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INGYENES!

2018.
október
2016.
szeptember

Interjú
dr.
Vinnai
Győző
1956. október
23. forradalom és szabadságharc
egyéni országgyűlési
képviselővel
„ A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk

kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely
2. oldal
lehet, s lesz.”
								
Képviselő-testületi
/ Kossuth Lajos/

határozat a
kötelező
betelepítési
A közeli napokban
nemzeti ünnep szólít bennünket az
kvótáról
emlékezés
asztalához. Most is, mint minden évben 2018.

október 23-án délelőtt 10 órától 1956 forradalmának
3. oldal
és szabadságharcának
dicső napjait idéztük föl.
Megemlékeztünk a magyar történelemben kulcsszerepet
Tájékoztatás
betöltő,
tragikus és hősies ’56-os eseményekről és
a
START
tiszteletünket
róttuk le forradalmárjaink előtt!

Mezőgazdasági
programról
Az ünnepi
műsor a himnusz közös eléneklésével

kezdődött, melyet Dr. Vinnai Győző országgyűlési
képviselő5.úr
ünnepi köszöntője követett. Beszédében
oldal
történelmi áttekintést kaphattunk a 62 évvel ezelőtti
történésekről, melyek a következők voltak:
Görbedi
1956.
októberMiklós
16. A magyarországi reformellenzék a
Bátyám emlékére!
lengyelországi
tüntetőkkel rokonszenvezett és a diákok
szerveződése is felgyorsult az egész országban. Ezen a
7. oldal
napon alakult
meg Szegeden a Magyar Egyetemisták és
Főiskolások Szövetsége (MEFESZ) ifjúsági szervezet.
1956. október 22. A különböző magyar egyetemek
küldöttjeiket a Budapesti Műszaki Egyetemre irányították.

Kajakos életképek
9 - 10. oldal

A hónap olvasója
11. oldal

Az éjszakába nyúló tanácskozáson elfogadták a 16 pontos
határozatukat, többek között a szovjet csapatok kivonását
követelve Magyarországról, továbbá általános, titkos
választásokat szorgalmazott többpárt részvételével. A
műegyetem hallgatói 23-ra virradóra elhatározták, hogy
tüntetést szerveznek Budapest utcáin, melynek célja
egyrészt a lengyel nép iránti szolidaritás kinyilvánítása
volt.
1956. október 23. A tüntetés a Petőfi szobornál kezdődött,
majd a Bem téren folytatódott. A tüntetők innen a
Parlament elé vonultak, Nagy Imre miniszterelnöki
kinevezését követelve. A tüntetők egy része a Rádió
épületéhez vonult, hogy beolvastassa a 16 pontot. Itt
bontakoztak ki az első összecsapások a tüntetők és az
ÁVH-sok között. A Városligetben egy másik esemény
volt, a Sztálin szobor ledöntése, amely a diktatúra
jelképe. Gerő Ernő rádióbeszédében ellenforradalmi
megmozdulásnak minősítette az eseményeket.
Képviselő úr szavait idézve: „A munkások mártírok
voltak, a forradalom becsületbeli ügy volt!” Az ünnepi
beszéd után Buzogány Béla Színháza előadásában
láthattuk a Hősök csontja talpunk alatt című zenés darabot,
mely hűen tükrözte a kor akkori hazafias lelkiállapotát.
A megemlékezés az ’56-os emlékoszlopnál folytatódott,
ahol Tiszalök város intézményeinek vezetői és a civil
szervezetek képviselői elhelyezhették az emlékezés és a
kegyelet virágait.
Págerné Kiss Beáta
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Idén 15. éve annak, hogy 2003. október 4-én
a tragikus esemény 50-ik évfordulóján, a még
élő néhány hadifogoly, a város, az erőmű
és a magánszemélyek hathatós segítségével
ünnepséget rendezett. Azóta is minden
évben megemlékezünk a hősökről, idén VigMuskovszky Mária tanárnő mondott nagyon
megható ünnepi beszédet. Ezután a Nyíregyházi
Szc.
Teleki
Blanka
Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma tanulóinak
összeállítását tekinthettük meg, a felkészítő
pedagógus Szabóné Lendák Gyöngyvér volt.
Blága Vivien és Kiss Kinga 10. b osztályos
tanulók és Nagy Laura 11. b osztályos tanuló
a
Vigyázz
a
madárra c. dalt
énekelte, Balázsi Dániel 11. b
Emlékezzünk a hősökre
osztályos tanulótól szavalatot
hallhattunk, a műsort a
Magyarország című dal zárta.
Nem éppen köztudott még Tiszalökön sem, hogy 1951Minden évben imával is
től 53-ig az erőmű szomszédságában állt és működött a
megemlékezünk a fogolytábor
magyar Gulág-világ utolsó Kényszermunkatábora. Benne
lakóiról Lőrinczyné Harászi
1500 magyarországi származású hadifogoly, katonák,
Andrea református lelkész
akik azt megelőzően már a Szovjetunióban is eltöltöttek
asszony vezetésével. Immár
fogságban 6-8 évet. Az erőmű építkezési munkáinak
hagyományosan a koszorúzás
zömét és nehezét ők végezték. Három éven át teljes
kezdetén Tasnádi Frigyes
jogfosztottságban és szigorú hírzárlat mellett. Kényecsaládja és barátja, Bocskay
kedvére ki voltak szolgáltatva annak
I s t v á n
a szervezetnek, amely akkoriban nem
helyezte el
tartozott elszámolással senkinek,
KÁNYÁDI SÁNDOR
elsőként a
állam volt az államban. Így történhetett
megemlékezés virágait. Ezt követően
Naplótöredék
meg az a példa nélküli tragédia,
Tiszalök
Város
Önkormányzata
hogy 1953. október 4-én valakinek
nevében koszorút helyezett el Gömze
A fény, a fény
a parancsára, vagy anélkül, sortüzet
Sándor polgármester, és Fedor László
szuronyok
hegyén
villan.
vezényeltek a szűk lágerudvaron
alpolgármester, majd a jelenlévő
Nem ilyen fényre vágytam én,
gomolygó fegyvertelen foglyok közé.
intézmények és civil szervezetek
amilyen itt van.
Az eredmény 5 halott és 31 súlyos
képviselői helyezték el az emlékezés
sebesült.
koszorúit. A koszorúzást Fekete
A szél, a szél
Miklós művésztanár tárogatózenéje
katonaszaggal libben.
Alövöldözésekkövetkeztében
kísérte, szintén ő játszotta az
Ne
fújd,
ne
fújd
el
őszi
szél,
elhunytak:
ünnepség elején a Himnuszt, a végén
amit
még
hittem.
Josef Wildhoffer
a Szózatot, a Népzenei Együttes
(1926),
tagjainak
közreműködésével.
A vér, a vér
Georg Gazafi
agyamban
vadul
lüktet.
(1902)
Köszönjük a megjelenteknek, hogy
Ó, isten, isten, hogyha vagy,
Mathias Geistlinger
velünk együtt emlékeztek a hősökre,
segítsd meg véreinket.
(1917),
mert:
Josef Schulz
„Minden elmúlik, mint az álom
(1925)
Elröpül, mint a vándormadár,
Kolozsvár,
Hans Tangel
Csak az emlék marad meg a szívben,
1956.
október
25,
éjszaka.
(1921)
Halványan, mint a holdsugár.”
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IDŐSEK VILÁGNAPJA
„Az ember akkor öregszik meg,
mikor mosolyog azon,
amin valaha sírt,
és nevet azon, amiért
valamikor a fogát csikorgatta.”
			/Móra Ferenc/
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október
1-jét az Idősek Világnapjává. 1991 óta minden évben
megemlékeztünk a Föld mintegy hatszázmillió lakosáról.
Tiszalökön erre az ünnepségre október 05-én került
sor a Polgármesteri Hivatal nagytermében. A műsor
Gömze Sándor polgármester úr ünnepi köszöntőjével
kezdődött, melyben rámutatott arra, hogy nekünk,
fiataloknak „feladatunk és kötelességünk is egyben, hogy
méltóságteljes öregkora, feladata, szerepe, helye legyen a
társadalomban minden idősödő embernek.” Mindannyiunk
felelőssége, hogy az idősebb korosztálynak helye legyen
a családban, hiszen a család a nemzedékek közötti
szolidaritás kiindulópontja is. Polgármester úr köszönetet
mondott minden olyan szépkorúnak akik verítékükkel,
könnyeikkel, szorgalmas munkájukkal, áldozattal a nehéz
időkben megteremtették és biztosították a fiataloknak,
hogy tanulhassanak, dolgozhassanak és nyomdokukba
léphessenek. Az ünnepi beszédet Dsida Jenő: Én hívlak
élni című verse követte Ifj. Balogh Mihály előadásában.
Záró műsorszámként az idősek nagy örömére Solymos
Tóni művészúr adott fergeteges koncertet. Polgármester
úr szavait tolmácsolva kívánok városunk minden

idős lakójának jó egészséget, tartalmas boldog életet!
Írásomat Márai Sándor: Ajándék című versével fejezem be.
„És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adj, két kézzel,
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden pillanatban.
Ajándék ez,
csodálatos ajándék.
A földig hajlok,
úgy köszönöm meg.”					
							
Págerné Kiss Beáta
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Rácsos Rovat

Jubileumot ünnepelt a tiszalöki börtön
Ökumenikus istentisztelet keretében ünnepelte meg a Tiszalöki Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet fennállásának 10. évfordulóját 2018. október 9-én.
Az ünnepség kezdetén Gyenge-Bíró István bv. ezredes köszöntötte a jelenlévőket, aki prezentációjában összefoglalta az elmúlt évtized meghatározó eseményeit, és képekkel elevenítette fel a jelentősebb emlékeit. Az intézet műszaki
és biztonsági átadása 2007-ben elkezdődött, de a fogvatartottak betelepítése és
a valóságos szakmai munka 2008-ban kezdődött. Az intézet parancsnoka összefoglalta azokat a szakmai sikereket és
jövőbeni terveket, amely az intézetben működő sikeres reintegrációs munka kulcsa. Gömze Sándor, Tiszalök polgármestere visszaemlékezéseiben arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy a település jó döntést hozott a börtönépítés tervezési
szakaszában. A dolgozó kollégák a városban lakóhelyre, iskolára és közösségre találtak. A rendezvény istentisztelettel
folytatódott, ahol Dr. Fekete Károly tiszántúli református püspök hirdette az Igét az ApCsel 16, 25-40. alapján.
„Az egyház és az őrök szándéka egy. Van egy feltartoztató erő, az Isten jelenléte, az Isten szeretete, amely működik. Isten
nem szöktet, de kiszabadítani tud, Isten szeretete átformál” – mondta. Az ökumené jegyében Lippai Csaba görögkatolikus, Hajdú Miklós római katolikus és Aklan Béla evangélikus börtönlelkészek igei köszöntőjével majd a lelkipásztorok
közös áldásával és énekléssel zárult az alkalom.

Családbarát munkahely lett a tiszalöki börtön
Családbarát munkahely címet kapott a Tiszalöki Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet.
Az elismerést az
Emberi Erőforrások
Minisztériuma
ítélte oda, amelynek
ünnepélyes átadására
október 8-án került sor
az Óbudai Egyetemen.
A
Családbarát
munkahely pályázatot
nyolcadik alkalommal
hirdette
meg
a
minisztérium, amely
során az elismerő
címek mellett további
42 munkaadót is
díjaztak. A tiszalöki
börtön
célja
az
volt
a
pályázat
benyújtásával, hogy
olyan
kiegészítő
szolgáltatásokat
kínáljunk a munkavállalók és családtagjaik számára, amelyek
segítséget adnak a családi és munkahelyi kötelezettségek
összehangolásában. A kirándulások és közösségépítő
programok mellett nagy hangsúlyt fektetünk a munkaadói
intézkedések lehetőségeinek bővítésére, többek között a
munkahelyi stressz következményeinek csökkentésére, a
szülők tehermentesítésére különböző gyermekközpontú
programok kiépítésével.

Jóvátétel- elítéltek segítenek
a városrendezésben
A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet a nyár folyamán mindösszesen kilenc alkalommal vett részt Tiszalök város közterületeinek
jóvátételi célú tisztántartásában. A június, augusztus, szeptember hónapokban végzett jóvátételi
tevékenység célcsoportja Tiszalök lakóközössége
volt. Az összesen 51 fő bevonásával végrehajtott
munka során a Táncsics, a Szabadság és a Kossuth
utcák fűnyírási, parkgondozási, közterület takarítási munkáival megszépítették a településrészt. A
munkálatok több mint 350 órát vettek igénybe,
amelyre a fogvatartottak önként jelentkeztek. A
résztvevők dolgoznak, illetve iskolai oktatásban
vesznek részt. Szabadidejüket felhasználva önként jelentkeztek jóvátételi munkára, amellyel segítettek a kulturált lakókörnyezet fenntartásában.

2018. október

TISZALÖKI HÍRLAP

5

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2019

Tiszalök Város Önkormányzata és az Emberi Erőforrások Minisztériuma
kiírja a 2019. évi
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot (A-B)
Tiszalök Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2019. évre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
(„B” típusú pályázat) és a felsőoktatási hallgatók számára („A” típusú pályázat). Az ösztöndíjra az önkormányzat
területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok / felsőoktatási hallgatók
jelentkezhetnek.

„A” típusú pályázat
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.

„B” típusú pályázat

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt
venni.
A pályázatok beadási határideje, helye: 2018. november 6. (Kedd) / a Polgármesteri Hivatal emeleti titkársága/
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.
hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az
Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati
adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását
az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek
részt.
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A részletes pályázati kiírás megtalálható az önkormányzat honlapján (www.tiszalok.hu).
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Ovi – foci a Kerekerdő Óvodában
2018. szeptember 28-án került megrendezésre az ovi – foci bajnokság a város tagóvodái között. Gyermekek és felnőttek
egyaránt jól érezték magukat, szerencsére az időjárás is nekünk kedvezett! A bíró szerepét Péntek Miklós edző bácsi
vállalta, ezúton is köszönjük neki a részvételt! A mozgásfejlesztés, a kondicionális képességek fejlesztése az óvodai
nevelés egyik kiemelt területe. Nagyon fontos, hogy kora gyermekkorban elkezdjük az egészséges életmódra való
nevelést. Játékos formában szerettetjük meg a gyermekekkel a sportot, fontos hogy legyen része a mindennapi életüknek.
A mérkőzéseken a következő eredmények születtek:
I. helyezett: Szivárvány óvoda
II. helyezett: Hétszínvirág óvoda
III. helyezett: Kerekerdő óvoda
Gólkirály: Fábián Krisztián
Az ovi - foci végén a gyermekek
oklevelet és érmeket kaptak az elért
eredményekért. Az első helyezett a
vándorkupát egy évig magánál tudhatja.
Zöldség – gyümölcs szobrászat a Hétszínvirág Óvodában
2018. október 3-án zöldség – gyümölcs szobrászaton vettünk
részt a Hétszínvirág óvodában. Minden tagóvodából 6 fő
nagycsoportos gyermek érkezett, óvodapedagógus, dajka
néni kíséretében. A szobrászat témája az állatok világnapja
volt. Ezen a délutánon a gyerekek fantáziavilága megnyílt,
kreativitásuk kibontakozhatott egymás előtt. A szobrászat
végén kiállítást rendeztünk az elkészült művekből, melyet
a gyermekek megcsodálhattak. Köszönjük Szabó Veronika
ESZI intézményvezetőjének, hogy biztosította a buszt a
kültelki óvodásaink szállításához.
Kiss Erzsébet
Sport és Szabadidő Munkaközösség vezető

„72 óra kompromisszum nélkül”
A Hétszínvirág Óvoda csatlakozott a Hierotheosz Egyesület által szervezett
„72 óra kompromisszum nélkül” önkéntes mozgalomhoz. A meghirdetett
pályázaton levendula palántákat és kerítés felújításhoz szükséges festéket,
szerszámokat nyertünk. Ezen anyagok felhasználásával és a szülők, önkéntesek
összefogásának eredményeként megvalósult az óvoda környezetének
hangulatosabbá, igényesebbé tétele. A pályázat kritériumának eleget téve, 3 nap
alatt otthonosabbá, esztétikusabbá tettük óvodánkat. Köszönjük a lehetőséget az
alapítványnak és kiemelt köszönet jár a segítőkész szülőknek, önkénteseknek,
akik nagyban hozzájárultak a munkálatokhoz, köztük: Bertalan Istvánnénak,
Gonda Erikának, Gresnyer Anitának, Koleszár Piroskának, Murvai Attilánénak,
Murvai Ildikónak, Tarnai Sándornak, Huszti Zsanettnek.
Bakos Klaudia
Óvodapedagógus
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A népmese napja a Szivárvány Óvodában
2005 óta ünnepeljük a népmese napját, amely szeptember
30-hoz kapcsolódik – Benedek Elek születésnapjához.
Ebből az alkalomból szeptember 20-án mese délelőttöt
rendeztünk a szülők, nagyszülők bevonásával. A nap célja,
hogy a mese szerető felnőttek, gyerekek megkülönböztetett

figyelemmel forduljanak mind a magyar, mind más
népek meséje felé. A Katica és Kisvakond csoportból
szívesen vállalkoztak a felnőttek, hogy az ovisok részére
egy-egy mesét elmondjanak: Bugya Ferenc, NyirkosBorsos Orsolya, Fekete Katalin, Lukácsné Harsányi
Krisztina, Csernyiczki Ferencné, Szarvasi Ágnes. Nekik
köszönjük az aktív részvételt. A kiválasztott meséket
nagy érdeklődéssel hallgatták a gyerekek és nagy tapssal
jutalmazták valamennyit. Így hallhattuk a Szürke ló, Bogyó

Csillagtúra
Már hagyománnyá vált csillagtúránkat, október 10.-én
estére szerveztünk meg óvodáink, szülők, óvó nénik, volt
óvodásaink számára összóvodai szinten. Nagyon szép
időt fogtunk ki, az égbolt derült volt, amikor gyülekezetünk a Kenyérgyári - holtág mellett
a töltésen. Nagy
örömünkre sokan
eljöttek gyermekek
és szülők óvodainkból és az iskolából, zseblámpával
felszerelkezve kíváncsian, mit is fogunk látni, ha besötétedik. A túra előtt
megbeszéltük mi a
különbség nappal
- éjszaka között mi-
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és Babóca, A kis mezei egér, A didergő király, Öreg néne
őzikéje és A bolond falu történetéről. Minden gyereknek
nagy élmény volt látni, hallani a szülőket, nagy szülőket,
akik más környezetben mondtak most mesét nekik. A
mesemondás szóbeliségéből fakadóan képes az emberek
között közvetlen kapcsolatot, az egyént párbeszédre
készteti a közösséggel. A mesehallgatás közelebb hozza

a saját kultúrájához, nyelvéhez, önismeretéhez. Kérjük a
Kedves Szülőket, Nagyszülőket, hogy mondjanak minél
több mesét gyermekeiknek, hiszen a tv-én, tableten látott
mesefilmek nem helyettesítik az elő szóban elmondott
mese élményét. „A mese gyógyír, a mese játék, a mese
csoda, a mese hit, a mese lélek. Mosoly mindenki lelkére.”
(Csernik Szende)
Nagy Sándorné

lyen állatok járnak a sötétben vadászni stb. Ezután elindultunk csillag lesre a töltésen, amit nem csak a gyerekek,
hanem mi felnőttek is nagyon élveztünk. Sorra fedeztük
fel az esthajnalcsillagot, a göncöl szekeret és a többieket.
A túránk végén már csodálatos csillagos égboltban
gyönyörködhettünk valamennyien. Kellemesen elfáradva,
de szép élménnyel gazdagodva térhettünk haza. Reméljük
jövőre még több
«csillaglesőt»
köszönthetünk
óvodásaink, és volt
óvodásaink számára
megrendezett közös
programunkon.
Huszti Mariann
Környezeti Nevelés
Munkaközösség
vezető
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HÍREK A REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG
ÉLETÉBŐL
A
Tiszalöki
Református
Egyházközség
eseménydús
időszakot tudhat maga mögött.
Januárban
Lőrinczyné
Harászi Andrea lelkésznő
megköszönte Hajdu Sándor
gondnoknak, Nagy József,
Király Bertalan, Zsíros Lajos,
dr. Fülöp Imréné, Keller
Sándorné, Gulyás Zoltánné,
Benyuszné Tillinger Magdolna,
Balogh László, Fazekas Imre
presbiterek áldozatos munkáját.
Az újonnan megválasztott
presbitérium tagjai- Cziczer
János
gondnok,
Blaner
Andrásné, Lalusz Lászlóné,
Vida István, Petróné Szabó
Gabriella, Lakatos József,
Kissné Szentesi Katalin, LázárÁrpád Noémi, Kissné Ökrös
Julianna, Jenei Zsigmondné,
Sepsiné Gönde Alíz, Kovács
Gabriellafogadalomtételét
követően Isten áldását kérte
az előttük álló feladatok
megvalósításához.
2018.
május 13-án megünnepeltük a
templomunk újraszentelésének
50 éves évfordulóját. Pályázati
forrásnak, és az elődök gondos

gazdálkodásának
köszönhetően
megújult a templom körüli járda,
amellyel az évek óta tartó épület
felújítási munkálatok végére ért a
gyülekezet. 2018. július 07-én sor
került a szokásos évi gyülekezeti
kirándulásra. Ezúttal a Rákóczi

2018. október
Szövetség támogatásával kárpátaljai
körutazáson vehettek részt a
gyülekezet tagjai. Látogatást tettek
a Munkácsi-várban, a Vereczkeihágónál, az Ungvári- várban, és a
Szalókai gyülekezet templomában.
2018.
szeptember
09-én
látogatóban járt a Tiszalöki
gyülekezetben a Szalókai
Református
Gyülekezet
Ifjúsági énekkara. Igét hirdetett
Balogh Attila a Kárpátaljai
Református
Egyházkerület
Ungi
Egyházmegyéjének
Esperese. 2018. szeptember
16-án a Nőszövetségi énekkar
Cziczerné Darai Erzsébet
vezetésével
egyházmegyei
énekkari
találkozón
vett
részt. A Tiszalöki Református
Egyházközség tájékoztatja a
gyülekezet tagjait, hogy a 2018.
évi egyházfenntartói járulék
összege a Nyírségi Református
Egyházmegye Közgyűlésének
határozata alapján 4.000,személyenként egy évre. A
járulék befizethető: a Parókián
– Hősök tere 7. Telefon:
06 42 278-070, a Bástya
Fogyatékosok
Református
Nappali Házában – Damjanich
u. 24., az Oltalmazó Otthonban
– Hősök tere 6.
Kovács Gabriella presbiter

Folyamszabályozás
Hát igen! Vásárhelyi! Tiszadob! Több, mint ezer embert mozgatott. Pénze, mint a pelyva. Érdemei,
ami ma sem évült el. Széchényi, Deák – a haza bölcse mögötte állt. Tőlük kapta a megbízást. De mint férfi is
maradandót alkotott. Nyolc leányanyát, - ami akkor nagy szégyen volt, - tudhatott maga megett! Hát akkor
még hány asszonyt? No de beszéljünk Tiszalökről. A mostani híd helyett fahíd volt. A holtág nem a Tisza
sodorvonala volt, hanem egy eliszaposodott mellékág. A híd közepétől B. A. Z. megye volt. Helyrajzilag még
most is az. Egy történettel fejezem be ezt a kis szösszenetet: Egy gazdag család hajóval ment volna Szolnokra.
Lekésték a hajót, ami ugyebár lecsorgott motorja nem lévén. Egy szekér állt ott két jó lóval. Mondják a
kocsisnak – egy arany ha utoléri a hajót – Szakítsam meg a lovakat? Végül két aranyba megegyeztek. Tizenöt
perc kocogás után félórát vártak a hajóra.
Halmi Sándor
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Hit, remény, szeretet
Hit, remény, szeretet! Talán mára már elcsépelt
szavak, megfakult igazságok, de talán azért mond
is még valamit néhányunknak. A szeretet nem azt
jelenti, hogy sohasem kell bocsánatot kérni, mert
igenis, ha megbántunk valakit, ahhoz tudni kell
bocsánatot is kérni, és tudni kell megbocsájtani is.
Ne legyen a szeretet annyira természetes, hogy az
mindent eltűrjön maga körül. Nagyon sok fajta szeretet
létezik. Szeretjük a szüleinket, szeretjük a párunkat,
szeretjük a gyermekeinket, szeretjük a testvéreinket, a
nagyszüleinket, a rokonainkat, a barátainkat, szeretjük a
munkatársainkat, a szomszédokat. Szeretünk élni, dolgozni
is talán, szeretjük a természetet, a zenét, az irodalmat
és más művészeti ágat. Mind-mind egyfajta szeretet,
és mégis mindegyik más-más érzés, de mégis szeretet!
Nincs értelme olyan dolgok után sóvárogni és
vágyódni valami után, amit úgyis tudunk, hogy sohasem
kapjuk meg, soha nem érhetjük el, hiszen számunkra az
mindig csak álom marad! No, de azért még álmodozni
lehet egy kicsit! Készíthetünk „bakancslistát”, de lehet,
hogy nem valósul meg soha. Szeretjük a hazánkat,
amit ma olyan divatos hangoztatni. Jó érzés az, amikor
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a remény tollpihéi ott lebegnek a szemed előtt, és
egy kicsit megerősítenek. A jövőbe látnak, biztatnak.
A remény olyan, mint egy sötét szobából kiérni
a napos, füves, virágos rétre. Érezni az illatokat, látni a
napot és a bőrödön átsüt a meleg. Jó tudni, hogy a rossz
után még jöhet jó is! Amikor már remény sincs akkor
már bizony nagyon nagy a baj! Hit! Mi is az a hit? Hinni
valamiben, valakiben, de hogyan?! Hiszek az életben, az
emberekben, hiszek a jövőben, hiszek a gyermekemben,
hiszek a páromban, hiszek a szeretet erejében, hiszek
a szerelemben, hiszek a bölcsességben, hiszek a
tudományban, hiszek az Istenben, hiszek a Hazámban,
s talán hiszek a politikusoknak is, hiszek a szüleimben
/ hisz ők neveltek fel /, akik csak jót akarhatnak
nekem! Hiszek a törvény erejében és pártatlanságában.
Ezeket szokták az emberek mondani, de biztos,
hogy igaz szívükkel hisznek ezekben a dolgokban?! A hit
lehet csupán csak a vallás, ami ma annyira divattá vált,
mert mára már szinte mindenki „vallásossá” vált, pedig
dehogy! / Nem megsértve az igaz hívőket/ Gondoljuk csak
végig nekünk mit is jelent a hit a remény és a szeretet, s
látni fogjuk,hogy nem is olyan egyszerű ez!!!
Bodnár Gáborné
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KAJAKOSOK

Iskolánkban többen is kajakoznak. De hogyan is lettek ők
kajakosok? A következő cikkekből kiderül.

Hogyan kezdtem kajakozni…
2015 áprilisában indította újra Oroszné Pilipecz Marianna
és Orosz Sándor a kajakozást Tiszalökön. Marianna az
iskolában tartott egy előadást erről a sportról. Ezután többen
úgy gondoltuk az osztályból, hogy ki szeretnénk próbálni.
A szüleim először nem engedtek el, mivel nagyon féltettek.
Sajnos több barátnőm is így járt az osztályban. Végül sikerült
őket meggyőznöm, így májusban már én is jártam az edzésekre.
Kezdetben sokat futottunk, és ismerkedtünk a hajókkal. Ahogy
melegedett az idő és a víz, úgy egyre többet úsztunk. Ahhoz,
hogy valaki versenyre menjen, úszóvizsgát kell tenni. Ezért
Marianna mindenkit megtanított úszni, és végül nyáron sikerült
az úszóvizsga a csobaji holtágon. Eleinte mindig viseltem
mentőmellényt, a versenyeken is kötelező volt. A szüleim is
akkor voltak nyugodtak, amikor mellényben eveztem a Tiszán.
Az edzések március elejétől szeptember végéig, október elejéig
a szabadstrandon lévő telephelyen vannak megtartva. Utána
pedig a tornaterembe megyünk, illetve futunk a szabadban,
és megyünk úszni Újfehértóra. A tornatermi edzéseket és az
úszást is nagyon szeretem. Nagyon sok a sorverseny, észre
sem vesszük, hogy a játék közben is elfáradunk. A kinti
edzések során futunk, kondizunk, sokat evezünk. Marianna és
Sanya sokszor méri az időt, többféle távot is tudunk evezni.
Van a 2000 méter, amit a versenyeken is le kell eveznünk.
Van hosszabb táv is, az Erőműig 5000 méter, a kompig 6000
méter. És van a komp, utána az Erőmű és vissza, ez 11 km.
De ez szerencsére ritkán van. Emellett még rövid sprinteket
is csinálunk, amik a jó rajtot segítik. Ilyenkor 200 métereket
evezünk, többször is. A kajakozás során nagyon sok helyre
eljutottam, többféle vízen is sikerült evezni. Eveztem már
a Velencei-tavon, Miskolcon a Csorba-tavon, a Mosoni
Duna-ágon Győrben, Fadd-Domboriban a Duna holtágán,
Budapesten a Lágymányosi öbölben, Tiszaújvárosban a
Tiszán. Az eredményeim közül az országos versenyeken elért
helyezésekre vagyok a legbüszkébb. Győrben a Maraton
Magyar Bajnokságon párosban Szabó Eszterrel 6. lettem. Az
Országos Bajnokságon egy 7. és egy 9. helyezés a legjobb, bár
ezekért nem kaptam érmet. Ekkor is párosban eveztem, egy
miskolci kislánnyal, Kádas Bettinával. Ami nagyon jó ebben
a sportban, hogy olyan gyerekekkel ismerkedtem meg, akikkel
egyébként nem tudtam volna. Az edzésekre járnak hozzánk
Tiszavasváriból, Tiszaeszlárról és Nagycserkeszről. Nagyon jó
a viszony közöttünk, sokat viccelődünk, sok barátság alakult ki
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már. A téli szünetekben több alkalommal voltunk edzőtáborban,
a Zempléni hegyekben. Sok szép helyen jártunk így. De volt
már edzőtábor a Szepi-tanyán is, az is nagyon jó volt. Szeretnék
még sokáig kajakozni, még sok érmet szerezni. Jó érzés, hogy
folyamatosan erősödöm, hogy minden évben tudok javítani az
egyéni csúcsaimon. Eddig össze tudtam egyeztetni a sportolást
a tanulással. A jegyeimen nem látszik meg, hogy szinte minden
edzésen ott vagyok, és még a művészeti oktatásban is részt
veszek. Kezdetben a szüleim segítettek jól beosztani az időmet.
Jó lenne, ha több gyerek is kijönne a telephelyre és kipróbálná
ezt a sportot. Ha valaki nem szeretne versenyezni, akkor nem
kötelező. Nekünk általában 5 edzésünk van egy héten, akik
nem versenyeznek, nekik kettő vagy három edzést tartanak.
Csikós Réka 6.a
Életem egyik legfontosabb része a kajakozás
Szabó Eszter vagyok. Másodikos koromban ismerkedtem meg
a kajakkal. Emlékezetes maradt számomra, amikor kimentem
az első edzésre. Már akkor éreztem, hogy ott a helyem,
szeretni fogom ezt a sportot. Az első edzésen azonnal kemény
munkába kezdtünk. Éreztem, nem lesz könnyű dolgom, de
tudtam, megéri a kitartás. Azóta rendszeresen járok edzésre.
Először megismertették velem a lapátot, annak fogását és
az evezést, de ez a sport azt is megkívánta tőlem, hogy meg
tanuljak úszni. Kezdetben még csak túrakajakban eveztünk. s
mikor már biztosan úsztunk, átültünk a mini kajakba. Az első
versenyem Miskolcon volt, 500 méteren indultam, melyen 1.
helyezést értem el. Azóta is szívesen járok versenyekre. Télen
is keményen dogozunk, az iskola tornatermében edzünk. Már
ekkor megkezdjük a felkészülést a következő évi versenyekre.
Tavasszal vízre szállunk, és ott folytatódik az edzés. Minden év
februárjában az első megmérettetés a Heraklész fizikai felmérő,
melyen futás, lábemelés, húzódzkodás versenyszámokban
indulunk. Ott 5. helyet értem el legutóbb. Más alkalmakkor
is szép versenyeredményeim születtek: Minden évben
Miskolcon kezdünk az évadnyitó versenyen, ahol legutóbb 1.
és 2. helyezéseket értem el 2000 méteren. Az elmúlt szezonban,
Tiszaújvárosban, a Borsod Megye Bajnokságon 1. és 2.
helyezést értem el szintén 2000 méteren. A Vidék Bajnokságon
eddig a legjobb eredményem az 5. helyezés volt, a Magyar
Bajnokságon legutóbb 10. lettem. Azért szeretem ezt a
sportágat, mert szabadban lehetünk a víz mellett. Megtanítottak
úszni, kajakozni. Jó a társaság, családias a légkör. Köszönettel
tartozok edzőimnek, Oroszné Pilipecz Mariannak és Orosz
Sándornak, akik nagyon türelmesek. Rengeteget tanulok tőlük.
Remélem, sokáig sikeres maradhatok a kedvenc sportágamban!
Szabó Eszter 6. a
Hogyan kezdtem el kajakozni?
Sziasztok! Attila vagyok. Igazándiból a szüleim csak azt
akarták, hogy meg tanuljak úszni, ezért írattak be kajakozni,
mert minden kajakosnak kötelező úszóvizsgát tenni. Az elején
nagyon féltem, még sírtam is. Miután meg tanultam úszni, a
kajakozástól sem féltem többé. Az elején még heti 3 edzés is
nagyon lefárasztott, később alig vártam, hogy edzés legyen. Most
már az életem része lett a kajak. Nagyon kemények az edzések,
de csak így lehet sikereket elérni. Ebben segítenek az edzőim.
				

Zsíros Attila 5.b

2018. október

TISZALÖKI HÍRLAP

TÁJÉKOZTATÁS AZ ENGEDÉLY
NÉLKÜL FÚRT VAGY ÁSOTT KUTAK
ENGEDÉLYEZTETÉSÉRŐL
A vízgazdálkodásról szóló 2016. évi XLI. törvény módosítása
értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az
a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy
engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító ásott illetve
fúrt kutat, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018.
december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei
fennállnak.
Azonban aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt
az engedély nélkül létesített kutat, annak 2019. január 1-től
vízgazdálkodási bírságot kell fizetni.
Az Országgyűlés 2017. évben is módosította a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely
2018. január 1. lépett hatályba. A módosítás értelmében mentesül
a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018.
január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől
eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha
a vízjogifennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.
Milyen engedélyt ad ki a jegyző?
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és
megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha
a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre,
vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell
kérni. Tekintettel arra, hogy a Vgtv. nem tesz különbséget a vízkivételt
biztosító kutak között, így ezek utólagos engedélyezésének hatásköre
megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező
jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező
fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a
továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.
(V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a
jegyző engedélye szükséges
a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához
és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen
teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet
szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső,
külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karsztvagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/
év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű
vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal,
egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és
magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények
kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz
tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez,
üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.
Házi ivóvízigény kielégítése esetén szükséges a vízminőség
évenkénti vizsgálatának elvégeztetése.
Röviden összefoglalva a fenti feltételeket:
a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel
alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a
kérelmező, a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését
szolgálja; a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál, akkor a
fennmaradási engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik.
Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül,
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akkor nem a jegyző, hanem az illetékességgel rendelkező SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe
tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!
A jogszabály meghatározza-e a gazdasági célú vízigény fogalmát?
Gazdasági célú vízigénynek minősül minden, a háztartási igénytől
eltérő, azt meghaladó vízigény. A gazdasági célú vízigénybe
beletartozhat a locsolás, vagy az állatitatás is, amennyiben ezzel
az engedélyes nem a saját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a víz
használatával gazdasági haszonnal járó tevékenységet végez.
Vízjogi fennmaradási engedélyezés menete:
A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt
tervdokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz
szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM
rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) szerint. Fontos, hogy a
felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás
szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet
(a továbbiakban: KvVM rendelet) szerint tervdokumentációt
csak olyan tervező készítheti, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre
följogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik. A
fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmazni
kell a BM rendelet által előírt adatokat.
Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési
kötelezettség alól:
– a vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása
2018. december 31-ig. A kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt
és a tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat a BM
rendelet szerint.
A fennmaradási engedélyezési eljárás során minden esetben
szakértőként be kell vonni az illetékes Katasztrófavédelmi
Igazgatóságot annak megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet
karszt- vagy rétegvíz készletet.
Csak a szakhatósági hozzájárulás, valamint a szakértői vélemény
esetén adhat ki a jegyző fennmaradási engedélyt!
Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt kérni?
Fontos, hogy a fennmaradási engedélyezési eljárást a jogalkotó
kiterjeszti mind az ásott, mind a fúrt kutakra. Vagyis minden olyan
kútra vonatkozóan fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet
engedély nélkül létesítettek.
A locsolási céllal létesült kutak fennmaradási engedélyeztetése
esetében is szükséges-e a szakhatóság bevonása?
Csak akkor kell a szakhatóságot bevonni, ha a kút ivóvíz igény
kielégítésére szolgál. Vagyis amennyiben van vezetékes ivóvíz az
ingatlanon és a kút pl.: csak locsolásra, vagy állatitatásra szolgál és ez
nem gazdasági célból használják, akkor nem kell a Népegészségügyi
Főosztályt szakhatóságként bevonni. A szakhatóság az eljárása során
a kérelmezőt akkreditált laboratórium vízmintavételre kötelezi és
megfelelő vízminőség esetén adja meg a szakhatósági hozzájárulását.
A vízgazdálkodási bírság
A Vgtv. 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság
kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. módosítása előtt
létesítettek kutat. Azonban aki 2018. december 31-ig nem kér
fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt kútra, annak 2019.
január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetni. A bírság az engedély
nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli
vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A
természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg
a 300 000 forintot. A fentiekből is látható, hogy a jogalkotó a kutak
engedélyeztetési eljárását tette díjmentessé.
A kérelem benyújtásához formanyomtatvány kitöltése szükséges,
amely a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatalban szerezhető
be.
A kérelmet a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
részére kell benyújtani.
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Telekisek az Euroskills-en!
2018. szeptember 26-28. között került megrendezésre a 10. EuroSkills,
vagyis a fiatal szakemberek Európa-bajnoksága Magyarországon. Ezt a
neves versenyt kétévente rendezik meg, és mindig más ország nyeri el a
rendezés jogát. Az idei 3 napos megmérettetés Budapesten, a Hungexpo
területén zajlott, ahol 31 fiatal magyar versenyző, 6 szakmacsoport
27 szakterületén mérte össze a tudását, 28 ország legjobbjaival. A
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által megrendezett eseményre az
ország számos városából érkeztek látogatók, diákok és tanárok, hogy
megnézzék a szakma legjobbjait, és ismerkedjenek a szakmai újításokkal, új technológiákkal. A Nyíregyházi SZC Teleki
Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumából 44 fő tanulót és 4 fő pedagógust ért a megtiszteltetés,
hogy térítésmentesen részt vegyen a rendezvényen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
jóvoltából. A tanulók és a kísérő pedagógusok is egyaránt jól érezték magukat, és sok-sok tapasztalattal gazdagodva
tértek haza a 10. születésnapját ünneplő EuroSkills-ről!
Jancsó Adrienn - szakmatanárok munkaközösség-vezetője

TÁBOROZTUNK…
Erzsébet-napközi
A nyáron az Erzsébet-napköziben rengeteg élményben
volt részünk. Izgalmas, érdekes programok keretei
között tölthettük el ezt az időt. Lehetőségünk volt
különböző technikákkal (zsírkréta, filctoll, festék, színes
ceruza) rajzokat készíteni. A kedvencem az volt, amikor
mandalát kellett rajzolni. Szebbnél szebb alkotások
születtek, amiket meg lehetett csodálni. A táborban
megismerkedhettünk a papírzacskók elkészítésének
technikájával
is.
Szabadidőnkben
activityztünk,
ördöglakatoztunk, kártyáztunk, új játékokat ismerhettünk
meg egymástól. A tábor utolsó napján délben indultunk
a Nyíregyházi Állatparkba. A buszozás is jókedvűen telt.
Az állatkertben megnéztük az Ócenáriumot, az esőerdőt
és még sok más helyet. A nagy szórakozásban gyorsan telt
az idő. Egy percig sem unatkoztunk. Ezúton is köszönet
pedagógusainknak a napi programok megszervezéséért.
Nagy Csongor 6.b
Horgásztábor
Július végén megrendezésre került a horgásztábor, ahol
nagy létszámban jelentünk meg. A tábor mindössze
háromnapos volt. Sátorokban aludtunk, sok izgalmas
programon vettünk részt. Az első napot tábortűzzel
zártuk. Az utolsó nap horgászversenyen vettünk részt,
ahol sok helyezett született. Rengeteg halat fogtunk. A
tábor az eredményhirdetéssel ért véget. Szerencsémre
én fogtam a legnagyobb halat. Köszönjük az Új Élet
Horgász- és Környezetvédelmi Egyesületnek, hogy ilyen
tartalmas szórakozást nyújtottak nekünk. Sokat tanultunk
a horgászatról, nekem nagyon tetszett. Remélem, jövőre
is lesz!
Kórik Csenge 6.b

Kézitábor 					
Ezen a nyáron részt vettünk a kézis táborban,
ami
az
iskolában
volt
megrendezve.
Sokat kéziztünk, és újabb technikákkal ismerkedtünk meg.
Kipróbálhattuk magunkat a strand kéziben is. A programok
között szerepelt a strandolás a tiszalöki strandon. A víz
még nagyon hideg volt, de azért megmártóztunk egy
kicsit. Egyik nap elbicikliztünk Tiszadobra az Andrássy
kastélyhoz, kalandos kis túra volt. Nagy élményt jelentett
számunkra, amikor felfedeztük a labirintust. Ez a tábor
egyhetes volt, de nagyon sokat tanultunk a kéziről, és
nagyon jól szórakoztunk. Az utolsó napon ajándékokat is
kaptunk.
Nagyon jó volt ez a hét remélem jövőre is lesz.
Fleischer Flóra 6.b
Várt ránk a Balaton!
2018. augusztus 5–én elindultunk a zánkai Erzsébet
táborba, hisz várt minket a Balaton! Hosszú volt
az út, de élveztük. Az út nagy részét beszélgetéssel
vagy kártyázással töltöttük. Amikor megérkeztünk,
megkaptuk a karszalagokat, amivel át tudtunk menni a
strandra. Rengeteget voltunk a parton és fürödtünk. Más
szórakozási lehetőség is volt, pl. trambulin, lézerharc,
amiben katonai képességünket tesztelhettük Az utolsó
előtti nap megnézhettük, hogyan látják a tűzoltók egy
kigyulladt ház belsejét. Kipróbálhattuk, hogy milyen
tolószékben közlekedni, és még sok más érdekes dolgot.
Az utolsó nap az összepakolásról és az ajándékok
helyének megtalálásáról szólt. A visszafelé úton
mindannyian elaludtunk, és már csak akkor keltünk fel,
amikor megérkezünk. Köszönjük tanárainknak! Ha lehet,
jövőre is irány a Balaton!
Bajusz Balázs 6.b
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Fut a suli

Több évtizedes hagyomány iskolánkban a Fut a suli
futóverseny megrendezése. Ezúttal október 8-án került
erre sor. Csodálatos időben, verőfényes napsütésben
futottak a gyerekek. Elmondhatjuk, hogy mindenki
lefutotta a rá kiszabott távot.
Eredmények:
Alsó tagozat
1. évfolyam
Lányok:					Fiúk:
I. Szabó Dóra 1. a		
I. Bereczki Bence 1. b
II. Balogh Dorottya 1. a
II. Bereczki Balázs 1. b
III. Nagy Lili 1. b		
III. Juhász Marcell 1. b
2. évfolyam
Lányok:				
Fiúk:
I. Balogh Martina 2. a
I. Dózsa Norbert 2. a
II. Bartók Léda 2. b		
II. Szabó Krisztián 2. a
III. Pétervári Kata 2. b		
III. Farkas István 2. b
3. évfolyam
Lányok:				
Fiúk:
I. Budai Valentina 2. a
I. Agócs Ferenc 3. a
II. Encs Viktória 3. b		
II. Farkas András 3. b
III. Balogh Krisztina 3. b
III. Kotosz Dániel 3. b
4. évfolyam
Lányok:					Fiúk:
I. Pente Fanni 4. a		
I. Kiss Attila Patrik 4. b
II. Buri Dóra 4. b		
II. Mocsár Alfréd 4. b
III. Kozsla Judit 4. b		
III. Danyi Dominik 4. a
				
III. Szeifert László 4. a

A zöldség-gyümölcs szobrászat
2018. október 13-án, szombaton került
sor a versenyre. Egyénileg, párban és
csoportban is indultak a gyerekek. Lázasan
készülődtünk rá. Sokféle alkotás született.
Voltak ügyes gyerekek akik helyezést értek
el. Az iskolában nagyon finom zöldség és
gyümölcs illat volt. Sokat dolgoztunk a
saját munkáinkkal is. Banánból készült
delfin, kutya, fa, embertest, polip, almából
süni, kisember, hinta, egér, malac. A
késsel mindenki nagyon óvatosan bánt.
A zsűri nehezen tudott dönteni. Nagyon
izgalmasan és jó hangulatban telt ez a nap.
Bagi Anna és Laczkó Eszter
4. a osztályos tanulók

„Túlkorosak” versenye:
I. Kiss Vanessza Gyöngyi 4. a
II. Bartucz Zoltán András 4. a
III. Jónás Márió 4. b
Felső tagozat
5. évfolyam
Fiúk
Lányok
I. Balogh
I. Balogh
Amanda 5.a Sándor 5.b
II. Encs
II. Benyusz
Nikolett 5.a Balázs 5.b
III. Kiss
III. Kovács
Virág 5.b
Krisztián
5.b

6. évfolyam
Lányok
Fiúk
I. Fleischer I. Csikós
Flóra 6.b
Levente 6.a
II. Szabó
II. Bartók
Eszter 6.a
Ágoston 6.b
III. Máté
III. Mocsár
Viktória 6.a Olivér 6.b

7. évfolyam
8. évfolyam
Fiúk
Lányok
Fiúk
Lányok
I. Marozs
I. Balogh
I. Rózsa
I. Kóti
Vivien 8.a Dániel 8.a
Amanda 7.b Gábor 7.a
II. Cserés
II.Bényei
II. Agócs
II. Budai
Anna
8.a
Armand 7.a
László 7.b
Eszter 7.a
III.Benkő
III.Pecskár III.Veres
III. Balogh
Panna 8.a
Krisztián
János 8.b
Zoé 7.a
7.b
Gratulálunk a győzteseknek!
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2006 óta az októberi napok hangulatához az Országos Könyvtári Napok eseményei éppúgy hozzátartoznak
országszerte, mint a színesedő falevelek vagy a gyülekező madárcsapatok látványa. Sokféle hagyományt követve,
de tartalmában az újdonságokra nyitottan kerül sor évről évre a könyvtári szakma legjelentősebb, legtöbb érdeklődőt
megmozgató programsorozatára. 2018-ban is arra készültünk, hogy a különböző könyvtártípusok összefogásával,
rendhagyó, de tartalmas eseményekkel intézményeinkbe hívogassuk a rendszeres könyvtárlátogatókat éppen
úgy, mint az eddig még távolmaradókat. A hazai könyvtárak összehangolt működésének eredményeként 2017ben 7249 programon 251 932 fő vett részt az ország 1878 településének 2229 intézményében. 2018-ban a
Könyvtárak – közös tudás – közösségi hozzáférés programsorozatunk ezúttal is minden korosztályra kiterjedt a
legkisebb településektől a fővárosig. Bízunk benne, hogy 2018 októberében ismét sok örömteli pillanat részesei
lehettek a résztvevők, a közreműködők és a szervezők egyaránt. A tiszalöki Városi Könyvtár idén is csatlakozott
ehhez a programsorozathoz, az általános iskolás gyerekek nagy örömére, hiszen a legtöbb programunk nekik szólt.
„Ha azt akarjátok, hogy intelligensek legyenek a gyerekeitek, olvassatok nekik tündérmerséket. Ha azt akarjátok, hogy
még intelligensebbek legyenek, olvassatok nekik még több tündérmesét.”
/Albert Einstein/
„Amikor mesélés közben a gyerekre pillantasz, láthatod, hogy a hangodat és a történetet hallgatva egy idő után már
máshol jár. A kis fejében elindult a „mozi”. Ez a kisgyerek fejlődése szempontjából nagyon fontos folyamat, hiszen
pár év múlva az iskolában annál jobban érti az olvasott szöveget, minél jobban meg tudja alkotni a szöveg alapján a
saját belső képeit. Olyan ez, mint a konditerem. Minél többet jársz edzeni és minél profibb gyakorlatokat végzel, annál
látványosabb az elért eredmény is. Gyermeked agyának a mesék jelentik a konditermet. Minél többet mesélsz Neki és
minél inkább figyelsz arra, hogy korának megfelelő szövegeket halljon, az eredmény annál látványosabb lesz. A gyerekek
agya csodálatos! A mesékből kiszedegeti a számára fontos dolgokat és azokat jó mélyen elraktározza a tudatalattijában.
Amikor szükség van rá, szépen előkeresgéli.”
Ezért hirdetjük meg minden évben a Népmese Napja alkalmából a rajzversenyüket, mert azt szeretnénk, ha minél több
gyerek olvasna mesét, és járna könyvtárba. Ehhez kérjük a szülők segítségét, és támogatását, hiszen az olvasás nem
ártalmára van a tanulásnak, hanem éppen ellenkezőleg, olyan módon fejleszti a gyerek agyát, hogy az jobban fogja tudni
rendszerezni a tanultakat. Október 1-én hétfőn 15 órától tartottuk a rajzverseny eredményhirdetését a Városi Könyvtár
Gyermekrészlegében, ahol a szebbnél szebb rajzokért gyönyörű jutalomkönyveket kaptak a gyerekek. Idén is Pappné
Kórik Judit festőművész, zsűrizte a rajzokat, nagyon szépen köszönjük a segítségét, és mindig pártatlan ítéletét.
Helyezettek:
1. osztályosok:
I. Szeifert Pál 1/a
II. Szilágyi Tímea 1/a
III. Kónya Szabolcs 1/a
III. Bognár Ajsa 1/a

2018. október

TISZALÖKI HÍRLAP

15

2. osztályosok:
I. Kertész Alma 2/b
II. Lukács Milán 2/b
III. Pétervári Kata 2/b
3. osztályosok:
I. Bakó Zsombor 3/b
II. Rácz Cintia 3/a
III. Bardócz Krisztina 3/a
III. Nácsa Nikoletta 3/a
4. osztályosok:
I. Szeifert László 4/a
II. Buri Dóra 4/b
II. Rezes Diána
4/a
III. Kisari Hanna 4/b
Különdíjasok:
Bagi Anna 4/a
Kiss Noémi 3/a
Borsi Boglárka 1/b
Vízfesték kategória:
I. Kozsla Judit 4/b.
I. Bodó Alíz 4/a
II. Horváth Anna 2/b
II. Kántor Bence 4/b
II. Mészáros Zsanett 4/b
III. Szakács Attila 2/b
III. Orosz Eszter 4/b
Minden alkotónak gratulálunk, továbbra is olvassanak, és rajzoljanak sokat.
Október 3-án, szerdán sem unatkoztunk, mert délután szüreti mulatságon vett részt az általános iskola első
négy évfolyama, a könyvtár udvarán préseltük a szőlőt, ittuk a mustot, táncoltunk, énekeltünk, mondókáztunk.
Köszönjük szépen Nagy Jánosnak a gyönyörű és finom szőlőt, amit a gyerekeknek hozott, és nagyon köszönjük Sady
Sándor és Terebes Sándorné kedvességét, hogy kölcsönadták nekünk a szőlődarálót és a szőlőprést, amivel a mustot
készítjük. Nemcsak innivaló volt, hanem finom sós
süteménnyel is kínáltuk a gyerekeket, mert szüretkor meg
szokás vendégelni a vendégeket.
Október negyedikén a legkisebbeket és szüleiket vártuk
baba-mama klubunkban, ahol jót beszélgettünk Körei
Lászlóné Ildikó védőnővel. Köszönjük a lehetőséget, hogy
évről évre részt vehetünk a programsorozatban, és örülünk
annak, hogy ilyen sok gyermeknek szerezhetünk örömet.
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Karbantartó munkakör betöltésére

Mérőeszköz kalibráló munkakör betöltésére

Feltételek:
Feltételek:
gépész technikusi vagy mechanikai műszerész
szakmunkás vagy szakközépiskolai műszaki végzettség,
végzettség.
karbantartási területen szerzett szakmai tapasztalat
Egyéb feltétel:
Egyéb feltétel:
felhasználói Windows, Excel ismeretek „B” kategóriás
alapvető számítógép felhasználói ismeretek „B”
jogosítvány
kategóriás jogosítvány
Munkakör rövid leírása:
Munkakör rövid leírása:
Mérőeszközök (főleg nyomásmérők, mérlegek) helyszíni
A társaság tulajdonában álló épületek és energiaellátó
kalibrálása, áramlásmérők szerelése, kalibrálása,
rendszerek felügyelete, hibaelhárítási tevékenység
dokumentálása, kalibráláshoz kapcsolódó szerelési
végzése. Gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos
munkák.
feladatok ellátása. Kalibrálást támogató tevékenységek
végzése. A napi munka során felmerülő helyi
anyagbeszerzések.
Jelentkezés fényképes önéletrajz beküldésével. E-mail: info@tiszateszt.hu
TiszaTeszt Méréstechnikai Kft. Tiszavasvári, Kabay János u. 29. Tel.: 42-520-250
Halottak napján
Halottak napján
Csendesebb az élet,
Emberek ezrei
Szeretteikhez mennek.
Lehet a párja
Vagy a testvére,
Feltör a gyász
Mélyen a szívekben.
Szomorú tekintetek
Könnyben lábadoznak,
Keserves sóhajok
Az ég szívébe szállnak.
Virágok, mécsesek
Borítják a földet,
Egy-egy zokogás
Megtöri a csendet.
Pislogó gyertyák
Egyre olvadoznak,
Madárdalok sírva,
Messzire szállnak.
Temető kapui
Lassan becsukódnak,
Rendezett sírhalmokon
A gyász örökre megmarad.
Kotosz Istvánné
2018. november

ANYAKÖNYV
Szeptemberben házasságot kötöttek:
Buschor Attila - Fazekas Edina
Szabó Zoltán - Kun Dóra
Akitől szeptemberben búcsút vettünk:
Rácz Sándor
Veress Józsefné
Csipkés Andrásné
Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóját:
Varga Milán
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