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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

 
Magyarország születésnapja, augusztus 20-a, 

Szent István és az államalapítás ünnepe

Augusztus 20-án, hétfőn 17 órakor a Polgármesteri Hivatal 
Nagytermében az ünneplő közönség ajkán felcsendült a 
Himnusz, Fekete Miklós művésztanár tárogatókíséretével, 
és ezzel kezdetét vette ünnepi megemlékezésünk, amely 
Gömze Sándor polgármester ünnepi beszédével folytatódott:

„Augusztus 20-a az egyik 
legrégibb magyar ünnepnap: 
Szent István király napja, 
a keresztény magyar 
államalapítás, a magyar állam 
ezeréves folytonosságának 
emléknapja.
A rendszerváltozással 
felelevenedtek a régi tradíciók. 
1989 óta újra megrendezik 
a Szent Jobb körmenetet a 
Szent István Bazilikánál. Az 
igazi rehabilitációt az 1991. 
évi VIII. törvény jelentette, 
amikor augusztus 20-át 
az Országgyűlés hivatalos 

állami ünneppé nyilvánította, amelyet a 2012-ben életbe 
lépett Alaptörvény megerősített.
A magyar államalapítás ünnepe egyaránt alkalmas a 
múltra való emlékezésre és a jövőbe tekintésre. Milyen 
magyar államot teremtettek elődeink, és ezredév után mi, 
mai magyarok, milyen államot szeretnénk magunknak és 
gyermekeinknek?
A magunk mögött hagyott több mint ezer esztendő is azt 
példázza, hogy mi, magyarok „annyi balszerencse közt, oly 
sok viszály után” is mindig képesek voltunk megőrizni jövőbe 
vetett hitünket, alkotókedvünket és életszeretetünket. És ami 
ennél is fontosabb, nemzedékről nemzedékre megőriztük 
képességünket, hogy lelkünket felemelve akár a semmiből is 
újraalapítsuk államunkat.
Szent István azzal, hogy a kereszténységet választotta, 
évezredes távlatban döntött a magyarok hovatartozásáról. 
Egy évezred után semmi okunk nincs abban hinni, hogy a 
magyar állam javára válna, ha felszámolná ezen keresztény 
gyökereit és feladná függetlenségét. 
Olyan országot szeretnénk, amelyet mindenki büszkén hívhat 
hazájának. Ahol a munkának értéke van, ahol a ház otthon 
is, ahol a családok támogatást kapnak, ahol a hit összeköt, a 
biztonság pedig állandó.”

Az ünnepi beszédet 
az új kenyér 
megszentelése követte. 
A kenyér az ember 
számára az életet, a 
megélhetést, az otthont 
jelenti. A nemzeti színű 
szalag szimbóluma 
a haza és az élet 

összekapcsolódásának. Ünnepségünkön hagyomány, hogy a 
történelmi egyházak képviselői megszentelik és megáldják 
a nemzeti színű szalaggal átkötött új kenyeret. Bacsó János 
görögkatolikus parókus, Földes Gábor római katolikus 
plébános, és Lőrinczyné Harászi Andrea református lelkész 
szentelte meg a kenyeret, amely a befejező áldás után 
szétosztásra került.
A képviselő-testület 69/2018. (V. 31.) határozatával idén a 
Tiszalök Város Díszpolgára címet Király Sándor kapta. 
A díszpolgári cím 
átadása után a 
Tiszalöki Népzenei 
Együttes ünnepi 
műsora következett. 
Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által 
támogatott Csoóri 
Sándor Programban 
nyert pályázat által 
készült új ruhákban 
láthattuk őket a 
Városnap után másodszor. Fellépésük előtt a közönség 
tapssal köszöntötte Tölgyesi Attilánét, a Városi Könyvtár 
és Művelődési Ház igazgatóját, akinek az egész pályázat 
köszönhető, és a ruhák megalkotóját, Kovácsné Szeitz 
Ágnes hajdúnánási varrónőt, aki jelenlétével megtisztelte 
ünnepségünket.
Műsorukat egy népszerű moldvai népdallal kezdték, majd 
az asszonykórus Felvidéki népdalokat énekelt, majd a teljes 
népzenei együttes kisfástanyai béres csokrát halottuk. Végül 
Zala megyei arató népdalcsokruk ősbemutatójával zárták 
műsorukat, amelyet Krámor Katalin doktornőnek ajánlottak, 
hiszen az ő ötlete alapján állította össze a művészeti vezető, 
Cziczerné Darai Erzsébet. 

Ünnepségünk zárásaként közösen elénekeltük a Szózatot 
Fekete Miklós művésztanár tárogatókíséretével, és a 
Népzenei együttes vezetésével.

   Szakolczainé Suskó Ágnes - ih.
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Mindjárt itt a XX.

Még szinte be sem fejeződtek a XIX. Városnap utómunkálatai, de már a jövő évi jubileumi 
rendezvényt tervezgetjük.  Az eddigi jól bevált praktikákat visszük tovább, a hibáinkból 
okulunk és igyekszünk mindent pontosan megtervezni. A program összeállításánál 
fontos szempont minden évben, hogy minden korosztálynak kedvezzünk, ugyanakkor 
színvonalas programokat és szórakozást nyújtsunk a látogatóknak. A gyermekek 
számára évek óta ingyenes a népi játszóház, az eurojumping és az ugrálóvár, ami a 
szülők számára pénztárcakímélő, a gyerekeknek pedig remek szórakozás. Ebben 
az évben a rendőrség is színesítette a programot és sokak számára új színfolt volt a 
szimulátor kipróbálása. A főépületben Takács Lászlóné, Katika néni kelim és gobelin 
kiállításában gyönyörködhettünk, mellette kapott helyet a Vöröskereszt által szervezett 
véradás is, ahol majdnem húszan segítették vérükkel a rászorulókat. A lelátó mögötti 
épületben Szeifert László afrikai állatportréi és Tölgyesi János rádióamatőr relikviái is 

helyet kaptak Pappné Kórik Judit immár 
hagyománnyá vált retro kiállításán. Az 
idén is meghirdettük a Nyári Ízek Fesztiválja főzőversenyt, amelyre 13 
csapat jelentkezett. A látogatók sokféle finomságból választhattak, amit 
esetleg otthon nem szoktak elkészíteni, sokan ételhordókkal érkeztek és a 
szombati főzést a csapatokra bízták, aminek mi nagyon örülünk, hiszen a 
gasztronómiai hagyományok megőrzése, és ugyanakkor megújítása is célja 
ennek a rendezvénynek. Az elkészült ételeket szakmai zsűri is értékelte. Az 
elnök Pataky Péter séf, aki már évek óta szívesen jön a fesztiválunkra, és 
ami a szívemet melengeti, hogy mindig kihangsúlyozza, hogy ő tiszalöki 
származású! Zsűritársai Molnár László gasztronómia tanár és Taksár Ferenc 
a Szabadtűzi Lovagrend lovagja, akik szintén lelkesen járnak hozzánk, amit 
ezúton is nagyon köszönök nekik! Vig-Muskovszky Mária tanárnő kedves 

és szakértő konferálása pedig évek óta nélkülözhetetlen számunkra, köszönjük szépen, hogy mindig számíthatunk rá! A 
délelőtt folyamán mutatkozott be Naninski és társa, akiket a közönség nagy örömmel fogadott és szívesen kapcsolódtak 
be az interaktív játékukba. A délutáni motoros felvonulás is szépen kialakult Szőke Zoltán szervezésének köszönhetően. 
Ezt követően Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő és Gömze Sándor polgármester köszöntötte a látogatókat, majd 
a zsűri értékelte a délelőtt folyamán elkészült ételeket és díjak átadása következett. 
Az idei eredmény a következőképpen alakult:
I. Új Élet Horgász Egyesület
II. Tiszalök Város Önkormányzata
III. Handball Team
Közönségdíj: ESZI vagy nem eszi
A többi csapat is különdíjban részesült, köszönjük, hogy eljöttek a versenyünkre: a Csipet Csapat, a tiszadadai Fittness 
Band, a Hihetetlen Család, a Nimród Vadásztársaság, a Telse, a Tiszavasvári Járási Hivatal, a Tiszavirág Hagyományőrző 
Egyesület, a Városüzemeltetési Intézmény és a tiszadobi Zilahi Csapat. A délutáni fellépők sorát Kovács Kati Kossuth 
és Liszt Ferenc díjas énekesnő nyitotta meg, és fergeteges koncertjével megteremtette a vidám hangulatot mindenki 
számára. Energiája és csodálatos hangja semmit nem kopott a Táncdalfesztivál óta, nagyon örülünk, hogy élőben is 
megcsodálhattuk tehetségét. Visszatérő fellépőink a Vogue Modellstúdió tagjai, akiket a Tiszalöki Népzenei Együttes 
és az Asszonykórus műsora követett. Az együttes tagjai ezen a napon léptek fel először Tiszalökön az új ruhájukban, 
amelyet a Csoóri Sándor Alap pályázatán nyertünk. Még sok sikeres fellépést, további szép eredményeket és jó 

egészséget kívánunk nekik!  Hekman Böbe először mutatkozott be a tiszalöki 
közönségnek és gyönyörű hangjával és bájos megjelenésével elvarázsolt 
mindenkit. A Nyíregyházi Táncklub táncosai Marján Zoltán és párja színvonalas 
táncbemutatóval kedveskedtek a látogatóknak, és aki kedvet érez, hogy 
megtanulja ezeket a lépéseket, októbertől a művelődési házban találkozhat 
Zolival a társastáncoktatáson. A tiszalöki BV műveleti bemutatója is igen népes 
tábort gyűjtött maga köré, hiszen még városnapon most először pillanthattunk 
be mozgalmas munkájukba. Gulyás Szilvi Zumba csapata még tovább fokozta a 
hangulatot, hiszen öröm volt látni, ahogy a különböző korosztályú hölgyek milyen  
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összhangban, lelkesen és önfeledten mozogtak a 
zene ritmusára.
A hagyományoknak megfelelően koncert és 
tűzijáték zárta a XIX. Városnapot. Igazi zenei 
élményt nyújtott a Charlie Band koncertje, 
nagyszerű zenészek a színpadon és a Liszt Ferenc 
díjas énekes, óriási alázat a közönség felé és 
minden közreműködő felé! Érdemes tanulni tőle! 
Igazi nagybetűs ZENÉT hallhattunk, előadó és 
közönség egy hullámhosszra kerülve élvezte ezt a 
csodálatos élményt. Egy ekkora méretű rendezvény 
megvalósításához nagyon sok ember összehangolt 

munkája és támogatása szükséges, de maga a rendezvény akkor igazán jó, ha 
nem látszik mögötte ez a sok munka, és szervezés, hanem úgy tűnik, mintha minden magától menne. Köszönjük Gömze 
Sándor polgármester úrnak, Ötvös Pál úrnak a Tiszavíz Vízerőmű Kft. elnökének és Bede-Tóth Attila úrnak a Tiszalökért 
Közalapítvány elnökének a támogatását. Pataky Péter séfnek és Bereczki Lászlónak, hogy a színpadot a rendezvény 
helyszínére juttatták. A Városüzemeltetési Intézmény vezetőjének, Murányi Anikónak és munkatársainak a helyszín 
rendbetételét, a polgármesteri hivatal dolgozóinak a közreműködést, hiszen többek között a kóstolójegyet és a tombolát 
is ők árulják évek óta.
Óriási köszönet a munkatársaimnak, akik végig mellettem álltak és mindenben segítettek! 
Mindenkinek köszönöm, aki bármit is tett a rendezvény sikeréért! Jövőre találkozunk a XX. Városnapon!
        

Tölgyesi Attiláné - főszervező

TÁMOGATÓK NÉVSORA 
Ádám Katalin
Ámik János

Antalócziné Zsuzsa
Balogh Endréné
Bodnár Dániel
Bódor Gyöngyi

Csáki József
Doh-Méh Bt

Fazekas Csabáné
Gulyás Istvánné (Virág és Ajándék Üzlet)

Gulyás Jánosné
Harsányi Tiborné

Havanyeczné Dobó Anett (Facebook: VIXI Világ)
István Marianna

Kiss Zoltánné (Krókusz Virág- Ajándék)
Koleszárné Szilvi

Kovács Béla
Lakatos Pál

Nagy Barbara (B-Löki Állateledel)
Nagy József (Cukrászda)

Nagyné Solymosi Mária (Gazdabolt)
Plánkné Kapusi Zsuzsa

Rácz Sándor
Rigacs Tiborné

Szarvas Gyógyszertár
Vámos Nóra

Veres Józsefné
Volüm Józsefné

Zilahi Attila



KONFLIKTUSKEZELÉSI TRÉNING

Időpont: 2018.09.14-2018.09.16.
Helyszín: Tiszalök, Kossuth u. 40/a (Galéria)
A tréninget tartja: Körei László 
egészségfejlesztő- és mentálhigiénés szakértő, tanár és 
tréner
 
A tréningen való részvétel ingyenes minden 18. életévet 
betöltött tiszalöki lakos számára. Jelentkezni 
személyesen Tiszalök Város Önkormányzatánál 
Forgács-Nagy Emesénél és Cziáky Tímeánál lehet.  
 
Jelentkezési határidő: 2018.09.06.

Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet:  
06-70-606-2434,  06-70-608-0717.
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2018-ban először került megrendezésre az EFOP-1.5.3-16-2017-00086, „Együtt 
a humán szolgáltatás fejlesztésért” című pályázat keretében a szünidei nyári 
gyermekétkeztetéshez kapcsolódó napközis tábor. A gyerekek 4 turnusban vehettek 
részt, melyek 2018. július 16-tól 2018. augusztus 10-ig tartottak. A programok 
helyszínét a Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
biztosította. A tábor során igyekeztünk a gyerekek számára minél tartalmasabb, 
kreatívabb programokat szervezni. Többek között kézműves foglalkozásokon vettek 
részt (kavicsot festettek, karkötőt fontak, bábot készítettek…), sportversenyeken 
mutathatták meg ügyességüket, sétát tettek az ÖKO-
centrumban, a Kis-Tisza tanösvényen, agyagozhattak. 
Tábori emlékekkel gazdagodhattak, tartalmas 
nyári szabadidős program részesévé válhattak a 
résztvevők. Ezúton szeretnénk megköszönni a 
táborok lebonyolításában közreműködők munkáját! 
 
Reméljük, hogy jövőre is találkozunk! 

Köszönjük a támogatást! 

A Csoóri Sándor Program 
a népi kultúra területén, 
k ö z ö s s é g t e r e m t ő 
műfajokban működő – 
Magyarországon a hazai és 
nemzetiségi, határainkon túl 
pedig a magyar néptáncos, 
népzenei és népdalköri – 
szervezeteket, közösségeket 
kívánja támogatni. A 
tavalyi évben a Városi 
Könyvtár és Művelődési 
Ház által beadott pályázaton 
a Tiszalöki Népzenei 
Együttes 800.000,- Ft-ot, 
a Tiszalöki Asszonykórus 
600.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyert. 
A megítélt összegből új 
tárogatót, új népviseleti 
ruhákat, női és férfi 
öltözetet, karaktercipőket, 
citerahúrokat és 
pengetőket vásároltunk. 
Köszönjük szépen az 
Emberi Erőforrások 
Minisztériumának a 
támogatást!

Kedves Városlakók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az EFOP-1.5.3-16-2017-
00086 kódszámú, „Együtt a humán szolgáltatás fejleszté-
sért!” elnevezésű pályázat keretében gyógytornász kerül 
alkalmazásra.

A tornákat Csikósné Badics Anikó fogja tartani.

A következő tornákra lehet jelentkezni: 
- tartásjavító 
- gerinc 
- egészségmegőrző 
- nyaki-vállövi 
- csontritkulásos

A tornákon való részvétel tiszalöki lakosoknak ingyenes! 

Jelentkezni telefonon, vagy e-mail-ben lehet:

efop15316@tiszalok.hu

06-70-606-2434; 06-70-608-0717

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 28.

Bővebb információ az alábbi telefonszámokon kérhető:  
06-70-606-2434,  
06-70-608-0717

A tornák időpontja 
a jelentkezések 

függvényében kerül 
kialakításra.
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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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TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL

4450 Tiszalök, Kossuth utca 67.  
Tel/Fax:42/278-259 

e-mail: efop15316@tiszalok.hu 

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00086 „Együtt a humán 
szolgáltatás fejlesztésért” című pályázat keretében 
pszichológus munkatársat keres Tiszalök Város 
Önkormányzata.
A munkaviszony időtartama:
Határozott idejű munkaviszony, 25 hónap.
Foglalkoztatás jellege: Heti 20 óra
A munkavégzés helye: Tiszalök
A pszichológus munkatárs feladatai:  
• Település igényeinek figyelembevételével a nevelési és 
oktatási intézményekkel való kapcsolattartás 
• A nevelési és oktatási intézménybe kerülő különböző 
beilleszkedési- és teljesítményzavarokkal küzdő 
gyerekek segítése, 
• Munkája során a gyerekekkel egyénileg és csoportosan 
is foglalkozik.  
• A krízishelyzetek kezelése például pályaválasztás, 
gyász feldolgozása,  
• Különböző csoporthelyzeteknek a létrehozásával a 
pszichológusnak lehetősége nyílik a csoportdinamika 
tudatos alkalmazására, a csoportban levő tanulók 
önismeretének, kommunikációs képességeinek, szociális 
érzékenységének fejlesztésére.  
• Egyéni esetvezetés  
• A leggyakrabban felmerülő esetek kezelése a lakosság 
körében például szorongás, hangulatzavar, párkapcsolati 
probléma
Pályázati feltételek:  
• Egyetemi végzettség  

• Számítógép felhasználói ismeretek, az irodai 
alkalmazások (MS Office) magabiztos kezelése 
• Kiváló kommunikációs- és szervezőkészség 
• Jó problémamegoldó- és együttműködési készség 
• Jó kapcsolatteremtő képesség
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
• Hasonló munkakörben, projektben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• Végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
• Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz 
(Europass) 
• Motivációs levél 
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó adatait az eljárásban 
résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
• A munkakör legkorábban 2018.október 01. napjától 
tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:   
2018. szeptember 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Forgács-Nagy Emese szakmai vezető nyújt, a 06-70-606-
2434-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Tiszalök Város 
Önkormányzata címére történő megküldésével 
(4450 Tiszalök, Kossuth u. 67.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a projekt nevét: „EFOP 1.5.3-16-2017-
00086 „Együtt a humán szolgáltatás fejlesztésért”, 
valamint a munkakör megnevezését: pszichológus. 
• Személyesen: Forgács-Nagy Emese szakmai vezető 
részére, 4450 Tiszalök, Kossuth utca 67. 

A pályázat elbírálásának határideje:  
2018. szeptember 26.

Király Sándor 
Tiszalök Város Díszpolgára 

Király Sándor Budapesten nevelkedett, ott járt iskolába. Az 1956 utáni időszakban került 
Tiszalökre, ahol vízügyi szakemberként dolgozott. A Királyéri Vízgazdálkodási Társulatot 
vezette közel 25 éven keresztül. Ez a társulás több mint 120 ember számára biztosított munkát 
és megélhetést. Közösségi ember lévén figyeltek fel rá és nevezték ki Tiszalök tanácselnökének 
1986 januárjában. Ezt a tisztet rendszerváltásig töltötte be, aztán az első szabad választáson 
polgármesterré választotta a település lakossága és azt a következő ciklusban 1994-ben is 
megtette. Nevéhez fűződik Tiszalök várossá avatása, amelyet 1992. március 6-án Göncz Árpád 
Köztársasági Elnök látogatása tett emlékezetessé. Polgármestersége idején került felállításra az 500 m3-es víztorony, 
ezen időszak alatt épült fel az új általános iskola. Ekkor valósult meg a települési gázhálózat kiépítése, az Újtelepre az 
ivóvíz hálózat kiépítése. Szintén ekkor került átadásra a rendőrőrs a mentőállomás a II. világháborús emlékmű, valamint 
ekkor valósult meg a jelenlegi szabad strand kialakítása is. Király Sándor neve összeforrt Tiszalök városával és ezért a 
városért végzett kitartó munkájáért adományozta számára a Képviselő-testület a díszpolgári címet.
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A kéményseprő kívánsága:  
Ne kelljen aggódni a biztonságért 

- Tudta, hogy a kéményseprés már minden magányszemély számára ingyenes? A kémények időszakos ellenőrzése a 
magányszemélyek számára már több mint két éve ingyenes. Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve 
gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. - Miért szükséges a 
kéménysepréssel már nyáron foglalkozni? A fűtési szezon végeztével, amikor az otthoni tüzelő-fűtőberendezéseket már 
nem, vagy csak alkalmanként használjuk, érdemes megtervezni és ütemezni a karbantartással, ellenőrzéssel kapcsolatos 
feladatokat. Nem célszerű ugyanis ezeket a teendőket a következő fűtési szezon előtti utolsó napokra halasztani.  A 
kéményseprő a füstelvezető épségét, valamint a fűtésrendszer működését ellenőrzi. Célja az esetleges problémák 
kiszűrése, a balesetek megelőzése. A vizsgálat során a szakemberek alaposan átnézik az égéstermék-elvezetőket, 
ellenőrzik azok műszaki állapotát, megvizsgálják, hogy biztosított-e az adott helyen a fűtés biztonságos működéséhez 
szükséges mennyiségű levegő, illetve annak utánpótlása, emellett elemzik a tüzelőberendezésből távozó égéstermék 
összetételét. Amennyiben a vizsgálat problémát tár fel, fontos a mihamarabbi javításról intézkedni. - Mi a menete, ha 
szeretném kitakaríttatni a kéményemet? Aki az online ügyintézést választja, a www.kemenysepres.hu honlapon előre 
megadhat két-három, kéményellenőrzésre megfelelő napot – ebben az esetben a kéményseprők telefonon felveszik az 
ügyféllel a kapcsolatot és közösen megállapodnak az ellenőrzés pontos dátumáról és idejéről. A katasztrófavédelem 
kéményseprői gyakran tájékoztató levelekkel járják végig a településeket. Ilyenkor lehetőség van az ellenőrzés azonnali 
elvégeztetésére is, de ennek igénybevétele ekkor sem kötelező. Akik a telefonos ügyintézést kedvelik, ők az előhívó 
nélkül, ingyenesen működő 1818-as számot hívják. Rövid adatvédelmi információk után válasszák a 9-es, 1-es majd 
ismét az 1-es gombokkal az Időpontfoglalás menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző, a hívó adatainak felvételével elindítja 
a vizsgálati időpont egyeztetési folyamatát. A katasztrófavédelem munkatársa visszahívja az ügyfelet, és megbeszélik az 
ellenőrzés napját és idejét.
 
Emellett fordulhatnak a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezetéhez 
•       e-mailben, a levelet a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve 
•       postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve 
•       személyesen, ügyfélfogadási időben várjuk a megyei ellátási csoportjainknál 
•       a külföldön tartózkodó állampolgárok a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható telefonszámon érik el   
        ügyfélszolgálatunkat.  

- Milyen gyakran ellenőriztessem a kéményemet? Ez attól függ, hogy milyen fűtőeszköz van a 
kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha gázzal, 
akkor kétévente egy alkalommal ingyenes a felülvizsgálat. A társasházban élő magánszemélyekhez 
írásbeli értesítést követően hívás nélkül érkezik a kéményseprő és ingyenesen elvégzi a sormunkát.   
- Mi a teendő, ha gazdálkodó szervezet működik a házban vagy a társasházi lakásban? Amennyiben családi házban 
él és a házba gazdálkodó szervezet van bejegyezve, akkor a kéményseprést egy-, vagy kétévente kötelező megrendelni 
egy kéményseprőcégtől. A szilárd tüzelőanyaggal működő fűtőberendezések kéményeit évente, a gázzal működőket 
kétévente. A kéményseprésért fizetni kell. A www.kemenysepres.hu honlap Ügyfélszolgálat oldalán irányítószáma 
megadásával kikeresheti, hogy az ország adott településén mely kéményseprőcégektől lehet megrendelni a munkát.  A 
társasházban működő gazdálkodó szervezetekhez a kéményseprő hívás nélkül érkezik, de a munka díját ki kell fizetni. 
Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor az egész munka díját, ha a lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, 
akkor a munka rá eső részét kell kifizetni, például egy tízlakásos társasház esetén a munkadíj egytizedét. Fontos tudni! 
A szakember a kéményvizsgálatról tanúsítványt állít ki. Ezen fel kell tüntetnie az utolsó műszaki vizsgálat évét, valamint 
az ellenőrzés során elvégzett műszeres mérések eredményét. A katasztrófavédelem kéményseprői készpénzt nem 
kezelhetnek, nem fogadhatnak el. Végeznek díjköteles munkát is, azonban ezeket előre, írásban meg kell rendelni és a 
munka elvégzése után, számla ellenében, átutalással kell a díjat megfizetni. A katasztrófavédelem minden kéményseprője 
végzett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal rendelkezik, egységes munkaruhát visel és a munkavégzéshez biztosított 
autójuk is jól megkülönböztethető, a katasztrófavédelem feliratai, színei jól láthatóak rajta. Felszerelésük korszerű és 
teljes, minden szerszámuk, mérőműszerük biztosított.

 
                                                                                             Dóka Imre tű. főhadnagy 

                                                                                                    megyei szóvivő 
                                                                       SZ-SZ-B. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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„Rácsos Rovat”
Kedves Tiszalökiek!

Ezúton tisztelettel tájékoztatom Tiszalök város lakosságát, hogy a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokának javaslatára Magyarország Belügyminisztere 2018. július 01. hatállyal kinevezett a 
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Parancsnoki beosztásába.
Köszönettel gondolok az elmúlt másfél évre, amelyet a Tiszalöki Börtön parancsnokaként itt 
eltöltöttem. Megtisztelő volt a feladat, amely ezzel a beosztással járt és az, hogy a város befogadott, 
támogatott. Örömmel vettem részt a település ünnepi rendezvényein, az istentiszteleteken és a 
képviselő testületi üléseken. Találkozhattunk a boltban, a pékségben, a Tisza parton. Szeretném 
kifejezni köszönetemet Gömze Sándor Polgármester Úrnak, a település képviselőtestületének, valamint a város 
lakosságának, hogy munkásságom alatt támogattak és jó munkakapcsolatot ápoltak ez idő alatt is a Tiszalöki Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézettel. Kívánok Tiszalök lakosságának, a város vezetésének jó egészséget, családi boldogságot!

                                                     Tisztelettel:
Dr. Bozsó Zoltán bv. dandártábornok, bv. főtanácsos

Tiszalök is bemutatkozott a III. Országos Börtönszínházi Találkozón

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága augusztus 
17-én rendezte meg a III. Országos Börtönszínházi Találkozót 
Budapesten, a József Attila Színházban. Az amatőr színjátszó 
társulatok seregszemléjén a Tiszalöki Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet Csehov – Három nővér paródiaváltozatát 
állította színpadra. Az országos megmérettetést regionális 
döntők előzték meg, amelyen 16 csapat mutatkozott be. A zsűri a 
legjobb négy előadást juttatta a döntőbe, amelyen a fogvatartottak 
hozzátartozói is helyet foglalhattak a nézők soraiban. A 
tiszalöki bv. intézet színjátszó körét alkalmi színészek alkotják, 

akiknek felkészülését az intézet reintegrációs szakemberei segítették. A próbák rendszerint munka után zajlottak, de 
van közöttük, aki tanulmányokat folytat. A szöveg és a színpadi megjelenés elsajátítása mellett a jelmezek valamint 
a díszletek is közösen készültek. A próbák során előtérbe került az együttműködés, a segítségnyújtás, a csapatmunka 
és a problémamegoldás képessége, amely nagy sikerrel szolgálja a büntetés-végrehajtás reintegrációs tevékenységét. 
Különlegessé tette a csoportot, hogy egyik tagjuk már nem fogvatartottként, hanem reintegrációs őrizetesként vett részt 
a versenyen. A felkészülés utolsó hónapjában a szereplő már nem volt jelen a próbákon, mert a társadalomba való 
visszailleszkedés erősítése érdekében büntetésének utolsó időszakát otthonában tölti. A befektetett munka, a felelősségérzet 
és a csoportcél érdekében a Versinyin ezredest alakító elítélt vállalta, hogy részt vesz az országos megmérettetésen. 
A zsűri elnöke Nemcsák Károly, tagjai Schmehl János bv. vezérőrnagy, a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 
biztonsági és fogvatartási helyettese, Dr. Hatala József ny. r. altábornagy, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke, 
Tikász Sándor bv. dandártábornok, a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoka, valamint Molnár Zsuzsanna Jászai Mari-
díjas színművész volt. A selejtezők zsűrizésében részt vett még Szokolai Brigitta dramaturg, valamint Quintus Konrád 
színművész is. A legjobb előadásnak járó díjat a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének és a Tököli Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet színjátszóinak közös csapata, a Kirág-lak című produkciójával nyerte el. A legjobb rendezés 
díját a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Bernarda Alba háza című előadása érdemelte ki. A legjobb női 
főszereplő a pálhalmai társulat Bernarda Albát megformáló fogvatartottja, míg a legjobb férfi főszereplő a Három nővér 
Olgája lett Tiszalökről. A legjobb női mellékszereplő a 
veszprémi börtönszínjátszók Mamája, a legjobb férfi 
mellékszereplő pedig a tököliek Rómeója lett. A legjobb 
díszletért a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet társulatának A cég arája című előadását 
ismerte el a zsűri. Mindezek mellett különdíjat kapott 
a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet a 
legjobb jelmezek miatt.
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Horgászegyesületünknél történt… 

Épül-szépül a holtág, és a programokból 
sincs hiány. A komphoz vezető út 
kivilágosodott éjszaka is, köszönhető 
ez a 7 darab napelemes kandelábernek, 
ez nem csak a horgászoknak kedvez, 
hanem azoknak is akik esetleg éjszakai 
sétára indulnak a holtág partján.  A 
kerékpárosokra is gondoltak, hiszen két 
helyen is kihelyezésre került nagyon szép 
beton kerékpár tároló. Így aki kerékpárral 
érkezik a vízpartra, de szeretne sétálni, 

kényelmesen el tudja helyezni azt. Ezeken felül egy vizesblokk is épült, a „kis fahíd” mellett, így a hosszabb túrára 
érkező horgászok, komfortérzete jelentősen javulhat. Illetve mozgáskorlátozottak részére létesítettek két akadálymentes 
stéget. Szóval folyamatosan fejlődik Tiszalök gyöngyszeme a Kenyérgyári holtág. Több verseny is lezajlott a holtágon, 
mint például a Boszi Kupa, Veterán halfogó verseny, Egyesületi emlékverseny, I. Pizza Feretti törpeharcsafogó verseny. 
Az egyesület tagjai szeretnek részt venni ezeken a programokon, mert mindegyik megmérettetésen magas részvételi 
arány volt. De természetesen a vezetőség a gyerekekről sem feledkezett meg. Július 27-28-29-én Nyári Horgásztábor 
várta a gyerekeket, oktatással, kirándulással, és persze sok horgászattal.  27-én délután kettőtől volt gyülekező, a 
gyerekek izgatottan várták az előttük lévő napokat. Az első nap az oktatásról szólt, 
baleset és környezetvédelmi oktatás, halismeret, és egy kis horgászbemutató. 
Ezután kezdődhetett a tábor első horgászata.  28-a a kirándulásé volt délelőtt 
a kis horgászok a Rakamazi Nagy-Morotvára látogattak el, ahol megnézték a 
holtágat és horgásztak is egy kicsit. Délután vízparti programok voltak, és persze 
az elmaradhatatlan horgászat. Este pedig nagy tábortűz fokozta a hangulatot. 29-
én bemutathatták a gyerekek, hogy mit tanultak, hiszen délelőtt horgászverseny 
zárta a tábort, nagyon ügyesek voltak a gyerekek, szépen fogták a halakat, már 
délelőtt is nagy meleg volt így több szünetet kellett tartani, de nagyon kitartóak 
voltak. Ezúton gratulálok minden gyermek résztvevőnek, és persze a felügyelő 
felnőtteknek is! Fontos a gyerekeknek, hogy kiszakadjanak a számítógép elől a 
mai világban, jövőre ismét megrendezésre kerül a tábor, szóval várjuk vissza  őket! 
További programok miatt figyeljék az egyesület weboldalát és Facebook oldalát.

A HCT Szakképzési Center az alábbi szakmában várja esti tagozatos felnőtt duális képzésben résztvevő hallgatóit 
2018 szeptemberi kezdéssel:

•	 Hegesztő

•	 Ipari gépész

•	 Szobafestő, mázoló, tapétázó

Jelentkezni a http://hctkft.hu/jelentkezes.html címen, a szakkepzes@hctkft.hu email címen lehet vagy 
személyesen a Tiszalök külterület HRSZ 0434/3 címen lehet.

Bővebb információk a hctkft.hu oldalon illetve Halász Krisztián oktatásvezetőtől  
a 06-30-861-0252 telefonszámon kaphatók.
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FOLYTATÓDOTT A „NAGYÜZEM” A TISZALÖKI KAJAKOSOKNÁL! 

Július 28-29 között rendezték meg Fadd- Domboriban a Gyermek és Kölyök Magyar bajnokságot ahol versenyzőink a 
következő eredményeket érték el.
- Vereczkei Petra és Vereczkei Anet 5. és 7. helyezés
- Csikós Réka 9. helyezés
- Szabó Eszter és Zsíros Attila 12. helyezés! 
Versenyzőinknek gratulálunk és augusztusban jó pihenést kívánunk! Augusztus első hétvégéjén Szolnokra utaztunk ahol 
Orosz Ákos az Országos Bajnokságon kajak egyes 200 méteren 1. helyezést ért el!!! Ezzel a győzelemmel indulási 
jogot szerzett a szeptemberi Poznanban megrendezésre kerülő Olimpiai Reménységek Versenyére, ami Ákosnak az első 
nemzetközi megmérettetése lesz! Győzelméhez gratulálunk, és sikeres felkészülést kívánunk a nemzetközi versenyre! 

Zenés időutazás a HorgonyZoo-ban 

Valaha gitáros ember lévén nagyjából 
tisztában vagyok azzal, hogy milyen 
hangzást és hangulatot lehet teremteni 
egy szál gitárral – de ami augusztus 19-én 
este az üdülő övezeti HorgonyZoo-ban 
várt rám, arra még én sem számítottam. 
Az éppen arra sétálgatók láthatták, amint 
egy örök fiatal rocker, Száraz Tamás, 
Pataki Péter sztárséf zenei aláfestése mellett hangfalakat, gitárokat szerel össze 
– készülve az egyszemélyes koncertre. Már a hangolásnál sejteni lehetett, hogy 
itt egy nem mindennapi esemény lesz. Amikor csak úgy lazán megszólalt Garry 
Moore: The Loner c. számából egy részlet, a fröccsös poharak megálltak a 
levegőben, és mindenki csak nézett, hogy: most mi vaaaaan? 
Aztán elkezdődött! Eredeti zenei alapra jött rá az élő gitár és énekhang – eredeti 

megszólalásban. Felcsendültek a rock nagyágyúinak ismert számai szinte válogatás nélkül. A siker onnan volt lemérhető, 
amikor a hallgatóság csak gyűlt, és gyűlt. Az első táncoló párokat követték a többiek, - de aztán Ők is inkább átadták 
magukat a zene élvezetének. Az egészben a csodálatos az volt, hogy nem csak a zenei alapok, hanem az énekhangok is 
megszólalásig eredetinek tűntek. Ha valaki behunyt szemmel hallgatta, nem tudta eldönteni, hogy most valójában Axl 
Rose énekel a Guns N Roses-ból, vagy Tamás a színpadnak titulált sarokból. És ez most nem kozmikus túlzás!  A koncert 
második részében akusztikus hangzásban csendültek fel ismert magyar és külföldi 
slágerek. Többek között: LGT – Neked írom a dalt, Piramis – Szállj fel magasra, és még 
lehetne sorolni, - de inkább ezt hallgatni kell. Az est érdekessége és különlegessége volt, 
hogy az utolsó néhány szám erejéig beszállt a buliba ifj. Száraz Tamás, Kozsó egykori 
sikercsapata, a Picasso Branch kiváló énekese, mostanában inkább musical színész, és 
a „faterral” együtt nyomtak akkora duetteket, hogy a résztvevők nem győzték kapkodni 
a fejüket. Egyszóval: parádés buli volt. Köszönet a szervezőknek, és természetesen a 
„Száraz fiúknak”! 
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Virágot lopni nem bűn??? 

Egyre többen gondolják így, mert igencsak elterjedőben van a virág illetve örökzöld 
növények eltulajdonítása. Talán a közmondás sajátos értelmezése  tehet róla - nem 
tudom. A közelmúltban egyik ismerősöm meséli igencsak jogos felháborodásában, 
hogy a kertjében lévő, gondosan nevelgetett, ápolgatott muskátli a kő kaspóval együtt 
tűnt el.  Amikor  ezt észlelve, alig ocsúdott fel ebből a „meglepetéséből”, azonnal érte a 
következő, szokatlanul furcsa  dolog: egy ott lapuló  papír cetlire lett figyelmes, amelyen 
a következő írás állt: „Ne haragudjon, de temetőbe szántam az édesanyám sírjára. Isten 
lássa lelkem!” Vegyes érzelmekkel mutatta nekem, amire én csak azt tudtam mondani: 
talán a lelkiismeretét akarta nyugtatni vele az illető. S arra nem gondol, vajon mit szólna, 
akinek szánta a lopott virágot? De miért nem kér? ...és miért kaspóval együtt...?- mondtuk 
ki, gondoltunk egyre  mindketten. 
Agyon rágott csont - legyintenek 

sokan. De ha belegondolunk, nem kevés időt, energiát fordítanak 
az esztétikus, szép kertet kedvelők  s művelők arra, hogy szépen 
pompázó virágok tegyék széppé környezetünket. Mindenkinek üdítő 
látvány egy-egy hangulatos, igényesen rendezett kert, porta mellett 
elhaladni. Nem szégyen becsengetni, megdicsérni, és ha nagyon 
tetszik, kérni belőle egy hajtást, vagy akár egy  cseréppel. Tőlem is 
kértek már, büszke is vagyok arra, hogy hány portán nyílik már az 
általam ajándékozott virág! Nagyon sok  kerttulajdonos  szintén így 
gondolkodik, mert  ha kérnek, és több van belőle, bizony, szívesen 
adnak!  Igen! Úgy gondolom kérni nem szégyen, de lopni igen! 
Ezért áll az ember érthetetlenül a viráglopást elszenvedőjeként! 
                                                                                                               

H.Mária 

Fejlessze digitális tudását!
Nem boldogul a számítógépével? Jöjjön el díjtalan képzésünkre és mi segítünk!

GINOP 6.1.2-15-2015-00001 számú,
„Digitális szakadék csökkentése” című kiemelt projekt keretében meghirdetett 

INGYENES 35 órás informatikai képzésen
IKER 2: „Önállóan használom az informatikai eszközömet” 

A képzés helyszíne: Művelődési Ház (4450 Tiszalök, Kossuth utca 27.)
Jelentkezés a Városi Könyvtárban Tel.: 06/42/578-022

 
Időpontok:   

2018. 09. 05.  - 2018.09.07. - 2018.09. 10. - 2018.09.12. - 2018.09.14.
2018.09.17. - 2018.09.19. - 2018.09.21. - 2018.09.24.

 
Mit nyújt ez a képzés?
A teljes képzés végeztével képes lesz arra, hogy magabiztosan, önállóan kezelje laptopját, telefonját a hírek, események 
világában. Tudni fog e-maileket írni és fogadni, hangüzenetet készíteni. Képeket készít, amelyeket megoszthat 
rokonokkal, barátokkal, ismerőkkel, igénybe tudja venni az elektronikus szolgáltatásokat. Képes lesz elektronikus úton 
a hivatalos ügye elintézésére, az ügyfélszolgálatok használatára.
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A kétarcú bohóc 

Nevet a fél arca, de a másik arca sír
Az én igaz történetem is ehhez 
igazodik
Mintha darázsfészekbe nyúltam 
volna, annyi visszajelzést kaptam 
Gróf Szomjas Gusztávról. Magyar 
Európa vagy Világbajnokságot 
nyert galamblövészetben. Ezen 
boldogság örömén egy hatalmas 
éttermet megtöltött az őt ünneplő 
vendégsereggel. Minden költséget 
ő fizetett, úgy, hogy az édesanyjától 
kellett táviratilag pénzt kérnie. 
Tiszalökön a Borozó helyén volt, 
a csárdába lovon ülve ment be, 
és azon ülve fogyasztott vagy 
vendégelt meg másokat. Le is 
szállt, de a ló maradt. Elhatározta, 
hogy haza megy Hajnalosra. A 
négy cigányzenészt megkérte, 
rájuk parancsolt, hogy kísérjék el a 

muzsikával hazáig. Megígért nekik 
egy disznóra valót. Az édesanyja 
nem engedte be őket, úgyhogy a 
Gróf leültette az ablakától mintegy 
tíz méterre őket. Meghatározva, 
hogy amennyiben lanyhul a zene, 
közéjük lő. Úgy is volt. Nagydarab 
földek szakadtak fel a zenészek 
között, mikor két ember közé lőtt. 
Eljött a hajnal. A Gróf Úr kiment és 
a kezében tartott négy vaskarikát. 
Szétosztotta, hogy ez a disznóra 
való, ezt kell az orrára rakni, hogy 
ne tudjon túrni. A négy cigányzenész 
sírva, pityeregve elindult Tiszalök 
felé. Már az újtelepi kocsmában 
ültek, mikor utolérte őket a Gróf Úr 
kocsisa. Négyszáz pengőt osztott 
széjjel köztük. Úgyhogy teljes volt 
a boldogság. Apropó Újtelep. Szín 
magyarok lakták. Volt mozijuk, 
kultúrházuk, boltjuk, kocsmájuk, 
és dugig töltött borospincéjük.  

Síri Úttörő koromban mindenéves 
program volt megkoszorúzni a 
sírját és a tőle tíz tizenkét méterre 
lévő szovjet és román hősi halottak 
sírhantját, amik a szovjet és román 
katonák csontvázai felett voltak. 
Német fegyverektől estek el. 
Hazánk felszabadítása közben. Egy 
kisfási néni még Amerikából pénzt 
is kapott, hogy gondozza. Ezek a 
sírok toló lappal, kővel, fejfával 
együtt el lettek tolva. Egy nagy 
kupacot alkotva. A kegyeletsértés 
a kapzsiság kinyitotta zsebemben 
a bicskát. Az állítólagos felelősek 
tagadják. Farzsebemben van egy 
levél mely szerint soha nem volt az 
övék. Ez az országhatáron túlnyúló 
eset újságban való közlést kiállt, 
hogy ne keljen az adott országok 
nagykövetségeihez fordulnom. 

 
Halmi Sándor

Szeptemberi 
redőnyakció!

 Új típusú műanyag redőnyök 
(Lindab tok, alu tokvég, csapágyazott tengely, kefés lefutó, automata)

Ízelítő árainkból:
90 x 150 cm 120 x 150 cm
10 900 Ft-tól 14 900 Ft-tól
150 x 150 cm 210 x 150 cm
18 900 Ft-tól 25 900 Ft-tól

Műanyag- és alukeretes szúnyoghálók 
3400 Ft/nm-től

Telefon:  
Rácz János:       06703975831 
Lakatos Csaba: 06306273283

Az ár tartalmazza a  
felmérést, a kiszállítást és a felszerelést!
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Forróság

Forró a nyár
Oh, nagyon forró,
Rég volt ilyen
Vagy ehhez hasonló.

Szomjaznak a földek,
Szomjaznak a növények,
Milyen eredménye lesz így
Őszre a termésnek?

Nem tréfál a nap,
Ontja sugarát,
Reggeltől estig
Mosolyog reánk.

Nehezen viselhető
Ez a nagy forróság,
Egészséges emberek is
Nehezen bírják.

Gondoljunk a betegekre,
Számukra is nehéz,
Vigyázzunk jobban egymásra
Ebben a nagy forróságban.

Elkerül az eső, 
Elment messzire,
Napfényes az égbolt
Felhőnek nyoma se.

Ha augusztusnak vége,
Jönnek az „emberek”
Ők hoznak majd esőt,
Hideget és jegeset.

Kotosz Istvánné
2018. augusztus

Megemlékezés

Elvitted a derűt, a fényt, a meleget
Csak egy nyarat hagytál itt, az emlékeket
Bennünk él egy arc és végtelen szeretet

Amit tőlünk soha, de soha senki el nem vehet
Hiányodat feldolgozni nem lehet
Csak próbálkozunk élni nélküled.

Örök szeretettel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb 
napjára, amikor Nagy Ernő 2017. augusztus 23.-án, egy éve örökre itt hagyott bennünket

                                        Gyászoló Család
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ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

Hajdúnánási Húsüzem keres sofőrt, 
„C”. kategóriás jogosítvánnyal 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

Osztálytalálkozót szervezek 

Akik 1968-ban Bugya Ferenc tanár úr 
osztályában végeztek, találkozzunk  

2018. szeptember 8-án. 
Elérhetőség:  

Zrinszki Dezsőné (Dobin Ilona)  
Tel.: 0670/6066-892

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett halottunk

Barócsi József
halálának alkalmából részvétüket 

nyilvánították, fájdalmunkban vigaszt 
nyújtottak!

Külön köszönet a Váradi és Lalusz 
családnak, akik a nehéz időkben mindig 

segítségünkre siettek!
Barócsi család

ANYAKÖNYV

Júliusban házasságot kötöttek
Opsincs Annamária – Zelinkó Tamás

Lipták Zsuzsanna – Tóth Péter

Akitől júliusban búcsút vettünk:
Demeter Józsefné

Huri Lászlóné
Huri Sándorné

Treszkai Miklós
Váradi László
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Az Ezüstfenyő 
Nyugdíjas Klub 

tagjai 
2018. július 26-án 

köszöntötték 
Húri Lászlóné 
Irénkét 70-ik 

születésnapján, 
aki finom tortával, 

pogácsával 
látta vendégül a 

klubtagokat.


