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Ünnepi megemlékezés
A tiszalöki
hadifogolytábor
áldozatainak tiszteletére 2015.
október 6-án 16 órakor a
tiszalöki vízerőmű hadifogoly
építőinek
emlékművénél
ünnepi megemlékezésre került
sor. A vízerőművet a második

világháborút megjárt és szovjet
hadifogolytáborokban
is
raboskodókkal építtették fel,
akiket minden ok nélkül titokban
újabb fogságba vetettek 1951-ben,
és ezt követően még
két évig dolgoztatták
őket
embertelen
körülmények között.
A
magyarországi
internálótáborok
felszámolása idején,
1953. október 4-én,
Tiszalökön az őrök
agyonlőttek
öt

INGYENES!

hadifoglyot. A tragikus esemény
62.
évfordulója
alkalmából
Tiszalök Város Önkormányzata,
és a Városi Könyvtár és
Művelődési Ház tartott ünnepi
megemlékezést.
Ünnepi
beszédében Perjésiné Kiss Rita

tanárnő elevenítette fel a régmúlt
történéseit, megemlékezett a
hányattatott sorsú hadifogolytábor
áldozatairól,
mindazokkal
a
nyomatékosan
jellemző
szavakkal, amelyet csak rá lehet
titulálni egy internáló táborra.
Ezt követően a Teleki Blanka
Gimnázium két tanulójának
szavalata
következett.
A
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továbbiakban Fekete Miklós
művésztanár tárogatón történő
zenei aláfestésével a tiszalöki
Népzenei Együttes katona dalait
hallgathattuk. A koszorúzást
megelőzően Lőrinczyné Harászi
Andrea református lelkész és
Bacsó János görög katolikus

parókus mondott közös imát a
hadifogolytábor
áldozataiért.
Végül pedig Tasnádi Frigyes
családtagjai, az intézmények,
pártok, valamint a
civil
szervezetek
képviselői helyeztek
el
koszorút
az
emlékműnél, ezzel
zárva az ünnepi
megemlékezést.
Aranyász Sándorné
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Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről
Településünk képviselő-testülete munkaterv szerinti
rendes ülését tartotta 2015. szeptember 24-én. A testületi
ülésen összesen 7. napirendi pont szerepelt, a megtárgyalt
napirendekről az alábbiak szerint adok tájékoztatást a
lakosság felé. Az első napirendi pont keretében a testület
megtárgyalta a 2015. I. félévi költségvetés végrehajtásáról
szóló tájékoztatást. Ezen napirendi pontot valamennyi
bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a
képviselő-testület felé. A bevételek tekintetében a
teljesülés 51,29 % (a szennyvíz beruházással együtt),
a kiadási teljesülés pedig 51,4 %, mely adat a félévnek
megfelelő. Második napirendi pontként került
megtárgyalásra a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet
módosítása. Az elfogadott költségvetési rendeletünk
módosítását elsősorban a közfoglalkoztatás igen magas
létszáma, illetve a többletbevételek ( átvett pénzeszközök,
felhalmozási bevételek) tették indokolttá.
Harmadik napirendi pontként a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról döntött a
képviselő-testület. Erre a célra a 2016. évi pénzkeretet
600 e Ft-ban határozta meg. Bursa Hungarica Ösztöndíjra
Tiszalök város közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
intézmények nappali tagozatos hallgatói, illetve leendő
hallgatói jelentkezhetnek. A pályázatot az EPER-Bursa
rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva,
aláírva Tiszalök Város Polgármesteri Hivatalánál
Aranyász Sándorné ügyintézőnél lehet benyújtani. A
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benyújtási határidő: 2015. november 9. A pályázattal
kapcsolatos minden fontos információ elérhető a https://
www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx honlapon.
Negyedik
napirendi
pontként
a
képviselőtestület egyhangúan döntött az önkormányzatok
működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő
pályázat benyújtásáról, 45.879.000.-Ft összegben, ennek
elbírálására a következő hónapban kerül sor.
Ötödik napirendi pont keretében a képviselő-testület
megtárgyalta a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal
kötött haszonkölcsön szerződést. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő
Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium jogszabályváltozás következtében átkerült a
Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz. Erre vonatkozóan
a testület már korábban meghozta döntését, elfogadta
a vagyonkezelési szerződést. A szeptemberi ülésen a
haszonkölcsön szerződést a Bocskai utca 17. szám alatt
lévő telephelyen működő tanműhelyek átadásáról szólt.
Az óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről
szóló előterjesztést az intézményvezetője terjesztette a
képviselő-testület elé. Az Újtelepi Napraforgó Óvodában
a gyermekek 25 fős létszámát 30 főben engedélyezte a
testület.
Utolsó napirendi pontként a polgármester tájékoztatta
a képviselő-testületet az előző ülés óta tett fontosabb
tárgyalásokról és intézkedésekről.
Tiszalök, 2015. október 14.
Csikósné Juhász Erika - aljegyző

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY A
TISZALÖKI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTBAN (4450 TISZALÖK, KOSSUTH ÚT 70.)
2015. OKTÓBER 1.-TŐL
FOLYAMATOSAN BEINDÍTÁSRA KERÜLNEK AZ ALÁBBI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSOK:
A SZAKELLÁTÁSOK JELENLEG ELŐJEGYZÉS NÉLKÜL VEHETŐK IGÉNYBE,
SZAKRENDELÉS

SZAKORVOS

RENDELÉS NAPJA

IDEJE

SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT
BELGYÓGYÁSZAT
Háziorvosi beutaló szükséges
GYERMEKGYÓGYÁSZAT
Háziorvosi beutaló szükséges
ULTRAHANG
Háziorvosi beutaló szükséges

Dr. Póka István

csütörtök

09:00-15:00

Dr. Domokos Nóra

kedd

08:30-14:30

Dr. Ványai István

szerda

10:00-12:00

Dr. Horváth Katalin

hétfő

10:00-12:00

FÜL-ORR-GÉGÉSZET

Dr. Kristóf András

SEBÉSZET

Dr. Ujvári Attila

FIZIOTERÁPIA

Simon Ágnes

minden páros héten
pénteken
szerda
péntek
hétfőtől péntekig

13:00-17:00
12:00-14:00
11:00-13:00
09:00-11:00
14:00-16:00
heti váltásban

KÉSŐBBIEKBEN ELŐJEGYZÉS A 42/278-033-AS TELEFONSZÁMON!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT FORDULJON HÁZIORVOSÁHOZ!

2015. október

TISZALÖKI HÍRLAP

3

2015-ben már tízedik esztendeje, hogy amikor kissé megfakul az
égkékje, s tollas vándorok népesítik be az égi országutakat, szorgosan
készülődnek a könyvtárak az Országos Könyvtári Napok eseményeire.
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006 óta sokféle hagyományt
követve, de tartalmában mindig megújulva igyekszik ráirányítani
a lakosság figyelmét a könyvtárakra. Az évente változó, de mindig
egymásra épülő tematika, a különböző korosztályok eltérő igényeire
és érdeklődősére, a bennünket körülvevő gyors változásokra figyelés
tette a szakma legjelentősebb, legtöbb érdeklődőt megmozgató
programsorozatává ezeket az október eleji napokat. 2014-ben már
5334 programon 230 ezer fő vett részt az ország 1251 településének
1461 intézményében. Ez a kiemelkedően magas szám a hazai könyvtári rendszer összehangolt működésének, az
egyre tartalmasabb együttműködéseknek, a különböző könyvtártípusok összefogásának köszönhető. Ebben az évben
a Nagy Könyvtári Show keretében is az volt a cél, hogy kerüljenek bemutatásra a könyvtárak sokszínű szolgáltatásai,
azok a korszerű, praktikus, mindenki számára hozzáférhető lehetőségek, amelyek az emberek tájékozódásához,
tanulásához, kulturált szabadidős és közösségi tevékenységéhez nyújtanak komoly segítséget, kapaszkodót. A sokféle
könyvbemutató, előadás, kiállítás, játék és vetélkedő között gyerekek és felnőttek egyaránt találhatnak kedvükre valót. A
Tiszalöki Városi Könyvtár idén is csatlakozott ehhez a programsorozathoz, az általános iskolás gyerekek nagy örömére,
hiszen a legtöbb programunk nekik szólt. Október 6. kedden 14 órától tartottuk a népmese napja alkalmából rendezett
rajzverseny eredményhirdetését a Városi Könyvtár Gyermekrészlegében, ahol a szebbnél szebb rajzokért gyönyörű
jutalomkönyveket kaptak a gyerekek. Ugyanitt 15 órától a „Városunk, Tiszalök” helytörténeti vetélkedő szóbeli
fordulója és eredményhirdetése zajlott, ahol a helyezettek ügyességükért történelmi ismeretterjesztő könyveket kaptak.

Másnap, október 7-én, 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. Finom
kakaós kalácsot sütöttünk a gyerekeknek, mert szüretkor kaláccsal szokás kínálni a vendégeket. Nagyon jól érezték
magukat, amiben az időjárás is segített minket, mert csodaszép
napos, kellemes idő volt.
Október 8-án, csütörtökön a legkisebbek látogattak el hozzánk. A
baba-mama klubunk keretein belül „Egészséges mama – egészséges
baba” címmel előadást tartott Körei Lászlóné Ildikó védőnő
az egészséges életmódról, amelyet az anyukák érdeklődéssel
hallgattak, miközben a babák jót játszottak. Köszönjük a lehetőséget,
hogy évről évre részt vehetünk a programsorozatban, és örülünk
annak, hogy ilyen sok gyermeknek szerezhetünk örömet, az alábbi
támogatóknak köszönhetően:

A könyvtárosok
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TTT, avagy
tudósítás a Telekiben történtekről
Ismerkedési nap
Az elmúlt évek hagyományait
követve a 2015/2016-os tanév
kezdetét követően ‒ 2015. szeptember
24-én ‒ került sor az ismerkedési
nap lebonyolítására. Az osztályok
sokféle, ügyességet és elméleti
ismeretet igénylő feladatban mérték
össze tudásukat. Az osztályfőnökök
kitartóan, nagy lelkesedéssel biztatták
tanítványaikat, így sarkallva őket a
minél jobb eredmény elérésére.
A végzősök lázasan készültek
erre a napra, hiszen a verebek
avatása az ő feladatuk volt.
A kilencedikesek kissé félve
álltak e nagy esemény elé, de
bebizonyosodott, hogy félelmük
alaptalan volt. A feladatokat
könnyen teljesítették, mindenki
jól érezte magát. A délelőtti
verseny
eredményhirdetését
minden
osztály
nagy
érdeklődéssel várta. A legjobban
teljesítő három osztály jutalmat
kapott. Hasznosan és tartalmasan telt
el a nap.

Egészségnap a Telekiben
A TÁMOP-3.1.4.C-14. azonosító
számú Innovatív iskolák fejlesztése 2.
ütemben „Sport és egészségfejlesztő
programok” elnevezésű pályázat
keretein belül 2015. október 7-én
rendeztük meg az egész diákságot
megmozgató
egészségnapot.
Előzetesen plakátkészítő valamint
gyümölcs- és zöldségszobrászat
versenyre lehetett jelentkezni.
A
nap
folyamán
sor
került
szemétszedésre,
„szobrászkodásra”, az osztályok
versenyére,
táncoktatásra,
festészetre és mandalakészítésre.
Emellett minden osztály részt
vett valamilyen, az egészséges
életmóddal, az egészséggel
kapcsolatos foglalkozáson is,
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ahol jól felkészült pedagógusok segítségével sok új
ismeretet és tapasztalatot szerezhettek. Nagy sikert aratott
az egészséges ételek kóstolója is. A
napot a versenyek eredményhirdetése
zárta. A vetélkedő és a meghirdetett
versenyek
legjobbjai
értékes
nyereményekkel térhettek haza.

„Honvédelmi Kötelék” Országos
Haditorna Verseny
2015.
október
7-én
került
megrendezésre
Nyíregyházán
a
rendész tanulókat megmozgató megyei
verseny. A Honvédelmi Minisztérium
által meghirdetett megmérettetés
célja a Magyar Honvédség és
a társadalom kapcsolatának
erősítése, a honvédelmi nevelés
elősegítése, valamint a sport
és az egészséges életmód
népszerűsítése.
A Nyíregyházi SZC Teleki
Blanka
Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma egy
csapattal képviseltette magát. A
versenyszámok között szerepelt
például
tájfutás,
katonai
tereptan, kézigránát célba dobás,
céllövészet, honvédelmi TOTÓ és
fegyveres váltófutás.
Csapatunk tagjai ‒ Bara Richárd,
Borsos József, Kis Tamás és Szabó
Zoltán 12. B osztályos tanulók – az
induló 20 csapat közül a 11. helyet
szerezték meg az összesítésben.
Részeredményeik között szerepel
1. hely elsősegélynyújtásból, illetve
2. hely fegyveres váltófutásból.
Felkészítő tanáruk: Czifrák Roland.
Gratulálunk!

Nyílt nap a Telekiben
A Nyíregyházi SZC Teleki
Blanka
Szakközépiskolája,
Szakiskolája és Kollégiuma
2015. november 5-én nyitott
kapukkal várja a nyolcadikos
tanulókat és szüleiket. A szakmák
és ágazatok bemutatkozásán túl
érdekes programokon vehetnek
részt a látogatók.
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Angol verseny

A TÁMOP-3.1.4.C-14.
pályázat
feladatai közé tartozott 5 vetélkedő
lebonyolítása idegen nyelven. Mivel
a tanulók többsége angolt tanul,
ezért angol vetélkedőt hirdettünk
a szakközépiskolai osztályoknak.
Először évfolyamonként versenyeztek
a gyerekek 3 fős csapatokban.
A
feladatok
között
szerepelt
dalszövegek kiegészítése, rövid (4
perces) film megnézése és ahhoz
kapcsolódó feladatlap kiegészítése,
keresztrejtvények
megoldása,
jellemzés alapján híres emberek
felismerése
és
megnevezése,
vaktérkép az Egyesült Királyságról
és az Amerikai Egyesült Államokról,
egészséges és egészségtelen ételek és
életmóddal kapcsolatos kifejezések
csoportosítása, valamint „activity”
játék, természetesen angol nyelven,
angol szavakkal. Minden résztvevő
egy kis jutalomban részesült (toll és
édesség); az első helyezett csapatok
tagjai diákzsebnaptárt kaptak és
a lehetőséget, hogy egy döntő
vetélkedőn mérjék össze tudásukat,
ahol a legjobbak teljesítményét idegen
nyelvű könyvvel díjaztuk, a 2. és 3.
helyezett tanulók pedig mini szótárral,
illetve szókincsfejlesztő kiadvánnyal
lettek gazdagabbak.

A helyezettek:
1.
hely: Super Soaker: Fedor Zsolt,
Balogh Dániel Pál, Záhonyi Dávid
2.
hely: Sisters: Horváth Kinga,
Baraksó Alexandra, Galyas Alexandra
3.
hely: Dumbo: Szilágyi Beatrix,
Hacsa Roland, Petró László
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Időutazás a tánc művészete körül

Antal Roland, moderátor a Nyíregyházi Művészeti
Szakközépiskolából jött, s nyitotta meg bérletünk első
állomását 2015. október 6-án a Tiszavasvári Találkozások
Házában. Előadásuk címe: Időkerék- A zene és tánc
összefonódása a történelemben… Mint 9.-es, most
először jártam(unk) itt ilyen formában. Zenészek, nép –
és moderntáncos előadók léptek ma fel itt 13 órától 45
percen keresztül. Mint a cím is utal rá, egy időutazásnak
voltunk részesei a művészek jóvoltából, az őskortól –
napjainkig kalandoztunk a tánc világában. Egy gyors
közvélemény-kutatás után, hogy kinek is van kedve
ehhez az utazáshoz, elkezdődött a műsor. Nagyon érdekes
dolgok hangzottak el itt, jókat nevettünk, szinte életre kelt
a nézősereg. Mindent alaposan elmagyaráztak nekünk.
Vidámabb, komorabb minden féle-fajta táncot láthattunk.
A homo sapiens óta létezik tánc, csak az a kérdés, melyik
volt elsőnek, a tánc vagy a zene. Megemlítette nagy
filozófusok nevét is, mint pl. Friedrich Nietzshe, aki
szerint a tánc nem más, mint egy szent részegség. Vagy ott
van Arthur Schopenhauer, aki úgy vélte a tánc nem más,
mint „játék”. Szóval az emberiséget mindig is érdekelte
eme művészet. Elkalandoztunk a reneszánsz világába,
ahol 14. Lajos udvartáncát említette meg, ekkor született
meg az udvari balett. Majd magyar vizekre eveztünk, a
Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2015.
(IX.24.) számú határozatával úgy döntött, hogy csatlakozik a

2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer újabb fordulójához.

Tiszalök Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelővel együttműködve kiírja a 2016. 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 tagozatos), 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 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások;
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magyar néptánc egyik válfajáról, a vonulásról beszélt.
Ekkor vált ismertté, hogy férfi és nő együtt táncoljon,
ezelőtt csak körben, sorban és labirintusban táncoltak a
táncosok. Különféle dolgokkal hívták fel ezelőtt a férfiak
és nők egymásra a figyelmet, csapásokkal, énekkel,
ruhával. Ezután az egyik táncos ruháját elemezte, aki
mezőségi viseletben volt; alsó,felső szoknya,kötő és szűk
felső a ruházatuk része. A nők testalkata a 19. században
homokóra formájú volt, ami azt hangsúlyozta, hogy milyen
jól bírják a munkát. Fejüket kendővel fedték, nyakukban
kalásist hordtak. Megemlítette ezek után a harci táncokat
is, egy hajdú tánc következett. A somogyi pásztor kultúra
elevenedett meg előttünk. Itt pedig a reformkorba léptünk
a tánc terén 1848. március 15-öt írtunk. Megszületik a
verbunk és a csárdás. Ez főleg itt Szatmárban jellemző.
Aztán egy nagyot ugrottunk az időben, a divat táncokról
beszélt nekünk, mint a mazsorett, hip-hop stb… Ezek nem
moderntánc kategóriába tartoznak, a XIX. század derekán
indultak el Amerikából és meghódították egész Európát.
Ennek kapcsán 3 fajta technikát mutattak be: Graham,
Limon és Kontakt technika. Ezt az erdélyi táncvilág
elemeivel ötvözték. Erdélyi legényes táncok következtek.
A légvégén 13-os végzős diákok táncoltak. Megérdemelt
tapsot kaptak, nagyon jól éreztük magunkat. Igazán jól
telt ez a délután. Köszönjük nekik!
Rokonál Zotya 9. Ny
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény
keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt
venni.
A pályázatok beadási határideje, helye: 2015. november 9.
(Hétfő) / 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://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak
a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPERBursa rendszerbe. A pályázói regisztrációt vagy a belépést
követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot
minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati
adatok ellenőrzését és feltöltését 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 részletes pályázati kiírás és a pályázati űrlapok
megtalálhatók az önkormányzat honlapján (www.tiszalok.
hu).
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Nagykorúvá váltam – avagy egy jótékonysági bál
naplójából
2015. október 10-én másként kelt fel a nap az életemben,
hiszen a Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola jótékonysági báljaként tizennyolcadszor
tündökölhettem városunk iskolásain segítő szándékkal
egybegyűltek
olvasztójaként.
Boldog voltam, hiszen két
esemény jutott szerephez ezen a
napon. Egyrészt 18 éves lettem,
másrészt a létem egyet jelent
a jótékony, segítő szándékkal,
amikor az általános iskola
diákjainak, anyagi támogatás
szintjén, a tanév folyamán új,
több lehetőség nyílik meg.
Ami külön öröm számomra, hogy idénre lettem olyan
népszerű, hogy szervezőimnek reklámra sem volt
szüksége, mert az időpont kijelölését követően rekord
gyorsasággal telt meg a Művelődési Ház – mely iránt külön
köszönet Tölgyesi Attilánénak,
aki a helyszín biztosításán
túl egyéb támogatással is
segítette
rendezvényemet.
Megjelenésemre ez alkalommal
is sokat adtam, hiszen kíváncsi
szemek kereszttüzében élek,
így idén is a legjobbakra
bíztam
magam.
Elégedett
voltam, amikor felkérésemre
igent mondott Bajusz Gábriel
és felesége Bajuszné Polyák
Eszter. A báli hangulatot a
Bíborka üzlet és Kiss Zoltánné
Piroska dekorációs kellékeivel
kiegészítve
csempészték
be.
Miután
az
alkalom
megfelelő köntösbe öltöztetett,
és a bálozók létszáma is
maximalizálódott persze nekem is nyújtanom kellett
valamit cserébe. Fercom Ancsikája sietett segítségemre
rendezvényem
népszerűsítésében.
A
Complex
Cégcsoport közreműködésével, támogatásával a büfé
gazdag kínálatával és a talpra esett pincéreink – Erika,
Fruzsi, Maca és Szilárd - kifogástalan felszolgálásával
sikeresen bonyolódott le e jeles alkalom. A TS Gastro Kft.
felajánlásainak, isteni ételeinek köszönhetően bőven volt
minek az asztalra kerülnie. Ekkora létszámhoz kellő számú
asztalra és székre is szükségem volt. Ebben a Teleki Blanka
Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
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sietett segítségemre. Ezen eszközöket a Tiszalöki
Városüzemeltetési Intézmény repítette a helyszínre.
Az est elején köszöntött engem és köszöntötték az alkalmat
az általános iskola művészeti tagozatának növendékei, akik
kamarazenével és mazsorett fellépéssel színesítették a báli
hangulatban pompázó helyszínt. Köszönet érte Kozákné
Szűcs Andrea, Lakatosné Orosz Ildikó, ……………
Éva, Fekete Miklós művésztanároknak. Az elvárás és a
nyomás igen nagy volt rajtam,
így a jó hangulat megalapozását
és hajnalig szinten tartását a
SLACK zenekarra bíztam. Jó
döntés volt, nagyon jó bulit
csináltatok a zenekarral! Igazán
méltó ünneplés volt. Az izgalmat
is életre szerettem volna hívni,
fiatal, csínos lányok segítségével
tombolajegyek áruba bocsájtásával fokoztam a mulatni,
ünnepelni, jótékonykodni érkezők hangulatát. Volt alapja,
hiszen több mint 100 tombolafelajánló ajándékáradatának
sorsát kellett elrendezni. Köszönöm, hogy ilyen sok
ajándékot adtatok, hogy együtt
tudjak örülni másokkal. A
tombolasorsjegyek
mellett
támogató jegyek eladásával is
sikerült a bevételt gyarapítani,
hisz nem feledve ez nem csupán
rólam szólt, hanem első sorban
az általános iskolánk diákjairól.
Köszönet illeti Gömze Sándor
polgármester urat és családját
a támogató jegyben nyújtott
anyagi
támogatásáért,
a
pártoló családokat, gyerekeket,
osztályokat és pedagógusokat.
Eljött az éjfél, a hajnal.
Elcsendesedett a bálterem, én
elmúltam 18. Szépen kiürült a
helyszín és mindenki hazatérve
nyugovóra tért. Én még leltárba
vettem az eseményeket és arra jutottam, hogy a születésem
pillanatától szeretnek, fontos és hasznos a létezésem.
Ilyen jó szándékkal és segítő akarattal körbe véve csak
boldog és nyugodt lehet az Isten minden gyermeke,
hiszen ahogy Wass Albert mondja: „Valahányszor valaki
jót cselekszik ezen a világon: egy (...) pillangó száll föl a
levegőbe, s viszi a hírt a Jóistennek.” Hát vitte, viszi és
vinni fogja. Amíg ilyen közösség él nálunk én is boldogan
térek nyugovóra. Köszönet - mindenkinek, a szülői
munkaközösség minden segítő tagjának - mindenért!
V-M-M J-B-M
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A NÉPMESE NAPJA
ALKALMÁBÓL RENDEZETT
RAJZVERSENYÜNK
HELYEZETTJEI

Elsősök:
I.
II.
III.

Szeifert László 1/a.
Müller Lili 1/b
Bodó Aliz 1/a

Másodikosok:
I.
II.
III.

Páger Zselyke 2/a
Kulcsár Kinga 2/b
Polonkai Viktória 2/b

Harmadikosok:
I.
II.
III.

Fekete Tibor 3/b
Fegyveres Anna 3/b
Tálas Vivien 3/a

Negyedikesek:
I.
II.
III.

Bartók Apor Domonkos 4/a
Tálas Sándor 4/a
Balogh Kinga 4/a

Ötödikesek:
I.
II.
III.

Róka Gréta 5/a
Szilágyi Elizabet 5/a
Balogh Noémi 5/b

2015. október

2015. október
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Külön dicséretben részesültek:

Rózsa Gábor 4/a
Lengyel Milán Ágoston 4/a
Tóth Panna Petra 4/a
Rákó Bianka 4/a
Sohodóczki Szilvia 4/a
Kiss József László 4/a
Tálas Vivien 3/a
Kertész Máté 3/a
Bartók Ágoston 3/b
Fleischer Flóra 3/b
Kórik Csenge 3/b
Szakács Ilona Dzsenifer 2/a
Győrfi Martina 2/b

Parlagi Dorottya 7/a. osztályos tanuló
különdíjban részesült.

Minden rajzoló gyereknek,
és felkészítő pedagógusnak gratulálunk,
és további sok sikert kívánunk!
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Göteborg, Tiszalök és Párizs
Mi a kapcsolódási pont e városok között? A megoldás: Romani Design, Varga Erika divattervező - 2015 őszén itt mutatja
be a kollekcióját.
2015. szeptember 29-én, 15 óra 30 perckor a tiszalöki közönség személyesen is találkozhatott Erikával a kiállítás
megnyitóján a galériában. Bepillanthattak a Romani Design kulisszái mögé, az ötlettől a megvalósításig. “Számomra a divat
ugyanaz, mint írónak a szavak, festőnek a színek. A ruháimon keresztül tudom megfogalmazni önmagam és megteremteni
azt a világot, amelyben szívesen élek” – vallja Varga Erika ötvösművész és tervező, a Romani Design ötletgazdája. A
divattervezésen túl az oktatás és szociális tevékenység tölti ki Erika mindennapjait. Számos tanodai foglalkozás és kreatív

műhelymunka házigazdájaként, a Glinda roma
gyermek és ifjúsági magazin főszerkesztőjeként
kiemelten fontosnak tartja a roma fiatalok
mentorálását, identitásának erősítését. A
Tiszalöki gyerekek is megtapasztalhatták
mindezt, hiszen a megnyitó előtt 14 órától
egy interaktív beszélgetésen vehettek részt,
ahol a művésznő az életéről, a sikereiről, a
roma kultúráról, az identitásáról és a céljairól
beszélt. A programok a TÁMOP- 5.3.6-11/12012-0084 Komplex Telep program Tiszalökön
keretében valósultak meg. A kiállítás október
5-ig megtekinthető a Tiszalöki galériában.
Farkas Éva projektmenedzser,
Szabó Veronika szakmai vezető,
és Tölgyesi Attiláné igazgató

TÁJÉKOZTATÓ!
Ezúton értesítem a lakosságot, hogy
2015. november 04.-én ( szerdán ) 15.30
– 16.30 - ig fogadóórát tartok tisztelt
választópolgáraim részére.
A fogadóóra helyszíne: Tiszalök Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
emeleti kisterme.
Tisztelettel: Fercsákné Tomán Ildikó
Önkormányzati képviselő
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Ünnepi megemlékezés
2015. október 22.-én csütörtökön 17 órától az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulójára és a Magyar
Köztársaság kikiáltására emlékeztünk a
Művelődési Ház nagytermében.
Az ünnepséget Vígh-Muskovszky
Marika nyitotta meg, melyben
köszöntötte a megjelenteket, majd
felkonferálta
ünnepi
beszédének
megtartására Dr. Elek Tamás Tankerületi
Igazgató urat.
Megemlékezésének első részeként
elevenítette fel történelmi hátterünket,
rokonságainkat, beszélt földrajzilag
körülvett területi szomszédainkról.
Áttekintésében elindultunk a 19.
századi magyar királyság idejéből,

beszélt népünk csonkításáról, öntudatrombolásáról, az
internacionalizmusról, majd megérkeztünk 1956. október
23.-ához.
1956. október 23.-a magyar nemzet felkeléséről szólt
egy elvtelenség ellen, mely megelégelte az autokratikus
hatalmat, harcoltak, s persze tagadták az 1949-es Rákosi
diktatúrát. Idézi Faludy –t, az emigrációs hullámot, melynek
hatására több mint 200 ezer magyar ember vándorolt el.
Amerika így vélekedett akkor az emigráns magyarokról:
„ Ez a legjobb bevándorló csoport, amely az USA-ba
érkezett.” A menekültek befogadása persze, mindig anyagi
javakat jelentett a befogadó ország számára. Összevetette a
korábbi migrációs problémákat, a most Európában zajló és
persze hazánkat nagymértékben érintő, nem kis zűrzavart
okozó bevándorlással.
Végezetül Vass Albert idézetével zárta ünnepi beszédét:
„Hontalan vagyok mert hiszek a jóban, igazban, szépben.
Minden vallásban és minden népben
és Istenben, kié a diadal.”
Ezt követően a Mandala Dalszínház színesítette lélekfelemelő
műsorával a rendezvényt. Fekete Miklós tanár úr a KLÁMI
pedagógusa tárogató aláfestő zenéje alatt helyezték el a
megjelentek koszorúikat az ’56-os emlékoszlopnál. Végezetül
a szózat elhangzásával zárult az ünnepi megemlékezés.
Aranyász Sándorné
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Zöldség és gyümölcsszobrászat az Aranyalma Óvodában
A sport és szabadidő munkacsoportunk már második alkalommal szervezte meg a zöldség és gyümölcsszobrászatot. Okt. 08.-án egy kellemes
délutánt töltöttünk el a gyerekekkel, kolléganőkkel, dajka nénikkel.
Minden telephelyről kosarakkal megpakolva érkeztek a nagycsoportosok az alkotó munkára, hiszen mindenki hozott anyagból dolgozott. A
gyerekek megismerkedtek a különféle zöldségek és gyümölcsök ötletes felhasználásával úgy, hogy a szobrászat alapanyagaként használták
többek között a krumplit, tököt, szőlőt, paprikát, uborkát és a különféle zöldségek sokaságát. A gyerekek kipróbálhatták kreativitásukat,
ügyességüket, együttműködési készségüket. A jó közösségi munka
öröme járta át a csoportszobát.
Kész
remekművek születtek a kis kezek
nyomán, bár néha
elkelt egy kis felnőtt
segítség. Az elkészült munkákból rögtönzött kiállítás nyílt, ahol mindenki megtekinthette az alkotásokat. Pihenésképpen gyümölcssaláta
várta a gyerekeket, felnőtteket egyaránt, melynek alapanyagát óvodásaink szülei ajánlották fel. A kicsiket a helyi önkormányzat busza
szállította haza. Köszönjük együttműködésüket!
Aranyalma Óvoda közössége
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Hírek az Ezüstfenyő Nyugdíjas klub
tevékenységéről

Az elmúlt hónapokban sok szép, változatos programban
vehettek részt a klub tagjai. Lehetőség volt pihenni,
szórakozni és művelődni a kirándulásokon. Két ízben
szalonnasütést rendeztünk: előbb az Erőműnél, majd
Hercegkúton forgattuk a nyársat. Mulattunk a közös
névnapokon: július 5-én a második negyedévi névnapi
ünnepségen köszöntöttük az Irén, Gizella, Margit,
László és Magdolna nevű tagjainkat. Szeptember 20-án
a harmadik negyedévi ünnepségen pedig az Ilona, Erika,
Anikó és Mária nevű tagokat ünnepeltük. Pihenésre a
gyógyfürdőket kerestük fel. Először Végardón, majd
Bogácson élveztük a meleg gyógyvizet. Augusztus 20án elmentünk Demjénbe, ahol megcsodáltuk, kipróbáltuk
a nemrég elkészült óriási barlangfürdőt is. Sétáltunk
Szegeden, megpihentünk a Dómban, és megkóstoltuk
a halfesztiválon a halászlét. Nagyon nagy élmény volt
Ópusztaszeren látni a Feszty-körképet. Október 3-án
újabb kirándulásra indultunk. Először Edelénybe mentünk
és ott megtekintettük vezető segítségével az országos hírű
műemlék kastélyt, amelyet Eger akkori várparancsnoka
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építtetett
172530 között barokkrokokó
stílusban.
Később készült a
nagyméretű művészi
kovácsoltvas
kapubejárata.
A
kastély a XVIII.
Század
második
felében
az
Eszterházy grófok
tulajdona lett, és ekkor élte virágkorát. A grófnő egy
környékbeli festővel, Lieb Ferenccel kifesttette a termeket
rokokó falképekkel. Láthattuk a négy évszakot megjelenítő
szoba falképeit és a csodálatosan díszített cserépkályhákat.
Az utolsó tulajdonos, Eszterházy Ferenc gróf utód nélkül
halt meg, ezután a századok során nagyon elhanyagolták,
így leromlott a kastély. Nemrég restaurálták, így mi régi
fényében láthattuk. Ezután Diósgyőrben a középkori
várat jártuk be. Ezt is mostanában restaurálták. A 13.
században épült négy saroktornyos várat Nagy Lajos
király bővítette, építette a mai formájában, és ő gyakran
tartózkodott itt, sőt jelentős nemzetközi tanácskozásokat
is tartott an nagy lovagteremben. Később a mindenkori
királynő birtoka lett Diósgyőr vára, de valójában csak
Mátyás felesége, Beatrix királynő lakott ott. Megnéztük
a lovagi páncélokat, a vadásztrófeákat, bejártuk a női
részleget is. A délkeleti torony tetejéről pedig pompás
kilátásban lehetett gyönyörködni. A várudvaron még
bábelőadáson is szórakoztunk. Nagyon jól éreztük
magunkat ezeken a kirándulásokon. Köszönet illeti a
tiszadadai önkormányzatot, mert három alkalommal tőlük
kaptuk a buszt. Vár még ránk az idén: megemlékezés az
Idősek Világnapjáról, a negyedik közös névnap, ahol
az Erzsébet, Jolán, Katalin, Borbála, Miklós, István és
János nevű tagjainkat köszöntjük. Végül a karácsonyi
záróünnepséggel ér majd véget – reméljük, sikeresen – az
évi munkánk.
A vezetőség

Oláh Gergő Tiszalökön
A Támop-5.3.6-11/1-2012-0084 számú projekt keretében lehetőségünk
nyílt Oláh Gergőt meghívni városunkba. A művelődési ház nagytermében
mindannyiunk örömére teltház mellet nagyszerű akusztikus koncertben
lehetett részünk, melyet kicsik és nagyok egyaránt nagyon élveztek, együtt
énekelhettünk, táncolhattunk az énekessel. A koncert előtt a gyerekeknek
lehetősége nyílt egy kötetlen beszélgetés keretében betekintést nyerni
Oláh Gergő életébe. Mesélt gyerekkoráról, terveiről, céljairól és arról,
hogyan került be az ország egyik legnépszerűbb tehetségkutató műsorába,
valamint válaszolt a gyerekek érdeklődő kérdéseire. A beszélgetés
nagyon tanulságos volt. Rámutatott, hogy céljainkat csak sok munkával
és kitartással érhetjük el.
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Felhívás
Az Orfeusz Kegyeleti Szolgáltató Kft., mint a
tiszalöki köztemető üzemeltetője, ezúton tájékoztatja a
temetőlátogatókat, hogy az
1991. január 01. előtt betemetett sírhelyek,
a 2006. január 01. előtt betemetett urnasírhelyek és
urnafülkék megváltási ideje lejárt.
A
sírhelyek
újraválthatók:
Hajdú
Zoltán
temetőgondnoknál, Tiszalök, Damjanich u. 57.
és Tiszalök, Honvéd u. 53. (református temetővel
szemben).
Tel: 06-30/526-5844,
illetve cégünk központjában:
4400 Nyíregyháza, Selyem u. 37.
Tel.: 42/404-938, 30/680-7180.
Az újra nem váltott sírhelyek, urnasírhelyek és
urnafülkék értékesítésre kerülhetnek.

Kegyeleti Szolgáltató Kft.

Tűzifahirdetés
Tűzifa bükk, tölgy, szálban
12.000 Ft/köbméter
(1m x 1m x 1m )

ELADÓ
Szorgalmatos, Pacsirta utca 32/b szám alatti 1088
m2-es, közművesített /3 fázisú villany, víz, szennyvíz/
építési telek.
Irányár: 1,2 M Ft Érd: 70/366-7508

ANYAKÖNYV
Szeptemberben házasságot kötöttek
Vékony András - Tóth - Balogh Nikolett
Kovács Sándor - Csele Edit Juliánna
Pere Attila - Újlaki Ágnes

Akció: ingyenes fuvar 6
köbmétertől!
Tel.: 06/70/384-5283

Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:
István Milán
Kocsis Rebeka
Ondi Máté
Vincze Sándor

Tiszalöki Hírlap - Tiszalök város polgárainak lapja. Szerkeszti a Polgármesteri Hivatal Felelős kiadó: Mező József Felelős szerkesztő: Fülöp Attila

Tördelő-szerkesztő: Viola Print Kft.Nyomdai munkálatok: Viola Print Kft. Tel.:42/578-073, Tel/Fax: 42/275-520 Megjelenik: minden hónap végén
HU ISSN 1586 8001 Kéziratokat, leveleket szívesen fogadunk az alábbi címre: Városi Könyvtár 4450 Tiszalök, Kossuth út 40/a. Tel.: 578-022 Kérésre visszaküldünk.
A szerkesztőség címe: 4450 Tiszalök, Kossuth út 67. Tel.: 278-122; Tel./Fax:278-185 tiszalokikonyvtar@gmail.com

