iskolai tanulmányok sikeres folytatásához, 
kiegészíti a családi és iskolai nevelést és oktatást, 
egyúttal szociális ellátást, biztonságot, valamint 
érzelmi védettséget is nyújt. Ezeket a feladatokat is 
szem előtt tartva szervezzük a diákoknak a napi, heti, 
havi feladatokat. A teljesség igénye nélkül szeretnénk 
beszámolni a tanév második félévének programjairól.  
- Farsangot tartottunk, melyen minden kollégiumi diák 
részt vett. Csoportokban adták elő műsorszámaikat, 
melyen a közönség jókat derült. A közönséget a meghívott 
kollégák és családtagjaik adták. Jó alkalom ez arra is, hogy a 
szerény, visszahúzódó gyermek is bátran kiálljon színpadra.  
- Nagy figyelmet fordítunk a jeles napok 
megünneplésére. Így került sor a nők köszöntésére a 
Nőnap alkalmából. A fiúk műsort adtak a lányoknak 
és az iskolánk női dolgozóinak. A köszöntés végén egy 
szál virággal hálálták meg a kedvességet, szeretetet, 
figyelmességet, amelyet a tanév alatt kapnak fiaink.  
- A Víz világnapja alkalmából vetélkedőt szerveztünk, 
melyen a tanulók szívesen vettek részt. Nagyon 
aktívak voltak a feladatok megoldása során.  
- Ismét Budapestre utazhattunk a Rendőrnap 
alkalmából. Nagyon örültünk, hogy ingyen részt 
vehettünk egy nagyszabású országos rendezvényen, 
amely rendhagyó keretek között mutatta be a 
rendőrség és a katasztrófavédelem munkáját. 
- Babus-kupa: A viadalra, melyre Záhonytól Tiszalökig, 
Kisvárdától Hajdúböszörményig szép számmal neveztek 
kollégiumok, Vásárosnaményban került sor. Tizenegy 
diákotthon csapatának több mint száz játékosa mérte 
össze ügyességét, játéktudását. Ebben a versenyben 4. 
helyezett lett a csapatunk. Itt megmutatták diákjaink, hogy 
kitartással és szívvel bármit elérhetnek. Esélytelenként 
mentünk és a 4. helyezéssel mi győztesen értünk haza.  
- Nyírszőlősön, sakkversenyen vettünk részt. Nagyon jó 

hangulatban zajlott, ahol egy diákunk a legjobb 12 közé 
került. Ez igen előkelő helyezés a több mint száz induló 
között. Nagyon fontosnak tartjuk a kollégiumban, hogy a 
diákok drogprevenciós programon vegyenek részt. Ennek 
tartalma igen sokszínű. Megismerkedhetnek a foglalkozás 
során a szerek fizikai és pszichés hatásaival. A foglalkozás 
célja a negatív attitűd kialakítása, a tanuló önbecsülésének 
és tudatosságának növelése, olyan készségek megtanítása, 
melyek a visszautasításhoz és a társas élethez szükségesek.  
- Kirándulást is szerveztünk, melynek 
célja idén a Nyíregyházi Állatpark volt.  
- A nyíregyházi Móricz Zsigmond 
Színházban megtekinthettünk az 
Illatszertár című romantikus   komédiát.  
Kollégiumunk tanulói 2018. június 4-én a Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából a város által szervezett 
megemlékezésen vettek részt. Iskolánk diákjai között 
szép számmal foglaltak olyanok is helyet, akik 
Kárpátaljáról érkeztek. Őket mélyebben megérintette 
az ünnepi műsor, hiszen nap mint nap tapasztalják 
otthon, milyen saját hazában idegennek lenni. 
- Minden hónapban több alkalommal sütünk-főzünk. 
Ezek az alkalmak nagyon jók arra, hogy egymást jobban 
megismerjük a kötetlen beszélgetések alkalmával.   
- Gyakran szépítjük, díszítjük a második 
otthonunkat. A kézműves foglalkozások 
alkalmával szebbé tudjuk tenni a környezetünket.  
- A jobb tanulmányi eredmény érdekében felzárkóztatást 
és tehetséggondozást is tartunk. Ezek a tevékenységek és 
a mindenki számára kötelező szilenciumok meghozták az 
eredményt, hiszen a kollégiumban lakó diákok átlaga 4,04. 
- Folyamatosan szépítjük környezetünket. 
Ennek jegyében július elején a pedagógusok 
és a diákok összefogtak és társadalmi munka 
keretében közösen kifestettünk néhány hálótermet.  
 Időközben a kollégium kiürült, valamennyi 
csoportnak véget ért a nyári gyakorlat, mindenki otthon 
piheni ki a tanítási év fáradalmait. Reméljük, szeptember 
2-án még több kollégistával találkozunk!
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A kapitális vadkan

2001-ben történt. Egy tiszalöki hivatásos vadász, Hajdu Lacika 
története. Azért mondta el nekem, hogy közreadjam, hogy ne vesszen 
el ez a nagyszerű vadászkaland. A kapitális szó a múlt század 
második felében alakult ki. /Olyan rekord, vagy a közeli vad trófea, 
amit csak a kapitalisták tudtak megfizetni./ Lássuk a paramétereket! 
Az agyara 27 és 28 cm. A lenyúzott bőre több volt egy mázsánál. 
A foga egy nagy konyhakés méretének felel meg. Azért írom jelen 
időben, mert még mindig megvan, és legnagyobb büszkesége annak, 
aki elejtette. Lacika már tizenévesen majd minden szabadidejében a 
kenderáztatói vadkacsa nevelő vadőrök körül lebzselt. 22-es kispuska 
volt, muníció megint csak volt, úgy, hogy úgy megtanult lőni, hogy 10 méterről nem csak a virágot, de annak a szárát is 
bármikor eltalálta. Később letette a hivatásos vadász vizsgát egy szakiskolában. Tiszalökön nem kapott a szakmájában 
munkát, úgyhogy innen távolabb kapott állást. „Kelő nappal én is kelek” volt a jelszava, és járta a határt. Ismerte a vadak 
fellelhető helyét, és ez jól jött, mikor egy általában tehetős emberrel vadat akart lövetni. Akkor, mikor a vadásztörténet 
kezdődik, el kell mondanom, hogy az amatőr vadásznak többek között sok kamionja is volt. Már az őzbak szezon vége 
felé jártak, mikor engedélyt kaptak egy selejtes agancsú őzbakra. Mikor kiértek a határba, nem csapták be a terepjáró 
ajtaját, hanem óvatosan mozogva elindultak a selejtes bak vélhető helye felé. Mintegy 300 métert mentek. Egy füves 
területen megpillantottak egy fűből kiemelkedő kopasz vaddisznó hátat. Azt hitték egy dombon áll, mert a fű úgy 120-130 
cm magas volt. Kérdi a vendégvadász, hogy – Mit csináljunk? – Lőjed! – mondta Lacika. Az első lövésnél elborult a vad, 
majd felállt, és menekült a közeli sűrű kökénybokrok felé. A második lövést szintén eleséssel jelezte, majd betört a bokrok 

közé. – Na, most mit csináljunk? – kérdezték egymástól 
szinte egyszerre. A protokoll azt mondja ki, hogy nem 
szabad a sűrűbe semmilyen vadkant követni, hanem 
kutyákat kell hozatni, és azok segítségével kell a vadat 
kihajtani a rejtekéből. De ők úgy döntöttek, hogy kilövik. 
Nem volt meleg, ők mégis verejtékezve megközelítették a 
csalitost.  Ki lője le? Támadó vadnál a puskatávcső nem 
hogy előnyt, hanem óriási hátrányt jelent. - Te lőtted meg, 
add meg te neki a kegyelemlövést. – mondta Lacika. A 
vadász vállba szorított, a feltételezett célra tartott puskával 
széthajtotta a vadat takaró ágakat. Lacika mintegy három 
méterre a vadásztól balra a saját puskájával fedezte. Hat 
lövés dördült el. – Megvan! – kiáltotta a vendégvadász. 
Visszamentek az első rálövés helyére a habos vérnyomon, 
amit mintha vedérrel öntöttek volna ki. Várták csendben, 
hogy hátha hallanak valami mozgást. A remete kan nem 
mozgott. Mikor megnézték, nagyon elcsodálkoztak. Ilyet 
még vadászújságokban sem láttak. Nem tudták a súlya, 
meg a bokrok sűrűsége miatt megmozdítani, nemhogy 
kihozni. Odaálltak a terepjáróval, kötelet kötöttek a lábára, 
és egy kiszáradt árok partjára vontatták. A vad egy szintbe 
volt a vadszállító ráccsal. Hosszan kínlódva rágurították 
és rákötözték. A százhatvan centis rácsról az eleje meg 
a hátulja bőven lelógott, olyan kettőnegyvenre tippelték. 
Nyúzáskor találtak rajta hét már beforrott lövést. Az agyara 
szerintük, meg szerintem is világrekord volt. Tévedhetünk 
is, de nagyobbról nincs tudomásunk. Lacika a vadásztól 
kapott hat havi fizetésének megfelelő pénzt, meg a helyi 
kocsmában egy hónapig ingyen fogyaszthatott, beleértve 
az italon kívül is mindent /cigi, csoki, rágó/. Ez a kapitális 
vadkan meg Hajdu Lacika története.
                                                                                                                            

Halmi Sándor

Indul a bajnokság! 

 Tart még a forró nyár, de a futballszezon lassan újra 
elindul. Felnőtt csapatunk immár a megyei 2. osztályban 
folyatatja. Komoly feladat elé nézünk! A kitűzött cél a biztos 
bennmaradás.  A csapat együtt maradt, heti három edzéssel és 
edzőmeccsekkel készül. Kérjük a futballszerető közönséget 
látogassanak el a hazai mérkőzésekre. Fontos, hogy minden 
helyzetben biztassuk a fiúkat. Legyünk türelmesek, mert egy 
sokkal erősebb bajnokságban kell helytállnunk! Örüljünk 
együtt a sikerüknek, és biztassuk együtt tovább Őket kudarc 
esetén. Meglesz az eredménye!

HAJRÁ TISZALÖK!

2018/2019. évi Megye 2. Labdarúgó csapat őszi sorsolása
Nyírlugosi SE - Tiszalök VSE     2018.08.12. 17:00
Tiszalök VSE – Napkori Szabadidő SE    2018.08.18. 17:00 
Kemecse SE – Tiszalök VSE     2018.08.25. 17:00 
Kótaj SE - Tiszalök VSE     2018.09.02. 16:00 
Tiszalök VSE – Kállósemjén SE    2018.09.08. 16:00 
Encsencs SE - Tiszalök VSE     2018.09.16. 16:00 
Tiszalök VSE – Levelek SE     2018.09.22. 16:00 
Rakamazi Spartacus SE - Tiszalök VSE   2018.09.30. 15:00 
Tiszalök VSE – Nyíribrony SE     2018.10.06. 15:00 
Nyírteleki SE - Tiszalök VSE     2018.10.14. 15:00 
Tiszalök VSE – Újfehértó SE     2018.10.20. 14:00 
Apagy SE - Tiszalök VSE     2018.10.28. 14:00 
Tiszalök VSE – Nagykállói VSE    2018.11.03. 13:00 
Nyírbéltek KSE - Tiszalök VSE    2018.11.11. 13:00 
Tiszalök VSE – Kálmánháza SE    2018.11.17. 13:00

 
Cserés Csaba
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Tudja meg az ország-világ, hogy most jön a XX.

Tizenkilencedik alkalommal került 
megrendezésre a Tiszalöki Csontváry 
Nemzetközi Alkotótábor. A hosszú 
évek hagyománya, kiforrta magát és 
egy színvonalas alkotó közösséget 
hozott létre. Az ország szinte minden 
zugából, Veszprémtől Kecskemétig, 
Verőcétől Gávavencsellőig érkeztek 
alkotók az idei rendezvényre. A 
Kárpátaljai Szolyva és az erdélyi 
Marosvásárhely és Szatmárnémeti is 
képviseltette magát.

A tíznapos szakmai munkát Gebora István úr, a tábor művészeti vezetője fogta össze. Az ő javaslatára és ismerőseire 
hagyatkozva küldtük el a meghívókat a régi és új barátainknak. Az első napi ismerkedés és tábornyitás után, csodálatos 
dolgokat műveltek ecsetjeikkel a vendégeink. Hamarosan tájak, házak, virágok és portrék egyaránt a vászonra kerültek. 
Elfogadta meghívásunkat Dr. Baracsi Endre a Megyei Közgyűlés alelnöke, településünk polgármestere Gömze Sándor és 
Fedor László alpolgármester is többször meglátogatta a tábor lakóit és figyelemmel kísérték a művészi alkotófolyamatokat.
Újdonság volt a tábor életében, régi vágyunk találkozott, Jeneiné Gaál Mária tanárnő és a művészeti vezető gondolataival. 
A mentor program keretében a Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói közül néhány 
festészetet kedvelő diák a művész vendégeink szakmai irányítása mellett belekóstolhattak a tábor és a művészélet 
rejtelmeibe. Csodálatos eredményeket produkáltak ezek az aranyos, ügyes gyerekek. Munkáikból Mester és tanítványa 
címmel kiállítást tervezünk a Galériában. A záró tárlaton minden alkotó bemutatta az itt készült műveit és a városnak 
adományozott ajándékokat. Szeptember 15-én Verőcére kaptunk meghívást, ahol a Tiszalöki alkotótábor képeit 
mutathatjuk be. 
Nagyon nagy szeretettel és köszönettel szóltak az eltelt 10 
napról az elköszönő vendégek. A távolság nem számít, jönnek 
legközelebb is, mert a Tisza és környéke és az itt élő emberek 
nagy hatással voltak rájuk. Köszönték a nagyszerű ellátást, a 
figyelmességet, amivel körülvettük őket. Ezt a színvonalat csak 
a támogatók segítségével érhettük el. Nagy köszönet jár azoknak 
a vállalkozásoknak és magánembereknek, akik önzetlenül adtak 
támogatást sikeres rendezéshez.
Nagy tervünk, hogy a XX. alkotótábort, amelyet a jövő nyárra 
tervezünk, szeretnénk meghívni mindazokat egy napra, akik 
eddig az alkotóközösségünk tagjai voltak.
Szép volt! Büszkeséggel gondolunk az elmúlt 10 napra, mert 
Tiszalök kulturális vagyona és hírneve tovább gyarapodott.

Tölgyesi Attiláné - igazgató, Zrinszki István - főszervező

Köszönet a támogatóknak:
Agro-Szolg Mezőgazdasági 

Szövetkezet Tiszalök
Dan Tamás –  

Complex Cégcsoport
Fedor László alpolgármester
Gömze Sándor polgármester

István Zsolt
Jutka Virágbolt

Kerezsi Zita
OPTEAM-ÉPÍTŐ Kft. - 

Nyíregyháza
Pápa József

Park Cukrászda

Szabadság Mezőgazdasági 
Szövetkezet

Tiszalök Város 
Önkormányzata

Tiszalökért Közalapítvány
Tiszatáj Közalapítvány

Tiszavasvári Sütőüzem Kft.
Új Élet Horgász Egyesület

Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház

Veres József
Viola Print Nyomdaipari Kft.

Vitaminvilág
Dr. Zrinszki Eszter
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Tisztelt Szülők, Kedves tanulóink!

Tájékoztatunk Mindenkit, hogy a  
Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola  

és Alapfokú Művészeti Iskola,  
2018/2019-es tanév tanévnyitó ünnepségének időpontja: 

 
2018. 08. 30. csütörtök 17 óra 

ANYAKÖNYV

Júniusban házasságot kötöttek
Bankus Melinda - Fazekas István

Kiss Gabriella Zita - Kovács József
Mezei Márta - Nagy Lajos

Akitől júniusban búcsút vettünk:
Balogh Józsefné
Csáki Józsefné
Dudás Jánosné

Kabai Sándor Gábor
Káplár Ferenc
Szabó Lajos

Vadász Ferencné

Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:
Balogh Cintia

Bódi Melani Szelina
Horváth Krisztina Emma

Kónya Dániel
Mészáros Márta

Rigacs Nóra
Simon Bence Sebestyén

Solymosi Anna
Takács Zétény

Tóth István Brendon
Tóth Tibor József

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

Hajdúnánási Húsüzem keres sofőrt,
áruterítői munkakörbe.

Érdeklődni: 06 30/953-1624

Tiszavasvári húsboltba keresünk szakirányú
végzettségű gyakorlott eladót!
Érdeklődni: 06 30/953-1624

Hajdúnánási baromfi vágóhídra keresünk
 gyakorlattal rendelkező munkatársakat.

Érdeklődni: 06 30/953-1624

Hajdúnánási vágóhíd bélüzemébe
keresünk munkatársakat!

Érdeklődni: 06 30/953-1624

MEGEMLÉKEZÉS

BÉNYEI JÁNOSNÉ 
PILLÁR MARGIT

Nem fogom már elgyengült kezed.
Nem simogatom már őszülő fejed.
Nem tekint rám aggódó szemed,

 Megpihenni tért két dolgos kezed.
Eltűnt a mosolyod, elfogyott a szavad,

Fáj a hiányod, szívem megszakad.
Nincs olyan nap, óra, mióta elmentél,

Hogy Rád ne gondoltam volna.
Remélem, ott fent te is gondolsz néha rám.

Nyugodjál békében jó drága Anyukám.
Hat éve, hogy elmentél.

Fájó szívvel gondolunk rád.

Szerető lánya és családja
Pente Mihályné

Osztálytalálkozót szervezek
Akik 1968-ban Bugya Ferenc tanár úr osztályában végeztek, 

találkozzunk 2018. szeptember 8-án.
Elérhetőség: Zrinszki Dezsőné (Dobin Ilona) tel.: 06 70/6066-892

Tiszalökön a Honvéd utcában jó állapotban lévő, 
azonnal költözhető, 2 szobás családi ház eladó.

Irányár: 4,5 millió Ft Tel.: 30/789-5530

Tiszalöki Hírlap Olvasók Figyelem!
Készítsenek szelfiket a Világ különböző pontjain, vagy otthon, 

különböző szituációkban, vagy helyzetekben, amint kezükben tartják 
a jól látható TISZALÖKI HÍRLAPOT!

A beküldők között kisorsolunk egy kétszemélyes ingyenes belépőt a 
Tiszalöki Könyvtárba !
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