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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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„Megint füstölgünk”

Térségünkben sajnos több hónapja nem esett jelentős mértékű csapadék, emiatt 
minden növény hamarabb fejezte be életciklusát, hozott vagy nem  hozott 
termést. Amelyeket nem öntöztek, azok mára már elszáradtak. A kertművelők 
összeszedték az elszáradt növényeket és nyilván el is fogják égetni, ha nem élnek 
a komposztálás lehetőségével (amely környezetkímélő és még hasznosítható is). 
No itt kezdődik a probléma. Ugyanis Tiszalök Város Önkormányzata 9/2014.
(X.01.) önkormányzati rendelete - A közösségi együttélés alapvető szabályairól 
– 3.§ (1) bekezdése rendelkezik a növényi hulladékok szabadtéri égetéséről. 

Idézem: „(1) Tiszalök Város közigazgatási területén a belterületi és lakott külterületi ingatlanok használata során 
keletkezett növényi hulladékot szabadtéren égetni csak minden naptári év március hónap utolsó hét napján, április hónap 
első hét napján, valamint szeptember hónap utolsó hét napján és október hónap első hét napján lehet.”

Viszont nap, mint nap azzal szembesülünk, hogy többen mindezekre fittyet hányva égetik a növényi hulladékokat. 
Lehetőség szerint vagy a reggeli harmat idején, vagy este, amikor már leszállt a harmat. Emiatt az egyébként száraz 
növényzet nem ég el, viszont rettentően füstöl és büdös is. Akik ezt teszik, nyilvánvalóan semmibe veszik a körülöttük 
élők (szomszédok) elemi, természetes igényét és az említett önkormányzati rendeletet. Kérem, hogy legyenek tekintettel 
a környezetükben lakókra, illetve tartsák be a helyi rendelet előírásait.

Mező József 
jegyző 
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POTE nyári  
napközis tábor 2018 

Idén májusban is meghirdettük 
a POTE nyári napközis tábort, 
amellyel kapcsolatosan május 25-én 
tájékoztattuk a szülőket. Információt 
kaptak arról, hogy a tábor helyszíne 
a POTE telepen lesz (új üdülő 
területén), a tábor időpontjáról, 
az előre látható programokról 
és természetesen az ellátásról, a 
táborba való el- és haza jutásról is. 
Bemutatkozásra kerültek a tábor 
vezetői; Vajdáné Plósz Jolán (Jolcsi 
néni), Kiss Erzsébet (Erzsike néni), Lukácsné Harsányi 
Krisztina (Kriszti néni) és Bodó Ferencné (Edit néni). 
A tájékoztatást követően többen jelezték, hogy részt 
szeretnének venni a táborban gyermekeik. A táborozás 
2018.07.23 -07.27 – ke és 2018.07.30 – 08.03 – ka között 
két turnusban került lebonyolításra. Az első héten 25 fő 
táborozó gyerekkel kezdtük mely elég vegyes korosztály 
volt, ugyanis 5 évestől a 14 évesig minden korosztály 
megtalálható volt. Hétfőn reggel már 
a Tiszaviz Vízerőmű Kft. busza várt 
bennünket, hogy a táborba szállítson. 
A megérkezést követően egy kis 
megismerkedés következet játékos 
formában majd tízórai. A tízórai után 
egy kis játék majd a nap folyamán 
Székely Yoéliél Csaba és Vaszil Csilla 
Anita ismertetette meg a táborozókkal 
a régi táltos dob gyógyító hatását/
erejét.  Délután uzsonna után 15:30-
kor megérkezett a busz és indultunk 
haza ahol már várták a szülők a 
gyerekeket. A hét folyamán megismerkedhettünk a mezei 
virágokkal, kézműveskedhettük, sok-sok ügyességi és 

logikai játékot játszhattunk 
és meglátogattak bennünket 
a táborban a Tiszavasvári 
R e n d ő r k a p i t á n y s á g 
Rendőrei, akik érdekes 
bemutatót tartottak. 
A táborozó gyerekek 
kipróbálhatták a részeg 
és drogos szemüveg 
által okozott közlekedési 
nehézséget, és akinek 
volt kedve beülhetett a 
rendőrautóba és szirénát 
illetve a hangszórót is 
bekapcsolhatta. Köszönet 

képen a táborozó gyerekek egy kéznyomatukkal 
és aláírásukkal ellátott plakátot és krepp papírból 
készült virágot adtak a rendőröknek. A rendőrök sem 
jöttek azonban üres kézzel hisz minden gyerek kapott 
ajándékba fény visszaverős matricát és foszforeszkálós 
karkötőt. A mindennapok fénypontja természetesen 
a medencében való fürdőzés adta, ahol a gyerekek 
önfeledt játszást és pocsolást rendeztek, amiből itt-ott a 
felnőttek is kaptak (hol véletlenül, hol direkt). Pénteken 

szomorú búcsút vettünk azoktól a 
gyerekektől, akik csak az első hétre 
jöttek és egy kis búcsú ajándékkal 
leptük meg őket. A második hét is 
mozgalmasnak mondható mivel ezen 
a héten is meglátogattak bennünket 
a Tiszavasvári Rendőrkapitányság 
rendőrei és most is egy tanulságos 
bemutatott tartottak ahol a közlekedési 
szabályok betartásának fontosságáról 
és a helyes közlekedésről tudtak meg 
sok mindent a táborozók. A táborozó 

gyerekek természetesen most készültek a rendőröknek 
egy kis ajándékkal. Pamutból készítettek virágot és 
a táboréletéből készült képekből plakátot, ezt adták a 
rendőröknek. A gyerekek pedig cserében fény visszaverős 
mellényt kaptak. Pénteken délelőtt Fekete Miklós tanár 
úr látogatott el a táborba és megismertette a táborozókat 
a fúvós hangszerekkel, amit ki is lehetett próbálni, hogy 
ki hogy tudja megszólaltatni. A nap további részében a 
játékkal, beszélgetéssel és a tábortól való búcsúzással telt, 
majd az indulás előtt a táborozó gyerekek egy kis ajándékot 
kaptak most is. 15:30-kor bezártuk a POTE nyári tábor 
kapuit és búcsút intettünk neki a jövő nyári tábornyitásig. 
A 2018/2019-es tanévhez minden iskolásnak sok sikert és 
jó tanulás az óvósásoknak pedig sok élmény és jó játszást 
kívánunk. Sikeres évet kívánunk nektek!

 
JÖVŐ NYÁRON TALÁLKOZUNK!!
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55 év távlatából

1963. júniusában az akkori 8.A. és B. osztály 88 
fővel - befejezve általános iskolai tanulmányait 
- boldogan, reményekkel telve lépett ki az 
iskola kapuján a nagybetűs ÉLETBE. Ekkor 
a továbbtanulás, családalapítás, munka 
elválasztott bennünket, és nagy számban 
távol kerültünk egymástól. Az évek gyorsan 
tovaszálltak, valamennyien nyugdíjas éveinket 
éljük, ezért úgy érezzük, egyre inkább 
szükség van arra, hogy időnként találkozzunk, 
felelevenítsük az akkori diákéveket és az azóta 
eltelt idő történéseit. Augusztus 18-án az iskola aulájában gyülekeztünk az osztálytalálkozóra. Nagy örömmel, szeretettel 
üdvözölve köszöntöttük egykori tanárainkat, Kása Gáborné Erzsike nénit, Bugya Ferenc tanár urat, feleségét Icukát, 
és megjelent diáktársainkat. Sajnos szomorúan állapíthattuk meg, hogy osztályfőnökeink, tanáraink és 23 diáktársunk 
már nem osztozhat a mai nap örömében. Rájuk néma főhajtással emlékeztünk meg. Programunk következő állomása 
a tiszalöki Arborétum volt, ahol a pohárköszöntőt követően, a hűs fák lombjai között elfogyasztottuk a finom ebédet. 
A kötetlen beszélgetés után nagy sétát tettünk az arborétumba, megtekintettük az emlékművet, az Erőmű- és Vízlépcső 
nevezetességeit. Külön örömünkre szolgált, hogy részesei lehettünk az ott folyó „zsilipelési” munkálatoknak. Gyorsan 
eltelt a nap, és a következő találkozás reményében ismét érzékeny búcsút kellett vennünk egymástól. Köszönettel 
tartozunk Pál Jucikának, Kovács Gabinak és feleségének Marikának fáradhatatlan szervező munkájukért, Zsófikának 
a finom ebédért. Külön köszönettel adózunk Kása Gáborné Erzsike néninek, Bugya Ferenc tanár úrnak és feleségének 
Icukának, hogy jelenlétükkel megtiszteltek bennünket, osztoztak örömeinkben, és együtt tölthettük e feledhetetlen szép 
napot.

                                                                                                          Bényei Péterné

Jó tanácsok autósoknak tűz esetén 

Az autók esetében a tűz leggyakrabban a motortérben, és 
az utastérben keletkezik. A motortérben szivároghat az 
üzemanyag, a sebességváltó-, szervokormány, amik mind 
motortüzet okozhatnak. A más okból keletkezett tüzeket a 
motortérben lerakódott olaj, benzin, gázolaj maradványok 
tovább táplálják. A folyadékok szivárgásának oka 
lehet elhasználódás, vagy javítási, szerelési hiba, 
esetleg valamilyen törés, kopás, a tömítések hiánya, 
tömítetlensége. Az elektromos meghibásodásokból 
eredő tüzét okozhatja például a szakszerűtlenül beszerelt 
hangrendszer, az utólag, helytelenül beszerelt fényszórók, 
világítás, az egyéb javítások, az elhasználódásból 
eredő beavatkozások, a biztosítéktábla meghibásodása, 
kiiktatása. Problémát okozhat a meglazult, vagy nem 
megfelelően megszorított kötéseknél kialakult nagy 
átmeneti ellenállás, zárlat, az elektromos vezetékek 
szigetelésén – a szerelés során létrejött – mechanikai 
sérülések, az üzemanyag ellátó rendszer vezetékeinek 
elhasználódása, a vezetékek repedése, törése. Teendők az 
elektromos meghibásodásokból eredő tűzesetben: Ha 
az utasfülkében égett szagot tapasztalunk, és a nyomában 
vékony füstcsíkot látunk terjengeni a műszerfal mögül, 

vegyük le a gyújtást és a gyújtáskapcsolóból vegyük ki a 
slusszkulcsot! A gyújtás levételével, majd az akkumulátor 
lekapcsolásával áramtalanítsuk autónk elektromos 
rendszerét, ezáltal megszűnhet a zárlatos vezeték 
túlmelegedése, felizzása. Teendők a motortérben 
keletkező tűz esetén: A motortérben az üzemanyag-
ellátó rendszer hibájából keletkező tűz esetén hirtelen 
erős üzemanyagszag, majd a motortérből kiáramló füst a 
jellemző. A teendők szintén hasonló módon kezdődnek: 
azonnali megállás, motor leállítása, gyújtás levétele. – 
Felnyitjuk-e a motorháztetőt? A keletkező tűz oxigén 
ellátása – lecsukott motorháztető esetén – a tető alatt 
megszoruló füst és egyéb égéstermékek miatt nem 
tökéletes, ezáltal a lánggal égés intenzitása kisebb. Abban 
a pillanatban, ahogy felnyitjuk a tetőt, friss levegőt 
engedünk a tűzre, és a lángok felcsapnak! A motortérben 
keletkező tűz esetén csak akkor nyissuk fel a motorháztetőt, 
ha a kezünkben van egy kibiztosított, beüzemelt tűzoltó 
készülék, de ebben az esetben is csak annyira, hogy 
az oltóanyag biztosan bejusson. Arra vigyázzunk, 
hogy a felforrósodott karosszériaelemek és a kiáramló 
égéstermékek égési sérüléseket okozhatnak! Tűzoltáskor 
a tűzoltó készüléket szakaszosan üzemeltessük.
                                                                                                     

Katasztrófavédelem
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Ötven év… 

Ötven év oly sok idő - egy ember élete - öt évtized. Ötven 
éves általános iskolai osztály találkozó volt az 1968 –ban 
végzős diákoknak, akik mára már nagyszülők, szülők, 
és azt a szép hamvas ifjúságot is túlélték, azok, akik 
szerencsések és nem a temetőben pihennek, vagy betegen 
lábadoznak. Ötven év! Amikor 1964 szeptemberében 
ujjongva elértük, hogy végre felső tagozatos diákokká 
váltunk. Akkor még valóban előttünk volt az élet! 
Bugya Ferenc fiatal, lelkes pedagógus első osztálya 
voltunk. Ő volt az osztályfőnökünk. A nagy létszámú 
osztályban (mert mi vagyunk a „Ratkó” gyerekek) igazi 
kis közösség alakult ki. Mi még úttörők is voltunk, a 
klubdélutánokon az osztály beat zenekara gitározott. 
Nem szégyelltük az iskolaköpenyt, mert bizony az sok 
mindent eltakart és megóvta a sok viseltes ruhát, mert 
nekünk akkor az jutott! Persze volt új ruha is, de kit 
érdekelt! Így visszaemlékezve azt hiszem, mindenki 
egyforma volt. Talán még rivalizálás sem volt. Szép 
volt, jó volt, gyerekek voltunk a szó igazi értelme szerint 
igazi diákok, számháborúval, versenyekkel, napközis 
foglalkozásokkal, osztálytermi klubdélutánokkal, az 
első barátságokkal, diákszerelmekkel, melyek akár 
marandóak is lettek. Az iskolában /sajnos nem a régi 
osztálytermünkben/ megtartott osztályfőnöki óra nagyon 
tanulságos volt. Rádöbbentünk mit is adott számunkra 
az akkori fegyelmezett, tiszteletet tanító iskolai rendszer, 
pedig még tornaterem és felszerelés sem volt. A jelenlévők 
beszámolói emberi sorsokat tártak fel, sikereket, kudarcot 
és sajnos tragédiákat is. Azok, akik itt maradtak, Ők azok, 
akikkel Tiszalökön nap, mint nap találkozunk, a szemünk 
előtt változtak. Ó, de akit sok-sok éve nem láttunk, hogy 
megváltozott - persze mi is, de hát azt szinte észre sem vettük 
eddig! Most szembesülhettünk igazán az idő múlásával, 

de a régi arcvonásokat mindenkiben felismertük! Hú, ez 
egy keser-édes találkozás, de mindenki megállta a helyét 
az életben. Jó volt újra találkozni mindegy, hogy bolti 
eladó, fodrász, gyári munkás, középvezető, orvos vagy 
éppen vállalkozó, adminisztrátor, és még ki tudja milyen 
munkaköröket töltöttünk be. A többség már nyugdíjas. 
Eljött ez az idő is. Akkor régen ki gondolta volna, hogy 
ezt is megérjük! A szerencsések meg is érték! Az ölelő 
karok, kicsit könnyes arcok már kicsit ráncosak, de 
örömmel tártuk ki szívünket a találkozás öröme felé! …
Tanár úrnak jelentem az osztálylétszám: 46 fő! 46 fő volt. 
Antalóczi, Áfra, Balogh, Bartók, és így tovább. 46 fő volt, 
sajnos 11 fő osztálytársunk már nem lehetett itt. Rájuk 
gyertyagyújtással és néma főhajtással emlékeztünk. A 
szívünkben még itt maradtak Ők is. Előkerültek a régi 
fényképek. 46 fő volt! A fogyatkozó VIII/B osztály öt 
év múlva reméljük, újra egymásra talál. Köszönjük a 
háttérben dolgozó szervezőknek ezt a kellemes délutánt.

 
Bodnár Gáborné

ÚJABB NEMZETKÖZI SIKER A KAJAKOSOKNÁL! 

Szeptember 14-16 között rendezték meg Lengyelországban 
Poznan városában az Olimpiai Reménységek Versenyét ahol 36 
ország versenyzői vettek részt. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
korosztályos „ mini világbajnokságnak” is nevezte a rendkívül sok 
ország részvétele miatt, ahol OROSZ ÁKOS saját korcsoportjában 
kajak egyes 200m-en ezüstérmet szerzett (holtversenyben) 
német ellenfelével. Teljesítményéhez szívből gratulálunk és 
örülünk, hogy Tiszalök városának Orosz Adrienn mellett egy 
újabb BÜSZKESÉGET nevelhettünk ezzel is öregbítve városunk 
hírnevét! Ezúton szeretnénk megköszönni  támogatóinknak a 
segítséget akik ebben az évben is hozzájárultak versenyzőink 
eredményeihez. Köszönjük: Gömze Sándornak, Cserés Csabának, 

Bede-Tóth Attilának, Tiszalökért Közalapítványnak, Pápa Józsefnek, Novák Norbertnek, Benkő Zoltánnak, István 
Zsoltnak, Lakatos Pálnak,Szepesi Józsefnek, Szabó Lászlónak, Kelet Bútornak!
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„Rácsos Rovat”

A Tiszalöki Hírlap augusztusi számában tájékoztattuk a város 
lakosságát, hogy Dr. Bozsó Zoltán bv. dandártábornokot a  

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokának javaslatára  
Magyarország Belügyminisztere 2018. július 01. hatállyal kinevezte a 
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Parancsnoki beosztásába, most 

viszont szeretnénk bemutatni a tiszalöki bv. intézet új parancsnokát: 

- Gyenge-Bíró István bv. ezredes vagyok. Budapesten születtem, itt 
jártam az iskoláimat is. 1984-ben kezdtem a „szakmát”. Kezdetben beosztotti 
munkaköröket láttam el, és 1999-től vagyok vezetői beosztásban. Voltam többek 
között a Hajdú-Bihar Megyei és a Heves Megyei Bv. Intézet parancsnoka, de 
dolgoztam a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán főosztályvezetői 
beosztásban is mielőtt Tiszalökre kerültem.

- Családi indíttatás, vagy egyéni elhatározás kell ahhoz, hogy valaki a büntetés-végrehajtásban dolgozzon?

- Édesapám a testületnél dolgozott, de akkor ez még nagyon zárt világ volt. Én magam sem tudtam róla semmit. 
Talán pont ez az ismeretlenség vonzott. Érettségi után „benyitottam” a bv. kapuján – így 
indultam el a pályán.

- Fontos, hogy egy vezető végigjárja a ranglétrát?

- Természetesen fontos, hogy a kezdetektől ismerje meg a szervezet működését.

- Mennyire furcsa Budapesttől, a családtól ilyen távol élni, dolgozni?

- Először furcsa volt, de mivel elég régen gyakorlom ezt a szolgálatot, így meg szokta a 
családom is és én is.

- Valaki viszi tovább a családból ezt a vonalat?

- Úgy tűnik, nem. A fiam most egyetemista, de más pályát nézett ki magának.

- Sikerült már a környező települések vezetőivel felvenni a kapcsolatot?

- A kinevezésem után elkezdtem a 
bemutatkozó körutamat, de ez még folyamatban 
van. Megismerkedtem Polgármester Úrral, 
a környék államigazgatási és rendvédelmi 
szerveinek vezetőivel, de bízom benne, 
hogy Tiszalök lakosságával is minél többet 
találkozom. 

- Tervek, elképzelések a jövőre nézve?

- Az célom, hogy ez a börtön jó színvonalon 
működjön a jövőben is. Szeretném továbbra is 
az intézetben a rendet, a fegyelmet fenntartani, 
a társadalmi kapcsolatokat erősíteni, és 
természetesen nagyon fontos még a személyi 
állomány megtartása valamint a jó hangulatának 
fejlesztése.

- Kívánunk mindehhez jó egészséget és 
sok sikert! Köszönöm a beszélgetést!

Fülöp Attila

Az élet kardja

Az élet kardja
Erős és éles,
Mágnesként vonzza
Az emberiséget.

Öli a szegényt,
Tépázza a koldust,
Romokba dönthet
Egy egész várost.

Az élet kardja dacol,
Az embereket írtja,
Rohanó világból
Nem térnek már haza.

Ezért kell rohanni?
Bele a veszélybe?
Hogy a fényes kard
Forogjon a vérbe?
 
Az élet kardja tüzes,
Szórja a szikrát,
Ha megéget, akkor
Kereshetjük az okát.
Tanulni a hibákból
Sohasem késő,
Vigyázzunk egymásra,
Ez volna az első! 

Kotosz Istvánné
2018. szeptember

Nincs vallásom, hitem van!

Bőröm bizsergető szép zenét hallgatok
Kábán és hittől átitatva szárnyaikra vesznek,
A messzi repítő érzelmes dallamok
Behunyt szemmel hozzád imádkozom
Óhajom szüli minden gondolatom.
- Uram én megpróbálok nyájadnak
Hűséges báránya maradni.
Nevedet léted senki sem fogja hallani.
A számból szidni vagy tagadni.
De kérlek. adj erőt magamba szállni.
Mindent, amit gyűlölök bennem.
Magamból kidobálni
Add, hogy bírjam sorsom hittel és erővel.
Tiszta emberként.
Felemelt fővel!

Halmi Sándor
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Csontváry nyomában

Nógrádban, Verőcén mutatkozott be a Tiszalöki Csontváry Nemzetközi 
Alkotótábor műveivel Tiszalök Városa. Nagyszeben, Újpest Galéria 
és Nyíregyháza után Gebora István kezdeményezésére, aki a tiszalöki 
alkotótábor művészeti vezetője „Csontváry nyomában” címmel a csodálatos 
Dunakanyarban, szeptember 15-én megnyitottuk a 49 alkotás tárlatát. Már 
a fogadtatás is lenyűgöző volt. Dr. Papp Lajos professzor úr Angyalvölgyi 
farmján vártak minden kedves meghívott vendéget egy beszélgetésre. Valóban 
Angyalvölgy! Patak, madárszó, napfény és szeretet! 16 órára a művelődési 
házba érkező nagyon sok kedves érdeklődő jelenlétében, Gebora Istvánnal 
megnyitottuk a kiállítást. István a Csontváry életútról, én az alkotótábor eddigi 
működéséről és Tiszalök városának és környékének szépségéről beszéltem. 
Jó volt találkozni olyan művészbarátokkal, akik 6-8 évig vendégeink voltak 
és most újra megölelhettük egymást. Találkoztunk műértő és festészetet 
kedvelőkkel, akik gratuláltak és bíztattak a további táborok szervezésére. 
Nagyon jó érzés volt hallani és látni az érdeklődést és mondhatnám a tiszteletet. 
Nagyon hálásak vagyunk szervezőtársammal Tölgyesi Attilánéval együtt, 
hogy Gebora István és B. Tóth Éva ilyen profin, elegánsan megszervezték 
Tiszalök bemutatkozását Nógrádban, Verőcén. A kiállítás anyagát a 
Tiszalöki Galériában szeretnénk a helyi lakosság részére is bemutatni. 
 
                          Zrinszki István
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Gömze Sándor polgármester és Csikósné Juhász Erika 
aljegyző 2018.09.06-án otthonában köszöntötte Vaskó Já-
nosné szépkorút.

Gömze Sándor polgármester és Csikósné Juhász Eri-
ka aljegyző 2018.09.03-án köszöntötte Máté Domokos 
szépkorút.

Ezúton kívánunk nekik jó egészséget, erőt és boldog éveket!

Szépkorúak

Tábori napló Zánkáról
 
Augusztus 5-e van. Kora hajnalban keltünk. Izgatottan 
kezdtünk öltözködni, mert tudtuk: ma nagy nap vár 
bennünket. Elérkezett a balatoni Erzsébet- tábor napja, 
amire mindenki várt.
Hat órakor indultunk az Arany János útról, több mint 
100-an! Sokat utaztunk, bejártuk fél Magyarországot, de 
megérte: megérkeztünk Zánkára. Először kaptunk egy 
karszalagot, amivel átmehettünk a tábor területén lévő 
kapukon. Ezután elvezettek minket a szállásra. Egy kis 
várakozást követően bemehettünk a szobákba, ami egy 
hétig az otthonunk volt. Pihentünk egy keveset, de utána 
lementünk az épület előtti kis udvarra. Bemutatkoztak a 
’’tesók”, a tábor önkéntes segítői, akik az egyes altáborokat 
irányították. Mi a sötétkék altáborhoz tartoztunk. 
Megtanították nekünk a sötétkékek csatakiáltását, amivel 
bárki felismerhette, hogy melyik színhez tartozunk. 
Utána elmentünk vacsorázni, de az ebédlő tele volt, 
úgyhogy várnunk kellett. A vacsora után a tábornyitóra 
került a sor, amit egy diszkó zárt. Nagyon jól éreztük 
magunkat. Hulla fáradtan, de boldogan mentünk vissza 
a szállásra, gyorsan el is aludtunk.
Hétfőn nagyon nem volt kedvünk felkelni, de nem 
tehettünk más. A Tesók ébresztettek minket reggel 7-kor. 
Lementünk az udvarra, ahol elmondtuk a mondókánkat. 
Ezen a napon nem csináltunk semmi különlegeset, 
ismerkedtünk a táborral, és lementünk a strandra, ahol 
nagyon jól éreztük magunkat, az időjárásra sem lehetett 
panasz. Kedden a szokásos időpontban keltünk, és 
elmentünk reggelizni. Reggeli után szabad program 
volt, mehettünk akármerre. Ebéd után lementünk a 
strandra, ahol a fiú foci csapatunk mérte össze tudását 

más játékosokkal. Sajnos nem nyertünk. Ezután újra 
megmártóztunk egy kicsit, és vacsoráig ott is voltunk. 
Este 8-kor különleges látogatók tértek be hozzánk: 
gólyalábasok! Nagyon jó műsort csináltak, sokat 
nevettünk rajta. Ismét boldogan mentünk aludni. A 
szerdai napunk ugyanúgy telt, lementünk a strandra és 
egész nap ott voltunk. Jelentkeztünk egy szimulátoros 
programra, ahol kipróbálhattuk milyen go-kartozni, és 
megcsináltunk egy biciklis akadályversenyt. Azon a 
napon is jól éreztük magunkat. Elérkezett a csütörtök, az 
utolsó napunk Zánkán. Mivel nagyon szerettük a strandot, 
ezért reggeli után ismét oda vezérelt minket a sors. Délbe 
visszamentünk ebédelni, de utána megint lementünk. 
Azon a napon volt a strandkézilabda bajnokság, amin 2 
tiszalöki csapat is indult. Eredményesen szerepeltünk, 
mert elnyertük az első 2 helyezést. Büszkén mentünk 
vacsorázni. Volt egy pár óra szabadidőnk, de elérkezett 
a tábor záró. Nagyon jó volt, a Tesók és egy profi 
táncos csapat is táncolt. Ezután következett a diszkó, 
amin többen is ottmaradtunk, buliztunk egészen 10-ig! 
Visszamentünk a szállásra, mindenki kint nyüzsgött, ami 
tökéletes hangulatot adott az éjszakának. Végül éjfélkor 
tértünk nyugovóra.
Péntek volt a hazaindulás napja. Fáradtan, de élményekkel 
gazdagon indultunk el 10 órakkor, vissza Tiszalökre. 
Útközben megálltunk enni a Mc Donaldsban, utána 
folytattuk utunkat. Délután 5-re értünk haza.
Ezúttal is szeretném megköszönni a kísérőtanároknak 
a segítséget, nélkülük nem lehetett volna megvalósítani 
ezt az egészet. Köszönöm az Erzsébet-táboroknak is a 
lehetőséget, hogy ott lehettem! Jövőre újra ott!

Szakolczai Andor - 8. osztályos tanuló



Nyugdíjba vonult pedagógusok a Kossuthban

Cziczerné Darai Erzsébet

 Cziczerné Darai Erzsébet nyugállományba 
vonuló pedagógus, ének-zene és matematika szakos 
általános iskolai tanár, aki 40 éven keresztül a gyermekek 
oktatása-nevelése érdekében tevékenykedett. 1978 óta 
Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola pedagógusa. Az intézmény- és a 
tanulók fejlesztéséhez a gyermekek generációinak zenei 
nevelése terén végzett tevékenységével, magas színvonalú 
matematika szaktanári munkájával járult hozzá.
Munkáját mindig lelkiismeretesen, tehetséggel és jó 
pedagógiai érzékkel végezte. Munkájára a pontos, naprakész felkészültség, a példamutató szorgalom volt jellemző. 
Tanítványai nemcsak a napi munka során teljesítettek kiválóan, hanem területi, megyei, sőt országos versenyen is 
megállták a helyüket. A tehetséggondozó tevékenysége mellett, gondoskodott a lemaradók felzárkóztatásáról is. 
A zenei alapfokú művészetoktatás keretein belül munkája révén sok tehetséges diák élte át a citerázás és a népi éneklés 
örömét. Ezzel a népi hagyományok egyik legkiemelkedőbb őrzője nemcsak intézményünkben, de városunkban is.
Példát mutató magatartásával és szakmai felkészültségével méltán vívta ki a tantestület és a város elismerését!

 
Kelemen Gáborné

 Kelemen Gáborné nyugállományba vonuló pedagógus, biológia-földrajz szakos általános iskolai tanár, aki 40 éven 
keresztül a gyermekek oktatása-nevelése érdekében tevékenykedett. 1978 óta Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa, két évtizedig az Osztályfőnöki Munkaközösség vezetője. Az intézmény- és 
a tanulók fejlesztéséhez munkaközösség vezetői tevékenységével, magas színvonalú osztályfőnöki és biológia-földrajz 
szaktanári munkájával járult hozzá.
Munkáját mindig lelkiismeretesen, tehetséggel és jó pedagógiai érzékkel végezte. Munkájára a pontos, naprakész 
felkészültség, a példamutató szorgalom volt jellemző. A gyermekeket türelmesen, szeretettel nevelte-oktatta. Tanítványai 
nemcsak a napi munka során teljesítettek kiválóan, hanem területi, megyei, sőt országos versenyen is megállták a 
helyüket. A tehetséggondozó tevékenysége mellett, gondoskodott a lemaradók felzárkóztatásáról is. 
Eredményesen szervezte és koordinálta a munkaközössége munkáját. Munkáját a feladatokkal való azonosulás, a szakmai 
felelősségvállalás és a céltudatosság jellemezte. Folyamatosan képezte magát, tudatosság, következetesség jellemezte.
Precizitásával, türelmével és mindig alapos, megfontolt döntéseivel állított példát kollégáinak!

Tománné Király Katalin

 Középiskolai osztályfőnökétől kapta az indíttatást, hogy a pedagógus pályát válassza. Tanítói szakra iratkozott, 
el is kezdett dolgozni. A tanítói diploma megszerzése után Püspökladányban dolgozott. 1987-ben magyar tanári 
diplomát szerzett, majd ismét Tiszalök lett az otthona, ahol magyar nyelv és irodalom tanításával folytatta munkáját. 
A képességszerinti csoportbontás alapítója. Tanítványai területi, megyei, országos versenyen is eredményesen 
szerepeltek. 1987-től folyamatosan osztályfőnök volt, számos osztályprogram szervezésével. Iskolai rendezvények, 
versenyek előkészítésében, lebonyolításában mindig számíthattunk igényes munkájára. A március 15-i ünnepség 
műsorának közel húsz éven át volt a felelőse. Pályázati kiírások alapján felnőtteket is oktatott, illetve több évig tanított 
a Büntetés Végrehajtási Intézetben. 2000-től hét éven át a humán tárgyakat tanítók munkaközösségének vezetője volt. 
A Minőségbiztosítási csoportnak tagja, majd vezetője volt, ekkor tett közoktatási szakvizsgát. 2007-től nyugdíjazásáig 
igazgatóhelyettes, folyamatosan, önzetlenül segítve a vezető és munkatársai munkáját.
Sokoldalúságával, óramű pontosságú feladatvégzésével, teherbíró képességével mutat a nevelőtestület minden tagjának 
irányt!

A nyugdíjba vonult Kolleginák 109 évet tanítottak a Kossuthban! Köszönjük Nekik! Nagyon tartalmas, vidám 
nyugdíjas éveket és jó egészséget kívánunk.

Cserés Csaba
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Napközi Erzsébet-tábor a nyári szünetben 

Intézményünk a tavalyi tanévben immár harmadik alkalommal készítette el pályázatát a Napközi Erzsébet-táborok 
elnevezésű programra. Országszerte 500 településen 1200 napközis tábor valósult meg a nyár folyamán, melynek 
részese volt iskolánk is. Tőlünk 208 gyermek adta be a jelentkezési lapját. A meghirdetett két turnus közül választhattak 
a tanulók. A gyermekcsoportok az iskolánkban voltak elhelyezve, a napi négyszeri étkezést is itt biztosították a diákok 
részére. 
Hétfőtől péntekig, 8.00 és 16.00 között a sport és egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés és a 
kézművesség, az önismeret és a közösségépítés témájához kapcsolódó színes programokon vehettek részt a gyermekek.
A hét alatt két programot vártak nagyon a gyermekek. A Feketeszakáll Kalandpark meglátogatása volt a legizgalmasabb 
élmény. Kicsik és nagyok egyaránt készültek e megmérettetésre. Azon a napon „HŐSÖKKÉNT” viselkedtek, ki azért, 
mert félelmét legyőzte és a kötélpályára merészkedett, ki azért, mert az akadályokat teljesíteni tudta. A másik nagyszerű 
élmény a Sóstó Zooban tett séta volt. Minden évben újabbnál újabb élményekkel gazdagodnak a gyermekek a kirándulás 
alkalmával. Most a diákság körében elsöprő sikere a pár hetes afrikai kiselefántnak volt. 

„Rengeteg új barátot szereztem. A programok nagyon jók voltak! Jövőre is szeretnék részt venni a napköziben!” Kőszegi 
Bence (6.a)
„Nagyon tetszett a trambulin, sokat ugrálhattunk rajta. A kalandparkban a második szinten is kipróbálhattuk magunkat, 
ami eleinte félelmetes volt. Jövőre szintén szeretnénk jönni ide!” Fleischer Flóra (6.b)
Rettentően tetszett, amikor nemezből készítettünk tulipánt. A kavicsokra kerültek a piros nemezek, s szappannal és vízzel 
tömörítettük. Természetesen a szappan nemcsak a nemezre, hanem ránk is került. Szappancsatáztunk.  Munkácsi Anna 
(6.b)
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Kedves Bálozók! 

Itt van az ősz, itt van újra a báli szezon! Ezúton szeretnénk tájékoztatni minden kedves érdeklődőt, hogy a Tiszalöki 
Kossuth Lajos Általános Iskola 2018. november 24. – én tartja jótékonysági bálját 19 órai kezdettel. Részvételi 
szándékot 2018. november 01. napjáig kérünk jelezni Juhosné Berei Mariannál (30-255-7930) vagy Flesicherné Rácz 
Andreánál. A helyszín létszámtól függő – az iskola tornaterme vagy a művelődési ház.
Belépő: 5000 Ft, Zenél a Slack zenekar Debrecenből
Minden jótékony, szórakozni, kikapcsolódni vágyó embert szeretettel vár az iskola szülői munkaközössége, az iskola 
vezetősége és dolgozói.

                          SZMK vezetősége

Emlékezés Balogh Imre halálának 
10. évfordulóján

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

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

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

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

Nyugodjál békében drága jó férjem.
10 éve hogy elmentél

Fájó szívvel gondolunk rád.

Szerető feleséged: Balogh Imréné
és a család

Megemlékezés

Ifj. Veres Dezső: -2011-
és

Veres Dezső: -2016-

„Bíztunk az életben,
Hittünk a gyógyulásban,

De ha abban nem,
Legalább a csodában,

Csoda volt, hogy éltetek,
És minket szerettetek,

Ne haltatok meg,
Csak álmodni mentetek.”

Soha el nem múló fájdalommal 
gondolunk Rátok:
Gyászoló család

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!

Ügyfélfogadás a  
Polgármesteri Hivatalban

 
Polgármester ügyfélfogadási ideje: 

Minden hónap első szerdáján  
13.00-17.00 óráig

 
Jegyző ügyfélfogadási ideje:
Minden hónap első szerdáján  

9.00-11.00 óráig
 

Polgármesteri Hivatali ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek:  

8.00-12.00 óráig
Szerda: 8.00-16.00 óráig

ANYAKÖNYV

Augusztusban  
házasságot kötöttek

Sipos László János - Nádasdi 
Tünde Ágnes

Szuchánszki László - Bodnár 
Zsuzsanna

 

Akitől augusztusban  
búcsút vettünk:

Balogh Józsefné
Barócsi József
Fedor Lászlóné
Makula András
Mándli Istvánné
Nagy Miklósné
Orosz László

Szentesi Lajosné

Köszöntjük Tiszalök  
legifjabb lakóit:

Borbély Csanád Imre
Gulyás Gellért Zsolt

Jónás Julianna
Oláh Zoltán Bence

Pintye Adrián
Vékony Hanna

Vincze Dominik László
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