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Tájékoztató a 2015. október 29-i  
Képviselő-testületi ülésről

A Képviselő-testület a rendes (munkaterv szerinti) 
ülésén összesen 11 napirendi pontot tárgyalt. Az első 
napirendi pont keretében 2016. január 1-i időponttal 
módosította az önkormányzati lakások bérletéről és 
lakbérének megállapításáról szóló 19/2006.(XI.30.) 
önkormányzati rendeletét. A módosítás a 2008. január 
1. óta nem változtatott lakbérek emeléséről szólt, 
illetve a rendelet lakbértámogatásról szóló 28.§-a 
hatályon kívül helyezéséről, mivel a 3/2015.(III.05.) 
önkormányzati rendeletben szerepel a lakásfenntartási 
támogatás és a kettősség nem indokolt. A második 
napirendi pontban a 2014. évi közbeszerzésekről 
hangzott el tájékoztató (egyetlen eljárás volt az 
Egészségügyi Központ pótmunkáiról). A következő, 
3. napirendi pontban a jogszabályokon alapuló és a 
helyi szempontokat figyelembe vevő 2016. évi belső 
ellenőrzési tervet fogadta el a Képviselő-testület. A 
4-es napirendi pont keretében egy elbirtoklás jogcímén 
történő vagyonátruházási megállapodást hagytunk 
jóvá. (A Beregvíz Kft. Vásárosnamény részére a 
Vásárosnamény 0308/2. Hrsz-ú területről a 123/9000-ed 
önkormányzati tulajdonra). Az 5-ös számú napirendben 
Tiszavasvári Város Polgármesterétől érkezett támogatási 
kérelemről hozott döntést a Képviselő-testület. 

Ebben a kérelemben a Tiszavasvári területi ellátási 
kötelezettséggel működő járóbeteg-szakrendeléshez 
kértek önkormányzatunktól 2.148.000 Ft támogatást. 
Az OEP finanszírozással nem fedezett kiadási részhez. 
Ezt a Képviselő-testület egyhangúlag elutasította. A 
következő, 6-os napirend egy háromoldalú megállapodás 
véleményezése volt, a Nyírségvíz Zrt., az Alsó-Szabolcsi 
Víziközmű Beruházási Társulás és Tiszalök Város 
Önkormányzata között. A megállapodás lényege átmeneti 
forrás biztosítása a szennyvíz-beruházási projekthez 
kapcsolódóan csatornamosó berendezés ÁFA-részéhez. 
A megállapodást egyhangúan jóváhagyta a Képviselő-
testület. A 7. Napirendben magánszemély által felajánlott 
ingatlanról döntött a Képviselő-testület. A képviselők 
a tulajdoni viszonyok rendezetlensége és forráshiány 
miatt nem támogatták az ingatlan megvásárlását. A 
soron következő 8. számú napirendben önkormányzati 
tulajdonú kisfástanyai fekvésű telekre beadott vételi 
ajánlatot tárgyalta a Képviselő-testület. Mivel a vevő nem 
jelölt meg vételárat a képviselők nem foglaltak állást az 
eladást illetően, de egy év időtartamra a telek térítésmentes 
használatát biztosították a meghozott határozatban. A 
9-ik napirendben a jogszabályváltozás miatt megváltozó 
családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának 
ügyében kapott tájékoztatást a testület, a feladatellátás 
végső formájának kidolgozásához a törvényhez 
kapcsolódó végrehajtási rendeleteket várjuk. Ezek 

ismeretében fog végleges döntést 
hozni a testület. Az utolsó előtti, 10. 
számú napirend tárgyalása során a 
Complex cégcsoport tájékoztatóját 
ismerte meg a Képviselő-testület, 
a cégcsoport által Tiszalökön 
végrehajtott fejlesztésekről, azok 
eredményeiről, illetve elfogadásra 
került egy határozat, amelyben 
együttműködési szándékát fejezte 
ki a Képviselő-testület a Complex 
cégcsoporttal a városunkat érintő 
turisztikai fejlesztéseket illetően. 
Az utolsó, 11. számú napirendben 
Polgármester Úr adott tájékoztatást 
a Képviselő-testületnek az előző 
ülés óta eltelt időszakban folytatott 
tárgyalásokról, fontosabb 
intézkedésekről.
Az ülés napirendi pontjainak 
megbeszélése után képviselői 
kérdések, bejelentések hangzottak 
el.     

Tiszalök, 2015. november 16.
Mező József  - jegyző 
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ÖRÖK ÖRÖM

Tavaly július 21-gyel folytatódott, ami 2011-ben, a pályázat 
benyújtásával kezdődött. Örömünk 
határtalan volt ezen a napon, amikor 
megjelent a következő értesítés 
a számítógépünk képernyőjén: 
Tisztelt Kedvezményezett! Az 
Új Széchenyi Terv Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program 
támogatási rendszeréhez benyújtott 
„‚’Szeretnénk megújulni - TITKIT 
Tiszalöki Idősek Gondozó 
Központjának korszerűsítése’’” 
című, TIOP- 3.4.2-11/1-2012-
0113 jelű, tartaléklistán szereplő 
pályázatával kapcsolatban 
örömmel értesítjük arról, hogy 
lehetőség nyílt pályázatának 
támogatására.  Tájékoztatjuk, 
hogy a Humán Erőforrás 
Programok Irányító Hatósága 
vezetője az ön pályázatát a 
bírálati folyamat eredményeképp korábban 81 985 603 Ft 
ö s s z e g ű  t á m o g a t á s r a  é r d e m e s n e k  í t é l t e. 
Nem hittünk a szemünknek! Ezt vártuk már 3 éve! Innen 
jutottunk el 2015. november 6 –ig, amikor ünnepélyes 
keretek között, büszkén vágtuk át a nemzetiszín szalagot 
és adtuk át a fél évszázados fák között megbúvó, két kis 
elavult házból immár egy impozáns épületegyüttessé 
változott Idősek Otthonát az ellátást igénybe vevőknek. 
De mennyi munka, feszültség és aggodalom van e 
mögött a másfél év mögött. Az építkezés kellős közepén 
még bent laktunk az épületben. A vállalkozó minden 
nap azt kérdezte: mikor költöztök már? Szegény, 
hogy unhatta ugyanazt a választ: nem tudom, majd ha 
rendben lesz a hely, ahova menni szeretnénk. Fülsiketítő 
géphang verte fel a csendet, szakemberek jártak kívül 
– belül, végezték fáradságos munkájukat. És mi bent 
éltünk, dolgoztunk. A nővérek az udvar feltört betonján 
keresztül egyensúlyoztak át naponta háromszor az 
étellel teli tálcával a lenti épületbe. Löttyent a tej, hullott 
a kenyér, csúszott a tányér főzelékestől, de hála az 
őrangyalainknak, nem tört a láb, sem a kéz. Az ebédért 
járók is elszenvedték ezeket a nehézségeket, amikor 
annyit kellett navigálnunk az ételhordóik helyét, hogy 
néha azt sem tudták, merről közelíthetik meg azokat. 
Mi éppen annyit tűrtünk a kivitelezőnek, amennyit ő 
nekünk. Ezt nevezik egészséges kompromisszumnak. 
Most már őszintén mondhatom, hogy érdemes volt 
elviselni egymást 2015. június 16-áig, amikor végre 
elköltöztethettük új helyünkre a kis épületben élőket, 
majd egy hét múlva a nagy ház gondozottjait is. 
Természetesen, az előkészítő munkálatok folytak már 

hónapokkal a költözés előtt a részünkre átadott, Kossuth 
utca 39-41. szám alatti épületben. Minden rosszindulatú 
híreszteléssel ellentétben gondoskodtunk arról, hogy 

hideg, meleg víz, tisztálkodásra 
alkalmas vizesblokkok, nemenként 
elkülönített illemhelyek, 
szükség esetén beindítható fűtés 
rendelkezésünkre álljon ott, ahova 
költöztetünk 31 idős embert. 
Még meg sem melegedtünk, az 
idősek már azt kérdezték: mikor 
költözünk vissza. Ez a kérdés 

minden isten áldott napon 
elhangzott. November 27-én 
visszaköltöztünk. A cím valódi. 
Az épület remélhetőleg bírja az 
idők sarát, abban reménykedünk, 
hogy örök. Az örömünk is örök, 
mert amíg itt dolgozunk, örülünk 
minden újnak és szépnek. 
Köszönet érte mindazoknak, 
akik segítettek nekünk. 

 
Kocsis Sándorné
intézményvezető
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Az „Ezüstfenyő  
Nyugdíjas Klub” 

hírei
 

 A klub kultúrcsoportja jelentkezett a 
„HONTRAVEL KFT” által meghirdetett: „NÉPEK 
TÁNCA NÉPEK ZENÉJE” című vetélkedőre, ami 
csak népi hagyományokról szól. Ezen a vetélkedőn 
nem csak nyugdíjasok voltak (azok kevesen) hanem a 
fiatal korosztály is (ők sokan). Népdal, népi tánc és népi 
hangszerekkel versenyeztek a résztvevők. Mi Nógrád 
megyei népdalokból összeállított csokorral mutatkoztunk 
be, november 8-án Debrecenben megrendezett 
elődöntőben. Sikeres szereplésünk eredménye, hogy 
bejutottunk a középdöntőbe, amire november 23-24-
25-én Gyulán kerül sor. A résztvevő fiatalok gyönyörű 
hangját hallgatva, látva táncaikat úgy gondoljuk talán 
nem hal ki az idősekkel a népdal szeretete, elődeink 
tánca, a citera megszólaltatásának szeretete, hiszen az 
ifjúság folytatja a hagyományokat lelkesen és tiszta 
szívvel. Öröm volt hallani a csengő hangokat, látni a 
táncokat, és hallgatni a citeramuzsikát, elképzelni, ahogy 
a fonóban, tollfosztáskor, tengerihántáskor énekeltek, 
táncoltak eleink.

Szabó Zsigmondné - Kult.csop.vezető
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2000-2015

Elérkezett 2015. november 10., egy különleges „nap”! Már volt 
szerencsénk hasonló élményeket átélni, de ez valahogy másabb, 
jobban várt volt. A nyíregyházi meghívásunkról, vagy inkább 
lehetőségünkről beszélek. Bihari Albertné Jolika, a Móricz Zsigmond 
Megyei Könyvtár előadótermébe adott, kínált lehetőséget a Tiszalöki 
Csontváry Nemzetközi Alkotótábor tizenöt éves anyagának 
gyűjteményes kiállítására. Voltunk már két alkalommal az Újpest 
Galériában, Nagyszebenben a Magyarok Házában és a Jósa András 
Kórházban is bemutatkozni a művészet kedvelőknek. Ez másként 
érintett bennünket, szervezőket. Tölgyesi Attilánéval izgatottan készültünk a megnyitóra. Válogattuk a képeket, 
hogy aki az alkotótáborunkban részt vett, 1-2 alkotása méltán lehessen ott a tárlaton. Összeállítottuk az elmúlt 15 év 

vendégeinek a névsorát a csoportképekből pedig egyet kinagyítva a tárlat 
elején helyeztünk el. Több mint 40 festmény és Vámos Nóra kerámiái 
kerültek kihelyezésre Háziné Szikora Éva művésznő barátnőnk és 
Katona Sándorné Éva segítségével. Fáradtan és izgatottan szemléltük 
végig munkánkat a megnyitó előtti napon. Szép! Állapítottuk meg, nem 
kis lelki megnyugvás mellett. Azért, hogy a megnyitó, az ott kiállított 
anyag, az oda látogató érdeklődők és Tiszalök jó hírneve egy szép csokor 
legyen, megkértük a Tiszalöki Népzenei Együttest, hogy egy rövid Tiszai 
dalokból álló csokorral, emeljék a rendezvény színvonalát és hangulatát. 
Katika a meghívókat küldte szét a hivatalos személyeknek, én a művész 
barátaimat kerestem meg és értesítettem őket a rendezvényről. Ketyegett 
az óra és elérkezett a november 10. 16 óra. Megérkeztek a vendégek 

nyíregyházáról és a Tiszalöki csoport is helyet foglalt, Bihariné Jolika köszöntötte a vendégeket, majd a népzenei 
együttesünk fergeteges hangulatú perceket produkált. Természetesen a publikum hálás tapssal jutalmazta a műsort. Én, 
egy összefoglaló gondolatsorban az alkotótelep születéséről, kezdetéről és a tizenöt év szépségeiről beszéltem. Elmondtam 
félelmeimet a további lehetőségekről is. Gömze Sándor polgármester úr is köszöntötte a vendégeket, örömét fejezte ki a 
kiállítás kapcsán és biztató szavakat mondott a jövővel kapcsolatban. Eljöttek a megnyitóra a segítőink is. Molnár László 
tanár úr és Szombati Béla nyugdíjas tanár úr, akik az elhelyezésben és a tolmácsolásban voltak önzetlenek. Az óvoda 
is képviseltette magát, ami azért is fontos, mert működik a városunkban más oktatási intézmény is alapfokú művészeti 
oktatással. Szívesen adtunk és adunk ezután is képeket az intézményeink irodáinak díszítésére. Ott csak egy-egy alkotás 
látható, de itt negyven! Köszönjük az önkormányzati buszt, amellyel Népzenei Együttesünk érkezett. Volt hely bőven 
még a járművön! Szívesen örültünk volna együtt jó néhány olyan személlyel, akiknek igenis ott lett volna a helye. 
De ez legyen most már az ő gondjuk! A megnyitón résztvevő vendégek nagy örömüknek adtak hangot. Gratuláltak a 
színek világát átkaroló alkotásokhoz, és sikeres folytatást kívántak. Elbeszélgettünk a tábori élményekről, a művészekkel 
kapcsolatos sztorikról, és az alkotások további sorsáról. December elsejéig látogatható a tárlat. Akinek módja van rá, 
látogassa meg! Csodálatosan jól sikerült. Köszönjük Tölgyesiné Katikával, hogy sokan mellettünk voltak tizenöt éven 
át! Szeretnénk a húszéves jubileumi kiállítást is megszervezni.

Zrinszki István
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Kedves Olvasók!  

Engedjék meg, hogy egy kis élménybeszámolót tartsak. 2013 tavaszán egy kósza ötletet sikerült valóra váltanom, 
melyben támogatott városunk polgármestere is. A Védőnői szolgálat várótermében egy üres falfelületre festhettem a 
gyermekek részére kedvenc mesehősüket. Hálám kifejezéseként készítettem ekkor a falfestményeket. Pár évvel ezelőtt 
rengeteg segítséget kaptam a Védőnő(n)ktől, amikor kórházba jártunk gyermekeimmel. Sokat gondolkoztam azon, hogy 
a támogatásukat, hogyan tudnám viszonozni. Az ötletet adta kedves kolléganőm, Dr. Erdélyi Béláné Márti, amikor a suli 
falait dekorálta. Ekkor vetődött fel bennem, titokban, hogy ez lenne a legjobb formája érzéseim kifejezésének. Azonban 

hiába bátorított, nem mertem belevágni a falfestésbe addig, amíg másik kedves kolléganőmnek, Molnárné Lászlóné 
Irénkének egy horgolt Baltazárt nem készített Németh Erika anyukája. Így az inspiráció és az ötlet mellé össze kellett 
szednem minden bátorságomat. Bogyót és Babócát kezdtem nézni, majd megkerestem a Védőnő(n)ket, beavattam a 
tervembe. Megbeszélték és szóltak, hogy csinálhatom. Örültem annak, hogy megengedték és elkészíthettem ezeket a 
festményeket. Örültem annak, hogy az Önkormányzat is üdvözölte elképzelésemet. ...s ekkor ígéretet tettem, arra, hogy 
az orvosi rendelőt és a várótermet is dekorálom majd. Ötleteim már voltak a folytatáshoz, csak önkéntes, festeni tudók 
jelentkezését vártam.... hogy Ők is megtapasztalják, nemcsak az alkotás örömét, hanem az önkéntességben rejlő felemelő 
érzést is. Be kell ám vallanom, hogy túl sokat vállaltam akkoriban magamra, ezért nem sikerült elindulnom a megvalósítás 
útján. A TÖRTÉNET idén ősszel folytatódott. Szeptemberben volt tanítványaimat kerestem meg a közösségi oldalon, 
s segítségüket kértem az ötlet kivitelezésében. Aranyász Aisa, Kovács Anita, Leskó Melissza, Nagy Gréta és Szabó 
Konstancia örömmel vállalták az önkéntes munkát, sőt segítőket is hoztak magukkal: Aranyász Amirát és Sütő Attilát. 
A kis csapathoz csatlakoztak még gyermekeim is. Október 23-án este 9-kor volt a gyülekező a váróteremben. Volt, aki 
már alig várta a találkozást és az alkotást, s már ideje előtt ott toporgott a hűvös estén, az utcán. Voltak olyanok, akiknek 
aznap szalagavató volt az iskolájában, s csak ezután tudtak bekapcsolódni a festésbe. Nagy izgalommal vágtunk bele 
azonban a munkába. Akkor még nem is sejtettük, hogy mekkora feladatra vállalkoztunk. A váróterem falára felrajzoltuk 
Micimackót és barátait. Nagy körültekintéssel kevergettük a színeket, hogy hűen vissza tudjuk adni a mese hangulatát. 
Az alkotás örömét törte meg a PIZZA FERETTI  felajánlása, amit a szorgos és akkor már éhes művészek örömest 
elfogyasztottak. Hálás köszönet érte Káro ly  S zö l l ő s i  R ék ának! Újult erővel nekiláttunk a falfestmény készítésének. 



72015. november TISZALÖKI HÍRLAP

Hajnal 2 körül kicsit pihenve eljátszottak 
a Hölgyek a gondolattal, hogy a 
kisgyermekek, akik majd belépnek 
a váróterembe, vajon mit fognak 
a látványhoz szólni. A rövidke kis 
szerepjáték energiát adott a folytatáshoz. 
Három órakor viszont úgy döntöttünk, 
hogy másnap folytatjuk a kontúrozással. 
Pénteken délután 2-kor ismét találkoztunk. 
Ekkor a kontúrozáson kívül a rendelő 
falára is felrajzoltuk a mesefigurákat. 
Tízen tevékenykedtünk kinn és benn 
egyszerre. Volt, aki kontúrozott, volt, aki 
festett, volt, aki pihent, volt, aki a festéket 
keverte, volt, aki takarított. Kialakult egy 
összeszokott csapatmunka. Ekkor hajnal 
4-ig szépítgettük a mesehősöket. Közben 
visszaemlékeztünk, beszélgettünk, 
nagyokat kacagtunk. Tervezgettük 
a távoli és a közeljövőt. Szó esett a 
továbbtanulásról, barátokról, kedvenc 
filmélményeikről. Fejtörős talányokat 
adtunk fel egymásnak, válaszokat 
kerestünk az élet nagy kérdéseire… jól 
éreztük magunkat. Hétfőn délután 2-kor 
folytattuk a félig elkészült alkotásokat. 

Ekkor hajnali 2 órakor bontottunk tábort. Másnap délelőtt 9-től az utolsó simítások vártak ránk. Apró javítgatások, 
szépítgetések, s lassan letisztult a nagy alkotás. Mindenkinek lett kedvence a végére, felnőttnek is, gyermeknek is 
egyaránt. 11 órára elkészült a rendelő falán is a falfestmény. Ekkor azt hittük, nem lesz több közös pillanatunk. Tévedtünk. 
Az önkéntességet és az önzetlenséget értékelte Dan Tamás  is, aki a „művészeknek” felajánlott a Feke te szaká l l 
Ka landparkba mindenki számára egy belépőt. Így az akadálypályákat, a drótkötél-csúszdapályát kipróbálhattuk, 
önfeledten szórakozhattunk. Hálásan köszönöm a fiatalok nevében is figyelmességét! Itt azonban, mint a mesében 
még mindig nem ért véget a meglepetések sorozata. Dr.  Ványa i  I s tván  is megköszönte ajándékaival kitartásunkat. 
Megédesítette a szürke iskolai tanítási napjainkat. Köszönjük szépen Doktor úrnak a kedvességét! Köszönet jár még 
a segítségnyújtásért Murány i  An ikónak, a Városüzemeltetési Intézmény vezetőjének; és munkatársának, Nagy 
Gábornak, akik beszerezték a festékeket. Köszönet illeti Békés i  Gyur i  bács i t, aki a gyönyörű színárnyalatokat 
megrendelte nekünk. Köszönöm Gömze  Sándornak, hogy tervemet támogatta! A legnagyobb köszönet pedig nektek 
jár FIATALOK ! 
Aranyász  A i sa  (11. B Nyíregyházi SzC Széchenyi István Közgazdasági Informatikai Szakközépiskolája és 
Kollégiuma)
Aranyász  Amira  (4.a Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)
Kovács  An i ta  (11. A Szerencsi SzC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakközépiskolája)
Leskó  Me l i s s za  (11.A Szerencsi SzC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakközépiskolája)
Nagy  Gré ta  (11. A, Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály Gimnázium Tagintézmény)
Per jé s i  Fann i  (7.b, Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)
Per jé s i  N ándo r  (3.a, Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)
Sütő  At t i l a  (11. A, Szerencsi SzC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakközépiskolája)
Szabó  Kons tanc ia  (11. A, Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály Gimnázium 
Tagintézmény)
Megtiszteltetés és öröm volt veletek dolgozni! Bízom abban, hogy nemes lelkűségetek végigkísér majd utatokon! Hálásan 
köszönöm, hogy önzetlenül segítettetek álmom megvalósításában, s varázslatosabbá tettük a várótermet és a rendelőt a 
gyermekek nagy örömére!

                                                                                            
             Perjésiné Kiss Rita
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Hírek a Telekiből 

Idősek napja
Az idősekről október 1-én 
emlékeztünk meg ünnepélyes keretek 
között. A szokásoktól eltérően a 
megemlékezés idén a művelődési 
házban került megrendezésre. Az 
ünnepi beszédeket követően a 
Nyíregyházi SZC Teleki Blanka 
Szakközépiskolája, Szakiskolája 
és Kollégiuma tanulói adtak 
műsort a megjelent szépkorúaknak 
és kísérőiknek. A tanulók mindenki szívéhez 
eljutottak verseikkel, dalaikkal és szépen kidolgozott 
koreográfiájukkal. Mindenki sokkal közelebb érezhette 
magához az időseket és önvizsgálatot gyakorolhatott 
azzal kapcsolatban, hogy mennyire törődik idős 
hozzátartozóival, ismerőseivel, mennyire érdeklődik 
irántuk. Arra a csaknem egy órára megállt az idő és 
párás tekintettel kicsit gondolataiba mélyedt minden 

résztvevő. Köszönet a műsorért 
a tanulóknak és felkészítő 
tanáruknak Bereczkiné Húri 
Ágnesnek.
 
Nyílt nap 
A Nyíregyházi SZC Teleki Blanka 
Szakközépiskolája, Szakiskolája 
és Kollégiuma 2015. november 
5-én nyílt napot tartott. Ennek 

keretében a környék nyolcadikos diákjai betekintést 
nyerhettek az intézmény életébe. A napot tájékoztató 
előadás indította. Halmi Lászlóné igazgatóhelyettes 
osztotta meg a diákokkal a továbbtanulással kapcsolatos 
gondolatait és felvázolta a helyi lehetőségeket. Ezt 
követően a vendégek megtekintették az intézményt. 
Bemutatkoztak a hegesztő és a festő tanulók, akik 
munkáikkal bizonyították azt, hogy mennyi mindent 
megtanultak már a saját szakmájukból. Tanáraink nagy 
szeretettel fogadták az óráikra látogató diákokat. Angol 
nyelv, német nyelv, turisztika, testnevelés és matematika 
óra szerepelt a kínálatban. A napot a szalagavató táncok 
bemutatója zárta. A tornateremben a végzős osztályok 
mutatták be táncaikat vagy azok részletét, amelyekkel 
osztatlan sikert arattak, mind a nyolcadikosok, mind az 
iskolatársaik körében. Élményekkel gazdagon térhetett 
haza minden látogató.

Sport
FAIR PLAY CUP - Középiskolai Labdarúgó Program 
2015-2016
A FAIR PLAY CUP-on azok a középfokú nevelési-
közoktatási intézmények (középiskolák) csapatai 

vehetnek részt, melyek a saját intézményükben tanuló 
diákokból maximum 12 lányt, illetve fiút (minimum 6 

főt csapatonként) regisztráltak. A 
csapatok összetétele kizárólag fiú 
vagy kizárólag lány lehet, létszáma 
maximum 12 fő. A tanév végéig 
tartó bajnokságra az 1996. június 
30-2001. december 31. között 
született középiskolás fiatalok 
jelentkezhettek. A viadal során 
a megyei, körzeti és regionális 
tornákat az MLSZ megyei 
igazgatóságának felügyeletével 

bonyolítják le, az MLSZ megyei koordinátorai és a 
körzeti szervezők közreműködésével.
Őszi tornák (körzeti): 2015. október-november 
(szabadtéri/terem) 
Tavaszi tornák (körzeti): 2016. március-április 
(szabadtéri) 
Megyei döntők: 2016. április 30-ig (szabadtéri) 
Regionális döntők: 2016. május 20-ig (szabadtéri) 
Országos döntő: 2016. május 30-június 4. (külön kiírás 
szerint, szabadtéri)

Intézményünk lány és fiú labdarúgó csapata részt vett a 
FAIR PLAY CUP megyei fordulóján. A lányok parádésan 
szerepelve az első helyet szerezték meg, míg a fiúk a 
harmadik helyen végeztek.
A csapatok tagjai: 
Lányok: Ádám Anasztázia, Király Réka, Ladács Virág, 
Lakatos Klaudia, Lakatos Krisztina, Sturm Andrea, Tóth 
Krisztina
Fiúk: Bara Richárd Balázs, Borsos József, Galyas 
Balázs, Kis Tamás, Kovács Tibor, Puzder Patrik, Raduly 
Szabolcs, Szabó Zoltán
Felkészítő tanáruk: Dobos Zoltán
Gratulálunk!

Diákolimpia – Labdarúgás
Intézményünket felkérték a kispályás labdarúgó 
diákolimpia (V-VI. korcsoport) őszi fordulójának 
megrendezésére. A megtisztelő feladatnak örömmel 
tettünk eleget. Három csapat részvételével – Ibrány, 
Nyírbátor és Tiszalök – zökkenőmentesen zajlottak le a 
mérkőzések. A hazai pálya előnye, a fiatalok labdarúgás 
iránti szeretete és technikai, taktikai tudása meghozta a 
sikert. Mindkét ellenfelet legyőzve várhatjuk a tavaszi 
fordulót.
A csapat tagjai: Csáki Levente, Csorba Patrik József, 
Dinó János Bertalan, Galyas Balázs, Gergely Dominik 
József, Gyulai Krisztián, Hegedűs Márk, Kovács János, 
Molnár Norbert Dávid, Poczkodi Róbert, Tóth Gyula 
Tibor
Felkészítő tanáruk: Dobos Zoltán
Gratulálunk!
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A szeretet szava

Vigyázzunk egymásra
E nehéz világban,

Nyújtsunk segítő kezet
Társnak és barátnak.

Elég egy mosoly,
Egy bátorító szó,

Lelkünk hidegsége
Mindjárt feloldható.

Ne fordítsunk hátat
A bajba jutottaknak,

Szeretettel gyógyítsuk
A rászorultakat.

A szeretet szava óriási,
Szép és nemes dolog,
Osztozzunk meg rajta,

Úgy lehetünk igazán boldogok.

Álljunk ki mindig
A gondterheltek mellett,

Segítő szándékkal
Sok jó lehetséges.

Emberi értékek
Ne vesszenek kárba,

Ne maradjanak örökre
A letiport sárban.

Reményt vesztett emberek,
Búsak és komorak,
Szívünk melegével
Oldjuk fel mindazt.

Összefogva erősebbek,
S bátrabbak vagyunk,
Édes könnycsepp folyjék

Végig az arcunkon.

Segítsük, míg lehet,
Az arra rászorultakat,

Arcukra mosolyt csaljunk,
S szebb lesz a holnapunk.

Kotosz Istvánné
2015. november

Tiszalökön vízre szállni élmény 

Áprilisban alakult és működik Tiszalökön a 
Diósgyőri Kajak- Kenu Klub szárnyai alatt 
a vízi sportok egyik döntő versenyága. Eltelt 
több mint fél év, így nem csupán a lapátok 
vízbe csapódása kell, hogy hangot adjon, ideje, 
hogy ilyen formában is hallassunk magunkról. 
 
 A versenysport iránt fogékony csoport tagjainak száma eléri a 30 
főt, akik között az általános iskola első osztályosaitól egészen 17 éves korig 
találunk tagokat. Az edzések célja nem csupán a versenyekre való felkészítés, a 
kajakozással való megfertőzés, hanem a sport testre, lélekre, személyiségre való 
jótékony hatásainak is kiépítése. Az ilyen közösségben szerzett tudás, tapasztalat 
és sikerélmény jóval túlmutat önmagán. Az itt tanultak az élet bármely területén 
hasznosak a segítőkészség, a tolerancia, a küzdés és a kitartás kapcsán. A szezont 
minél több versenyen való részvétellel színesítettük, így szép eredményeket értünk 
el az Országos Diákolimpián és a Diósgyőr Kupán. Orosz Adrienn versenyzőnk 
eredményeire métán lehetünk büszkék, aki Nemzetközi versenyeken is jól szerepelt. 
Reményeink szerint ez sok kicsi kajakosunkat is ösztönzi a célkitűzéseikben. 
Tavasztól őszig a „szőke, kanyargó” Tiszán edzettünk. Itt megtanultuk az önmentést, 
a kajakozást és elengedhetetlenül az úszást, mely 200 m-es úszóvizsgával zárult. 
A nyarunk az edzőtáborozásról, a vízitúrákról is szólt. A következőkben más 
egyesületek meghívásának köszönhetően az edzőtáboraink a következő nyári 
szezontól több helyszínen fognak zajlani. Az évszakváltás minket is változtatásra 
késztetett, így ősztől tornatermi edzéseken végezzük az alapozást. Persze a hideg 
idő minden vágyunk tárgyát nem tudta letörni, így szülői segítséggel Újfehértóra 
járunk úszni. Itt a kezdőtől a haladó szintig van alkalmunk megütni egy-egy szintet. 
Az evezés ritmusának elkopását is megakadályozzuk, hiszen Tiszaújvárosban 
tanmedencés edzés keretében őrizzük meg és fejlesztjük tovább. A tél sem fog ki 

rajtunk, hiszen a Zemplénben 
tartjuk idén a téli edzőtábort, 
ahová a teljes Tiszalöki klub 
elutazik. Minden ötletünkkel, 
k e z d e m é n y e z é s ü n k k e l , 
próbálkozásainkkal a cél az 
is, hogy a telephelyünk a 
sporthoz méltón fejlődjön, 
és hogy a Magyar Kajak- 
Kenu Klub segítségével 
a versenysport minél 
eredményesebb legyen. 

Tehát az év a napsütés elmúlásával számunkra még koránt sem ért véget, am a 
rendhagyó beszámoló viszont igen. És mint minden jelentős esemény végen 
felhangzik a köszönöm. Ez itt sem lesz másként. Hálásak vagyunk, hogy 
működésünk, mindennapjaink megkönnyítik néhányan városunkból is, így 
köszönet: a Tiszalökért Közalapítványnak, a Tiszalöki Iskolás Gyermekekért 
Közalapítványnak, általános iskolánk igazgatójának, Cserés Csabának, a Rakamaz 
és Vidéke Takarékszövetkezetnek, Szepesi József helyi vállalkozónak, a Fekete 
Szakáll Kalandpark és Strand üzemeltetőjének, Dan Tamásnak, Gömze Sándor 
polgármester úrnak és nem utolsó sorban a szülőknek! 

 
Oroszné Pilipecz Marianna és Orosz Sándor



10 2015. november TISZALÖKI HÍRLAP

Édesanyám, boldog születésnapot!

Te vagy az, aki két fiadnak életet adott.
Te vagy az, aki bearanyozza minden napom.

Te vagy az, aki az élet nagy kérdéseire választ adtál,
És te vagy az, aki az életre megtanítottál.

És ha elbuktam az élet gondokkal kikövezett macskaköves útján,
Te mindig ott voltál mellettem és kezet nyújtottál.

Sajnos, az igazságtalan élet téged sem kímélt,
Csúf gondokat, csúf bajokat helyezett eléd.

De te ezeket hősiesen legyőzted, leküzdötted, 
És a fiaid érdekei lebegtek mindig előtted.

Te vagy az, aki sírt velem, ha könnyben ázott két szemem,
És te vagy az, aki velem nevet, ha csodás a kedvem.

Sajnos te sem vagy egészséges, de a küzdelmet a fiaid nevelésében nem adod fel.
Hanem törődsz velük, gondoskodsz róluk, gondjaikat viseled, értük élsz, értük küzdesz.

Ha te nem lennél, fiaid élete nem lenne boldog, kiegyensúlyozott, és vidám.
Hanem szomorú és bús lenne, mindent köszönünk neked édesanyám.

És remélem azt a megannyi törődést, gondoskodást,
Felnőtt személyem mindig kompenzál.

Két fiad öreg napjaidban is ott lesz veled!
És fogni fogja két megfáradt kezed!

38 éves lettél: Boldog Születésnapot!
Reméljük, örökre velünk leszel, Istentől csak ezt kívánhatom!

Írta két szerető 15 éves fia Horváth Zoltán és Horváth Szabolcs Balogh Etelkának, édesanyjuknak

A „Romano Trajo” Cigány 
Kulturális és Közművelődési 
Egyesület 2015.október 21-
én a tiszadobi Réti Mátyás 
Faluházban Pongó Marianna 
cigány amatőr festő képeit 
állította ki, s könyvét mutatta be 
cigány kulturális műsor kíséretében. A nyíregyházi Huszár 
telepen felnőtt alkotó a több éves festői munkássága mellett 
megírta első könyvét Remélem, érthető vagyok (Élet a 
telepen, belülről nézve) címmel, melyről saját maga vallott. 
Kihangsúlyozta, hogy fontos a tanulás, az alkotás, a tehetségek 
felismerése, gondozása, mely eszköz a mélyszegénységből 
való kiemelkedéshez. Hallhatta mindezt az a nagy 
közönség, mely főként a helyi általános iskola tanulóiból, 
pedagógusaiból, s a helyi lakosokból állt. Egyesületünk a 
Norvég Civil Támogatási Alapnak köszönhetően az alkotó15 
festményét kereteztette be, s rendezte meg ezt az eseményt. 
Köszönettel tartozunk Bán György polgármesternek, aki 
nem csak megnyitotta a rendezvényt, hanem a 9 hónapon 
át tartó „Indiai/ cigány kulturális kavalkád” programunk 
védnökségét is vállalta Tiszadobon. A helyi faluház és 
általános iskola kitűnő együttműködésének köszönhető 
a színvonalas rendezvényünk s a gyerekek cigány 
kulturális műsora. Pongó Marianna festményeit és könyvét 
legközelebb novemberben a Nyírszőlősi általános iskolában 
mutatjuk be, az oktatási intézménnyel együttműködve. 
               Erdei Virág - egyesületi elnök
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TISZALÖK településen 
2015. november 27. - december 2-ig.

TÜDŐSZŰRÉST
TARTUNK

Szűrés helye: Tiszalök, Kossuth u. 70.
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 

Szűrés ideje:

  2015. november 27.  péntek   8-12 óráig
  2015. november 30.  hétfő  8-12 óráig
  2015. december 1.  kedd  8-12 óráig
  2015. december 2.  szerda  8-12 óráig 

A tüdőszűrésen való megjelenés betöltött 40 éves kortól  

AJÁNLOTT ÉS INGYENES!

40 éves kor alatt térítés ellenében (1 700 Ft) történik a tüdőszűrés  

(postai csekken,  a szűrési napokon!!)

A szűrővizsgálatra legutóbbi szűrőlapját, betegbiztosítási kártyáját  
lakcím kártyáját és személyigazolványát  

magával hozni szíveskedjen.



12 2015. november TISZALÖKI HÍRLAP

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 Dr. Póka István csütörtök 09:00-15:00

BELGYÓGYÁSZAT
Háziorvosi beutaló szükséges Dr. Domokos Nóra kedd 08:30-14:30

GYERMEKGYÓGYÁSZAT
Háziorvosi beutaló szükséges Dr. Ványai István szerda 10:00-12:00

ULTRAHANG
Háziorvosi beutaló szükséges Dr. Horváth Katalin hétfő 10:00-12:00

FÜL-ORR-GÉGÉSZET Dr. Kristóf András minden páros héten 
pénteken 13:00-17:00

SEBÉSZET Dr. Ujvári Attila szerda
péntek

12:00-14:00
11:00-13:00

FIZIOTERÁPIA Simon Ágnes hétfőtől péntekig 
09:00-11:00
14:00-16:00

heti váltásban

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

Hétköznapok

A hajnali órák olyan harmonikusnak tűnnek nekem. Mindig korán ébredek, s csak a kakas kukorékolása 
és a vonatok fütyülése zavarják csendemet. A kis óráim halkan ketyegnek, míg a fali órám, óránként 
harangozva jelzi, a reggelihez való készülődésemet. Mindenen béke ül. A Hortobágyi porcelán 
lovasom is szendereg még az asztalomon, s néha suttogva halkan hozza az emlékeket. Rengeteg 
ajándék! Csecsebecsék! Miért nem ajándékozok el belőlük? Szó sem lehet róla! Ők a múltamat őrzik, 
a gyökereimet. Annyi szeretet árad belőlük, elhunyt szomszédok emléktárgyai, képei. Nevető arcok, 
hangok elevenednek fel, ha elábrándozok rajtuk. Minden Tiszalökről mesél, az Ady utcáról. Göndéék 
mozsara, Nagyék fonószéke, a Tóték lemeze, a Kotán család tejesköcsöge, vajköpülője, Henyusz keresztanyám, Szüleim, 
Testvéreim, Horváték, Szentesiék ajándékai a honvágyam ellen, s hozzá az albumok. Már egy két hete szortírozom drága 
jó Anyám képeit is. Ő még gondolatban mindig itt van velem, s érzem még kezét kezemen.  A szoba melege visszahozza 
szeretetét, velünk való törődését. Itt Tiszalök, ott Köngen... Régi képek a házunkról, kertünkről, az udvarról. Készülődésemről, 
minden Magyarországra való látogatásomról, az egyre nehezebbnek tűnő búcsúzásokról. Múltam, s jelenem: A szomszéd 
utcai házakba szíriai családok költöztek be. Házunk előtt sétálnak. Az idősebb nők nagy hófehér kendőkbe burkolják magukat. 
Idősek, fiatalok......a többiek afrikaiak......Hányan?? Még hányan jönnek?? Én mit mondhatok?? Erről az újságban nem írhatok. 
Ha a férjem valamit mondott, megszólták, „te is a feleségedet külföldről hoztad”. Minden esetre elég „zaklatott klíma” van 
itt is nálunk. Hallottam egyikőjük vese dialízisre jár. Sok beteg van köztük, gyerekek, anyák. Mi lesz velük? Vissza tudnak e 
térni hazájukba? Miért vannak még mindig háborúk? Megdöbbentő a helyzetük! Senkit sem hagy hidegen a sorsuk. Tétlenül 
nézni? Az is lehetetlen.... Kint már világosodik, végre felhúzhatom a redőnyt. Sajnos már a mi kertünk is a télre készülődik. 
Betakarjuk a fagytól érzékeny növények gyökereit földdel, levéllel, fenyőágakkal. A nagy fenyőinkből is ki kellett már vágni. 
Nagyon elterebélyesedtek, de van még annyi belőlük, hogy védve érezzem magamat idegen szemek elől. Milyen boldog lehet 
ott az ember, hol béke van, ahol, az asztalon kenyér, hús, hal, zöldség, gyümölcs mindig van! Kap gyógyszert, fájdalmaira. Hol 
bizalommal élhet, nem kell félnie másoktól. Most örömök kellenének! Egyszerű, kedves kis örömök, mint gyerekkorunkban.  
Jó lenne örülni egymásnak! A gyerek a szülőnek, a fiatal az idősnek, az egyik szomszéd a másik szomszédnak! Az üzemekben, 
gyárakban, üzletekben a biztos munkahelynek! Jó lenne örülni novembernek! Hogy nyílnak még a krizantémok, fuksziák, 
rózsák, hortenziák, és hogy újból belátogatnak télen a rigók, cinegék, zöldikék. Hisz az élet rejteget annyi csodát, csak szívvel 
kell látni, s minden jóért „lobogni”. Mily boldogság az, ha van egy kéz, mi kezünket fogja, megsimogatja, vagy virágot tesz 
asztalunkra. Ha befűti a kályhát és főz nékünk édes teát. Emberek, legyünk éberek, jó lelkűek, ha „lehet” nyújtsunk egymásnak 
segítő kezet. Ne csak egy gyertya, hanem a Szeretet lángja is világítsa be életünket!!       

                                                                                 Elisabeth Maier Szül. Solymosi E.- 2015 Nov.   



132015. november TISZALÖKI HÍRLAP

Megújul a Kossuth!  
Fejezet az iskolánk történéseiből…

Igen mozgalmas napokat élünk meg az általános 
iskolában. A külső nyílászárók cseréje, homlokzati 
hőszigetelés és a tető szigetelése zajlik. Októberben 
kezdődtek a munkálatok, melyet energetikai korszerűsítési 
pályázatokból finanszíroz a város. 

A hatalmas „jövés-menés” kiemelt figyelmet 
követel pedagógusoktól, diákoktól és szülőktől 
egyaránt. Mindannyian tudjuk, hogy a megértés és 
az együttműködés eredménye egy külsejében új, 
működésében gazdaságosabb intézmény lesz. A 
munkálatok olyan szakaszához értünk, ahol üres iskolára 
van szüksége az építő csapatnak. Így szükség volt 
rendkívüli tanítási szünet elrendelésére. Ez november 30-
tól (hétfőtől) december 4-ig (péntekig) tart. Ez idő alatt 
reményeink szerint a nyílászárók cseréje szinte teljesen 
megtörténik. Gondoljunk csak az utcai homlokzaton 
és az aulában lévő hatalmas üveg- felületekre. Ez igazi 
kihívás a kivitelezőnek is! A munka során egy rendkívüli 
esemény is történt. Sok variáció látott napvilágot, miért 
is voltak november 16-án, hétfőn mentők és tűzoltók az 
utcán és az udvaron. Röviden a következő történt: 

Néhány 6. évfolyamos kislány a délelőtti órákban 
rosszul lett. Orvoshoz kísértük eleinte őket, de miután 
többen is hasonló tüneteket jeleztek, értesítettük a helyi 

mentőket. Gyorsan kiértek, megvizsgálták a gyerekeket, 
és a tünetek alapján úgy döntöttek, értesítik a tűzoltókat. 
Miután kiértek, átvizsgálták az épületet, műszerekkel 
mérték a levegő szén-monoxid tartalmát mindenütt. 
A közben kiérkező Tigáz szakemberei is ezt tették. 
Mindenütt nulla légszennyeződési értéket állapítottak 
meg. A nap folyamán 6 kislány, később 1 felnőtt lett 
rosszul. A mentők négy tanulót kivizsgálás céljából a 
nyíregyházi kórházba szállítottak. Őket vérvétel és alapos 
kivizsgálás után hazaengedték. A diagnózis vírusfertőzés. 
Jól megijedt tanuló, pedagógus, szülő egyaránt. De utólag 
is azt gondolom, jó döntés volt a mentők és a tűzoltók 
segítségét kérni. Ha csak egy kicsi esélye lett volna 
bármilyen komolyabb problémának, akkor „kéznél” lett 
volna a segítség. Természetesen érdekes forgatókönyvek 
láttak napvilágot a történtek kapcsán. Ilyenkor szeretjük 
felfújni, ferdíteni egy kicsit az eseményeket. Bízom 
benne, hogy mindenki megnyugodva értesül(t) róla, hogy 
a gyerekek jól vannak, jöttek iskolába, a fűtésünk rendben 
működik, és a munkások sem vágták át a gázvezetéket! A 
munkálatok a téli szünetre befejeződnek, így a karácsonyi 
ünnepségünkre már a felújított iskolában szeretnénk sort 
keríteni december 18-án! 

Addig mindenkinek kívánok kellemes és vidám 
adventi készülődést. Várjuk együtt a Karácsonyt!

Cserés Csaba

„Játsszunk most együtt!”

Halász Judit népszerű dallamára vártuk a hozzánk érkező ovisokat és óvó néniket 
az „Észkerék” idei fordulójára. Mi, a „ Hétszínvirág «óvoda voltunk ebben a 
tanévben a vendéglátók.. Minden tagóvodából hat-hat gyermek érkezett felnőtt 
kísérőikkel. Munkaközösség - vezetőnk, Molnár Józsefné vidám köszöntője 
és bevezetője után zenés hangulati bemelegítés következett. Közös mozgásra, 
táncra invitáltuk vendégeinket, az „Alma” együttes feldolgozására,szintén 
Halász Judit ajkán szólalt meg az eredeti zeneszám, „Helikoffer” címmel.  A 
„versengő” csapatok külön-külön öt asztalnál foglaltak helyet. A feladatok 
között szerepelt memóriajáték, visszaemlékezve a madárgyűrűzésen szerzett 

ismeretekre, háziállatok-vadállatok csoportosítása, színekkel-formákkal történő párosítás, egészséges ételek válogatása, 
őszi zöldség-gyümölcstál puzzle kirakása. Ezt követően egyéni feladatok következtek. Minden egyes gyermek három-
három feladatlapot oldott meg, többnyire csak kis felnőtt segítséggel, ezek matematikai témájúak voltak. Végül egy 
gyorsasági számmal zárult a vetélkedő. Minden csapatnak minél rövidebb idő 
alatt kellett elkészülnie egy-egy állatokat ábrázoló puzzle-lal. Győztest nem 
hirdettünk,de mint ahogy a közmondás is szól, a RÉSZVÉTEL A FONTOS! 
Emlékül minden gyermek pillangós nyakbavalót vihetett haza, melyet nagy 
örömmel vettek át! Kolléganőinkről sem megfeledkezve, Ők egy-egy hasonló 
hűtő mágnest kaptak ajándékba. Illatos, zamatos almakompótot kanalaztunk 
végezetül, majd eljött a búcsú ideje...
 

A sport-és szabadidő munkaközösség nevében: Laszota Monika - 
óvodapedagógus
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Tűzifahirdetés
Tűzifa bükk, tölgy, szálban 

12.000 Ft/köbméter  
(1m x 1m x 1m )

 
 

Akció: ingyenes fuvar 6 
köbmétertől!

Tel.: 06/70/384-5283

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

Októberben nem volt házasságkötés
 

Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:

Fekete Eszter
Szabó Milán
Tóth Bence
Vidák Milán

Hirdetés
A piactéren József Attila út 1. szám alatt  
két üzlethelyiség ELADÓ vagy KIADÓ!  

A volt „MAGDI BUTIK” helyén!
Érdeklődni: 06/42/279-568

2015. november 13-én  
Máriási Zsolt,  
Fedor László 

alpolgármester előtt 
állampolgársági 

esküt tett

Kedves Olvasók!
Az ünnepekre való tekintettel  

a következő lapzárta  
2015. december 10-én lesz!  

Köszönjük az időben elküldött cikkeket!  
 

a Szerkesztőbizottság

Másoltassa videofelvételeit 
DVD-re!

Érdeklődni lehet: Városi Könyvtár, tel.: 578-022 

Mindenféle videokazettát
át tudunk másolni!


