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„A Karácsony misztériumában van az emberiség ereje.  
Az az erő, amely kiárad mindarra, ami emberi. 
Ne nehezítsétek meg ezt a kiáradást! 
Ne romboljátok le! 
Mindaz, ami igazán ember, ebből az erőből növekszik, nélküle 
elvész, tönkremegy!”  
    /II. János Pál pápa/
 
Kedves Tiszalökiek!
Az Adventi időszakot éljük …
Az Advent eredetileg Jézus születésének ünnepére való felkészülés 
időszaka. Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki 
készülődés ideje. Az ünnep négy hétig tart, a december 25-e 
előtti negyedik vasárnappal kezdődik. Régen a keresztények 
ez idő alatt szigorú böjtöt tartottak, hajnalonként pedig szent 
misére jártak. Az advent első napjától vízkeresztig terjedő 
időszakban tiltották a zajos népünnepélyeket, lakodalmakat. 
Az adventi koszorú készítése a XIX. században jött divatba, 
de a hagyomány gyökerei a pogány korba nyúlnak vissza, 
amikor örökzöld ágakkal, fagyönggyel, magyallal ünnepelték 
a téli napéjegyenlőség idejét.  Az ajtóra erősített, gyertya 
nélküli koszorú pedig a szíves vendégvárást reprezentálja. Ma 
az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú 
koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe 
katolikus körökben lila, kivéve a harmadik vasárnapra jutót, 
amely rózsaszín. A gyertyákat vasárnaponként gyújtják meg, 
minden alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák számának 
növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten 
Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. Az adventi koszorún 
mind a négy gyertya egyszerre ég az utolsó vasárnapon. 
Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: a hitet,a reményt,az 
örömöt és a szeretet. 
Még ha nem is világos mindenki számára egyértelműen az 
adventi gyertyagyújtás lényege, és a karácsony üzenete, mégis 
valami nyugodt érzés, valami manapság már egészen ritka 
dolog, a szeretet árad belőle, hisz a karácsony azoknak igazi 
ünnep, akik szeretnek valakit az életükben.
Divat lett az adventi gyertyagyújtás. Egyre több település 
készít adventi óriás koszorút, talán még versenyeznek is 
egymással titkon, kié a szebb… a családok saját kezűleg 
készítik el otthonukba, ki-ki a maga ízlésének megfelelően. 
Lefényképezik, közzé teszik a közösségi oldalon, 
gyönyörködnek benne. Valószínű még ötletet is merítenek 
egymás munkáiból. Így van jól… mert ha készült adventi 
koszorú, akkor van rajta négy gyertya, és ez azt jelenti, hogy 
négy egymást követő vasárnap leül a család, s a gyertya 

fénye mellett beszélgetnek… Mindannyiunk életében fontos 
szerepet kapnak az ünnepek, ki-ki a maga módján ünnepel, 
másként éli meg ezeket a napokat, mint a hétköznapokat. Ha 
karácsony közeledik, örömteli várakozás tölt el bennünket, 
várjuk az ünnepélyes szép estét, a tündöklő fát, a gondtalan 
együttlétet, az ajándékokat. Egyikünk se felejtse el azonban, 
hogy mindenkinek szüksége van a szeretet ajándékára is, mert 
a szeretet nélkül még a boldogságunkat sem találjuk meg. Még 
most sincs késő ahhoz, hogy összeállítsunk egy „cipős dobozt”, 
és segítsünk egy rászoruló embertársunkon, vagy felemeljük a 
telefont, és felhívjuk valamelyik adományvonalat. Aki még nem 
próbálta, tegye meg, hogy segít egy éhező- vagy fázó emberen, 
megfogja egy magányos kezét, vagy egyszerűen megbocsátást 
gyakorol… Jó szívvel ajánlom önöknek az általam a világhálón 
olvasottakat:
„Ajándékozzál 
- az ellenségednek megbocsátást, 
- az ellenfelednek türelmet, 
- a barátodnak szeretetet, 
- a partnerednek szívességet, 
- mindenkinek jóindulatot, 
- minden gyermeknek egy jó példát, 
- magadnak tisztelet.”
Hosszú évek óta szokás településünkön, hogy az adventi 
időszakban közösségi eseményekkel is lezárjuk az évet: 
gyönyörködünk a karácsonyi műsorban, beszélgetünk 
a „Karácsonyi forgatagban”, feltöltődünk a vasárnapi 
gyertyagyújtások alkalmával. Az intézményi - az egyházi - és 
civil közösségek saját kis ünnepségeket szerveznek, értékelik 
az évet, felkészülnek az új feladatokra. Megköszönöm 
mindazoknak, akik a  2015. évben elősegítették Tiszalök 
Város fejlődését. - Köszönet az egyházak képviselőinek-, 
és azoknak a civileknek, akik közösségeket teremtettek, és 
közösségi életet szerveztek. - Köszönet az önkénteseknek, 
akik szabadidejükben településünk sport- és kulturális 
életéért, közbiztonságáért dolgoztak - Köszönet azoknak a 
vállalkozóknak, akik segítették településünk gyarapodását, 
előrehaladását. - Köszönetet mondok a város valamennyi 
intézménye dolgozóinak a kitartó és felelős munkájukért. 
Kedves Tiszalökiek! Kívánok Tiszalök Város Önkormányzata, 
Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatala, valamint a város 
intézményei nevében mindannyiuknak 
Áldott karácsonyt, jó egészségben gazdag, békés, boldog 
újesztendőt
                                                                                                    

Gömze Sándor - polgármester
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ÉRTESÍTÉS

Értesítjük a település lakosságát, hogy a Térségi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft., mint a települési hulladék-
szállítást biztosító vállalkozás 2016. január hónapjától kezdődően a zsákos szelektív hulladék-szállításról fokozatosan 
átáll a merev falú 200 literes gyűjtőedényekbe gyűjtött szelektív hulladék-szállításra. Az ehhez szükséges gyűjtőedényeket 
minden háztartás részére térítés nélkül biztosítjuk. Településünkön a 70 év feletti lakosok részére kiszállítjuk a 
gyűjtőedényeket. Minden más háztartás 2016. január 4-től január 15-ig (hétfőtől-péntekig) naponta délután 13-16 
óra között, január 9-én és 16-án, szombaton reggel 8-12 óra között, a Városüzemeltetési Intézmény Garai utca felőli 
bejáratánál személyesen veheti át a gyűjtőedényeket. A szelektív hulladék-szállítás időpontjai nem változnak.
Tiszalök Város Önkormányzata   Térségi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft.

MÓDOSUL A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL 
SZÓLÓ 2/2014. (II.05.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

A Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésén 2016. január 
1-i időponttal módosította a hulladékgazdálkodásról szóló 
rendeletét. A módosítást magasabb rendű jogszabályváltozások 
tették indokolttá, amelyek 2016. január 1-vel lépnek hatályba. 
A módosításnak két fontos eleme van:
1) Lehetőség van arra, hogy a jelenlegi 120 literes 
gyűjtőedények helyett 80 literes gyűjtőedényeket használjanak a 
hulladékszállítási közszolgáltatást igénybe vevők (amennyiben 
elegendőnek tartják a 80 l-es űrtartalmát). Ha a 80 literes 
gyűjtőedényt a szállítónak bemutatják – vagy az erről kiállított 
számlát a szolgáltatónak megküldik -, akkor a szolgáltatás 
díját ehhez arányítva (alacsonyabban) állapítják meg. 
2) A lakóingatlant életvitelszerűen és egyedüliként 
használók esetében lehetőség van 60 literes gyűjtőedény 
használatára. Értelemszerűen az erre vonatkozó díj is 
arányítva (alacsonyabban) kerül megállapításra.

Ennek két feltétele van:
1. A 60 l-es edényről a névre szóló számlát be kell küldeni 
a szolgáltatónak vagy pedig a szolgáltatónak bemutatni. 

2. Az életvitelszerűen egyedül történő ingatlan használatát 
a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal szociális irodáján; 
kérelemre kiállított hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni. 
Ezt be kell küldeni postán a szolgáltatónak.

A két feltétel együttes teljesítése esetén számláz alacsonyabb 
díjat a szolgáltató.

Megjegyzés: A szolgáltatónak való bemutatás azt jelenti, 
hogy a szállító autó vezetőjének kell bejelenteni. A 80 és 60 
literes edényeket mindenkinek magának kell beszereznie.

Tiszalök, 2015. december 18.
 Mező József

     jegyző  

Hulladékcsökkentés Tiszalökön

Kedves Olvasók!
Ezúton szeretném megköszönni, a Városi Önkéntes 
Tűzoltó és Környezetvédő 
Egyesület nevében, a részvételt 
az Európai Hulladékcsökkentési 
Hét rendezvényén 
tevékenykedő gyerekeknek.  
2015-ben több mint 12.000 
akció került végrehajtásra 
33 országban, és ebben a 
Mi akciónk is benne van. A 
Kossuth Lajos Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai keményen 
kivették részüket a hulladék csökkentés ismereteinek 
megszerzésében és a hulladék hasznosításában.  
Köszönet ezért az őket támogató és 
kezdeményező tanároknak, gyerekeknek!   
A kiírt pályázatra beérkezett munkák közül nehéz 
dolga volt a 4 fős zsűrinek kiválasztani a díjazottakat. 
Dicséret illeti  a 2/A, 2/B, 3/A, 3/B, 4/A, 4/B, 5/A, 
6/A, 6/B, 7/B, 8/A, osztályok tanulóit, akik ötletes 
használati tárgyakat készítettek  hulladékból. Az alsó 
- felső évfolyam, külön - külön került értékelésre, 
különdíj kiadására is sor került az alábbiak szerint:
Alsó évfolyam:
I. hely: 2/A osztály –faliképe
II. hely: 2/B osztály- babaszekrénye
III. hely: 3/B osztály –varró doboza
Felső évfolyam:
I. hely: 8/A osztály –perselye
II. hely: 7/B osztály- Perjési Fanni ceruzatartója
III. hely:  5/A osztály –több darabos készlete
Különdíj: 6/B osztály – sziklakertje
    
                         Juhos László
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TÁJÉKOZTATÁS 

Karácsonyi Települési 
Támogatás biztosításáról 

A Képviselő-testület által 2015. 
évre jóváhagyott települési 
támogatási keretből a 70 év feletti 
állandó tiszalöki lakosok 4000 Ft/
fő Erzsébet utalvány formájában 
biztosított ellátásra jogosultak. Az 
utalványokat a Tiszalöki Közös 
Önkormányzati Hivatal dolgozói 
december 14. és december 16. 
között adták át az érintettek 
részére. Akik ezen időszak alatt 
nem tudták átvenni az utalványt, 
azt személyesen a Tiszalöki 
Közös Önkormányzati Hivatal 
pénztárában ügyfélfogadási 
időben 2016. január 15-ig 
megtehetik.

 
 

TÁMOGATÁS AZ 
ISKOLÁSOKNAK 

A Képviselő-testület a települési 
támogatási keretből 2015. 
október hónapban az igénylési 
határidőben benyújtott kérelmek 
alapján 525 fő iskolai tanuló 
részére biztosított 4000 Ft/fő 
támogatást. A nyilvántartásba vett 
igénylők számára 2015. december 
21 és 23 között újabb 4000 Ft/
fő támogatást folyósítunk a 
korábban megadott számlaszámra 
való utalással. Akik készpénzben 
kapták a támogatást, azok a már 
említett napokon ügyfélfogadási 
időben a pénztárban vehetik fel a 
juttatást.
                                                            

Tiszalök Város 
Önkormányzata  

Képviselő-testülete 
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Adok, hogy ne éhezz!

Tisztelt Lakosok!
Tiszalök városában egy új kezdeményezést indítunk. 
Ebben a hónapban egy Éléskamra feliratú láda került 
kihelyezésre a város parkjában. Ennek a ládának a 
tartalmát nem az Önkormányzat, nem segélyszervezetek 
által szeretnénk feltölteni, hanem a Tiszalöki lakosok 
segítségével. Ez azt jelentené, hogy bárkinek, akinek 
feleslege vagy megmaradt tartós élelmiszere van, vagy 
vásárláskor anyagilag megteheti, hogy egy-két darabbal 
többet vásárol, azt kérnénk, hogy helyezze el az Éléskamra 
ládába. Így eljut azokhoz az emberekhez, családokhoz az 
élelmiszer, akiknek aznap nincs mit enniük! 
Ne tegyünk bele: Főtt ételt, romlott és romlandó 
élelmiszert, élvezeti cikkeket (ital, cigaretta). 
 Kérünk minden rászorulót, hogy bátran, minden 
szégyenkezés nélkül használja a láda tartalmát. Szükség 
szerint vegyen az Éléskamrából, ha kérhetnénk maximum 
3 darabot, hogy jusson másnak is. Mindenki ügyeljen 
a tisztaságra, ne fosszuk ki a láda tartalmát, mert így a 
kezdeményezésünk nem éri el célját. Bízunk abban, hogy a 
lakosságunk felnőtt már ahhoz, hogy ez a kezdeményezés 
nem csak decemberre, hanem egész évben működő képes 
legyen!
Mert, segíteni jó!      
                 N.L.

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY 
 A TISZALÖKI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTBAN

(4450 TISZALÖK, KOSSUTH ÚT 70.)
2015. OKTÓBER 1.-TŐL

BEINDÍTÁSRA KERÜLTEK AZ ALÁBBI JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSOK: 

SZAKRENDELÉS SZAKORVOS RENDELÉS NAPJA IDEJE
SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT Dr. Póka István csütörtök 09:00-15:00

BELGYÓGYÁSZAT
Háziorvosi beutaló szükséges

Előjegyzés 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

Előjegyzés 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. Papp Éva péntek 08:00-12:00

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

heti váltásban

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

Kicsinyek karácsonya

A szeretet ünnepén
Minden gyermek boldog,

Csillogó szempár
A fenyőfára ragyog.

Kacérkodik a fenyő
Sok jóval megrakva,

Új ruhát öltött 
E csodás napra.

Ágain cukorkák
S égők vibrálnak,
Alattuk csomagok

Az egész családnak.

Kicsiny, apró kezek
Az ajándékhoz érnek,

Izgatottan bontogatják,
Vajon mit is rejtegetnek?

Szüleik figyelik
Gyermekeik arcát,
Meghitt szeretet

Tölti meg a szobát.

Gyermekek kacajától
Lesz hangos a ház,

Oh, de édes ez a
 Karácsonyi boldogság.

Későre jár az idő,
A gyermekek fáradtak,
Átölelik ajándékukat,
S mélyen elalszanak.

Kotosz Istvánné
2015. December
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A szomszédban a kultúra... 

Ismerje meg Ön is közelebbről a Tokaji Fesztiválkatlant! Kelet-Magyarország 
legnagyobb szabadtéri színházát és rendezvényparkját. Célunk, hogy a környező 
települések magukénak érezhessék ezt a remek attrakciót, amely színvonalas 
rendezvényeivel tovább nemesbíti Tokaj és Magyarország hírnevét! Legyen Ön is 
a vendégünk, élje át a szabadtéri színház nyújtotta  felejthetetlen élményt, és ossza 
meg családjával, barátaival. A tokaji fesztiválkatlan rendezvénytere tökéletes helyszínt biztosít konferenciák, céges 
rendezvények, gálavacsorák, üzleti rendezvények, esküvők részére. Igényesen biztosítani tudjuk a szükséges hangosítási, 
világítási, fénytechnikai, továbbá színpadtechnikai szolgáltatásokat, professzionális minőségben. A használaton kívüli 
külszíni bányakatlanban kialakított rendezvényközpont nagyszínháza mintegy 2500 fő befogadására alkalmas. A 
szezonálisan működő nagyszínház nézőtere alatt található egy exkluzív kialakítású, több mint 1000 négyzetméteres 
rendezvénytér, mely egész évben várja vendégeit, egy-egy kiállítás megtekintésére a kultúra iránt érdeklődőket, vagy egy 
jó bulira discoink alkalmával a szórakozni vágyókat. A körben elhelyezkedő kiszolgáló épületcsoportban többek között 
vinotéka, étterem, kávézó, ajándékbolt kialakítására alkalmas helységek találhatók. A szolgáltatások magas színvonalát az 
1650 négyzetméternyi  zöld terület és 2330 négyzetméternyi parkoló, valamint a korszerű játszótér együttesen biztosítja 
a Fesztiválkatlan területén. Az épület egész évben a közönség rendelkezésére áll, eszközei, helységei bérbe vehetőek. A 
Fesztiválkatlan Tokaj belvárosától mindössze néhány perc sétára található, a Bodrog partján a Bodrogkeresztúr irányában. 
A nyári szezonban, egészen augusztus végéig egy városnéző kisvonat közlekedik a városban, amellyel a Fesztiválkatlan 
kényelmes, szinte bárhonnan megközelíthető. Így, többek között a vasúttal érkezők számára is “transzfer” lehetőséget kínál 
a kisvonat, melynek menetrendje honlapunkon található. A 2015-ös szezonban láthatta a nagyérdemű közönség többek 
között a Budapesti Operettszínház előadásában a Csárdáskirálynőt, a Békéscsabai Jókai Színház előadásában a Monte 
Cristo grófját, és a 100 tagú Cigányzenekart is színpadunkon. A Fesztiválkatlan remek választás kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt! 2016-os szezon programterv hamarosan megtekinthető lesz a Fesztiválkatlan honlapján! Keressen és like-oljon 
minket a Facebook közösségi oldalon, ahol minden program előtt a megosztók között értékes nyereményeket sorsolunk ki! 
https://www.facebook.com/fesztivalkatlan/?fref=ts További információk honlapunkon: http://www.fesztivalkatlan.hu/ 
 
                   Jankó Annamária - Tokaj Fesztiválkatlan, Marketing menedzser

Ha elmúltál már hatvan…

Ha elmúltál már hatvan és rádöbbensz, hogy kevesebb 
van előre, mint amit már megéltél… hát egy pillanatra 
le is döbbensz, hogy ez igaz. Talán még számvetést 
is készítesz és talán a bakancslista is elkészülhet már. 
Legyen az ember ilyenkor bölcs, okos, megfontolt, vagy 
eljött a gondatlanság ideje és a tapasztalatok átadása, 
ha van kinek. Jöhetnek a meg nem valósított tervek és 
előkerülnek az elérhetetlen álmok is… De az élet ilyenkor 
szokott közbeszólni, mert bizony még sok feladat van. 
Ott van az idős szülő, a segítségre szoruló gyermek, a 
szárnyait bontogató unoka és a házastárs, aki most már 
a nap huszonnégy órájában veled van, mert már mind a 
ketten nyugdíjasok vagytok.
Ha elmúltál már hatvan a reggelek nem mindig vidámak 
és a különböző fájdalmak is egyre gyakrabban jönnek 
vendégségbe. Az, akit igazán várunk, hogy vendégségbe 
jöjjön, az bizony már nem jön, mert nincs ideje, vagy már 
nem bír csak néhány lépést megtenni. Ha elgondolkozol, 
akkor bizony rádöbbensz, hogy a pozitív gondolkodás 
ellenére is jönnek már a rossz napok is.
Ha elmúltál már hatvan, nem mindig kíváncsiak az 
emberek a véleményedre, hiába vagy tájékozott, mert 
olvasol, keresztrejtvényt fejtesz és nem a sorozatokért 

kapcsolod be a TV-ét, Internetezel, és nyitott szemmel 
jársz, de már egyes közvélemény kutatási rendszerben 
már le is írtak… nem kell a te véleményed.
Ha elmúltál már hatvan, még fontos, hogy szépen 
öltözz, csinos is légy, de a korodhoz mérten, mert hát 
ez is fontos… a hajad rendbe legyen és egy kis smink is 
elvárható, hogy ne légy céltáblája annak, hogy aki már 
nyugdíjas az el is hagyja magát és elbutul… stb… stb.
Ha elmúltál már hatvan azért még értékes ember vagy!
Ha elmúltál már hatvan, még vannak álmaid és terveid… 
jó lenne még néhány szép helyre elmenni. Utazni, 
kirándulni, wellnessezni… no, de csak módjával, mert a 
narancsbőr és egyéb bőrhibák körbefonnak és hát a kilók 
is nevetnek egy sort, hogy ho-hó most aztán már mondj 
búcsút a kétrészes fürdőruhának! No de gyalogolni, 
sétálni, túrázni még lehet!
Ha elmúltál már hatvan már nem érdekel, hogy ki mit is 
mond… vagy talán mégis?
Lehet, hogy át kell gondolni álmainkat, döntéseinket… s 
előre kell nézni, mert, hogy is van… kevesebb van előre, 
mint amit már megéltél.
Ha elmúltál már hatvan, akkor nézz előre, bízzál még a 
jövődben… lásd meg a szépet és a jövő évet!
Ha elmúltál már hatvan, még élsz és élni szeretnél!
                                                                                             Bodnárné
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2015.  A TISZALÖKI NÉPZENEI EGYÜTTES 
50 éves jubileumi éve        

Néhány hónapon át jelentkeztünk visszaemlékező írásainkkal, most pedig kiegészítjük 
az azóta eltelt fellépéseinkkel és pontot teszünk a jubileumi év végére. Az előző évadot 
július elsején egy jól sikerült főzéssel zártuk, melynek fontos eszközét, a 20 literes 

bográcsot is különdíjként kaptuk néhány éve Tarpán a Megyei Népzenei Fesztiválon.  Majd a megérdemelt egy 
hónapos nyári szünet következett. Azt követően augusztusban a Városnapon és Mezőkövesden, a Matyóföldi 
Folklórfesztiválon adtunk műsort. Ez a rendezvény mindig különleges élménnyel tölt el bennünket, hisz mi 
csak előzenészei vagyunk a néptáncosoknak. Műsorunkkal a Zsóry fürdőben és a Hadas városrész pajtájában 
léptünk fel, majd a felvonuláson énekelve közönséget toboroztunk az esti néptánc gálához, ahol magyar 
és külföldi néptánccsoportok is felléptek. Ha már a strandon voltunk, fürdéssel töltöttük el szabadidőnket, 
amely jól is esett a nyári kánikulában. Az augusztus 20-i ünnepélyen köszöntöttük városunk új kitüntetettjeit, 
és az alkalomhoz illően arató népdalokat énekeltünk. Sajnos a Szentmihályi Kenyér ünnep és Agrárgép 
Találkozót az esős idő miatt kevesen látogatták, de azért előadtuk műsorunkat a jelenlévőknek, és a bátrabbak 
még fürödtek is, hisz a tiszavasvári strandon volt a rendezvény. Szeptemberben újra Tiszavasváriban az I. 
Zúzoslé Fesztiválon szórakoztattuk a nagyérdemű közönséget. Októberben a Tiszalöki Hadifogolytábor 
áldozataira régi katonadalokkal emlékeztünk Fekete Miklós tárogató kíséretével, majd a református 

templomban a Bocskai ünnepélyen népdalzsoltárokat énekeltünk. 
November elején, Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtárban 
a Csontváry Nemzetközi Alkotótáborban készült festményekből nyílott 
kiállítás megnyitóján próbáltuk a csodálatos tiszai tájakat népdalainkkal 
életre kelteni. Ahogy a novemberi számban Zrinszki Pista fogalmazott: 
„népzenei együttesünk fergeteges hangulatú perceket produkált!” Jubileumi 
évünket koronázta meg a hónap végén az egri Palócgála, ahol az együttes 
a fesztivál nagydíját érdemelte ki. Balogh Alexandra általános iskolánk 
művészeti tagozatáról pedig országos ezüst minősítésben részesült. Egerbe 
lelkes tiszalöki ismerősök kísértek bennünket, és izgultak értünk, majd 
bizonyították, hogy ők is jól tudnak énekelni. A mellékelt fotók közül az 
oklevél a Palócgála nagydíja, a fellépőkről készült képek pedig az áprilisi 
ünnepi jubileumi műsort idézik, melyeket Szabó Csaba készített. Az egész 
műsor megtekinthető Tölgyesi Attila jóvoltából városunk honlapján. Ezzel a 
cikkel egy időre elköszönünk a Tiszalöki Hírlap olvasóitól, de az együttesre 
újabb feladatok várnak. A nyári és őszi fellépések, a megérdemelt téli szünet 
után kezdhetünk újabb népdalcsokrok tanulásába. Köszönet mindenkinek, 
aki tett valamit a népzenei együttes 50 éves jubileumának méltó megünnepléséért, és egyben kívánunk minden 
kedves olvasónak áldott karácsonyt, és az újévre mindazt, amit a következő népdal is mond: 
                



„Adjon Isten minden jót ez újesztendőben: Jobb időt, mint tavaly volt, ez újesztendőben; 
 Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt, Jó termést és jó vásárt ez újesztendőben. 
 
Adjon Isten minden jót ez újesztendőben: Zsíros esőt, kövér hót, ez újesztendőben; 
Bő aratást, szüretet, Egészséget, ó kedvet ez újesztendőben! 
 
Adjon Isten minden jót ez újesztendőben: Drága jó bort, olcsó sót ez újesztendőben; 
Jó kenyeret, szalonnát Tizenkét hónapon át ez újesztendőben! 
 
Adjon Isten minden jót ez újesztendőben: Vegye el mind a nem jót, ez újesztendőben; 
Mitől félünk, mentsen meg, Amit várunk, legyen meg, ez újesztendőben!” 

                                                               Cziczerné Darai Erzsébet
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Interjú a internetes sorozat szereplőivel

 
Azt kell tudni erről a sorozatról, hogy teljesen 
életszerűen mutatja be a mi mindennapi életünket, tehát 
a középiskolások életét. Csíntevéseiknek, szerelmi 
háromszögeiknek és mindennap életüknek lehetünk a 
szemtanúi. December 6-ig 13 sorozatot láthattunk, viszont 
már valaki paródiákat is készített belőlük, sőt a legnagyobb 
YouTuber, Dancsó is. Most egy kis szünet következik, 
de jövőre újra nézhetjük a hosszú hetek előestéjén a 
megnevettető részeket.  Ha felkeltette érdeklődéseteket a 
sorozat, akkor a YouTube-on a „Középsuli” keresőszóval 
utánajárhattok!
  
Zotya: Szia Barbi! Kiket 
ismersz a sorozatból és kikkel 
vagy baráti viszonyban?
Barbi: Eredetileg, ugye akit 
nem a sorozatban ismertem meg, 
az az Olivér, Bende, Berci, Eszti, 
Paola … és hát most az újonnan 
jött szereplőnk a Réka is már 
régebbi ismerősöm, mert Mi 
mind egy suliba járunk. Többség 
osztálytársak, de én eggyel 
felettük járok a Bercivel, ott egy osztályban.
Z.: Hogyan zajlik egy forgatás?
B.: Általában már egy pár nappal előtte megkapjuk 
a forgatókönyvet. Azt úgy átnézzük, de annyira nem 
ragaszkodnak a forgatókönyvhöz, úgyhogy a legjava 
improvizáció. Hát úgy zajlik, hogy bemegyünk, van 
egy kis eligazítás. Aztán általában nem sorban haladunk 
a jelenetekkel, mert ugye mi fent szoktunk lenni a 4. 
emeleten, a tornaterem meg ugye lent van, és hát nem 
lenne annyira jó össze-vissza rohangálni, úgyhogy így 
helyszínfüggő, hogy mit veszünk fel. 
Z.: Kinek a bőrébe bújnál a többi szereplő közül és miért?
B.: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert én imádom 
a saját karakteremet. Ez abszolút hozzám illik. Úgyhogy 
cserélni nem cserélnék, az tuti, viszont ha belebújhatnék 
valaki karakterébe… hát az nyilván az Olivér lenne. 
Nekem nagyon tetszik az Ő karaktere. Nagyon mókás. Én 
is biztosan nagyon élvezném.
Z.: Volt már olyan pillanatod,hogy felismertek az utcán 
és akkor mi történt?
B.: Hát néhányszor. Hát egy párszor igen. Volt, amikor 
még a régebbi munkahelyemen, volt, amikor az új 
munkahelyemen, aztán most nemrég voltam Kaposváron 
és ott rengetegen. Tehát nagyon sok felismertek és én 
úgy voltam vele, hogy úgyis van időm és jó fej voltam, 
és így akik rám írtak, hogy „Úristen, Te Kaposváron 
vagy???”. Akkor igen, - mondtam nekik. „És merre 
vagy?”, akkor így elnavigáltam Őket. Akkor tudtam pár 
emberrel találkozni. Hát voltak mókásak, mert volt, aki 
csak autogramot kért, beszélgettünk párat, meg nyomtunk 

selfiet. Volt, aki csak odarohant gyorsan és azt mondta, 
hogy „Nyomatunk egy selfiet?”. Aztán el is szaladt és 
akkor én pislogtam, hogy volt, nincs rajongó. Voltak, akik 
így, nem tudom, követtek konkrétan egy jó darabig, aztán 
összeszedték a bátorságukat és akkor rám írt Facebookon, 
hogy „Te vagy az? Téged láttalak?” Mondom, hogy igen. 
„Merre vagy? Merre vagy?” Mondom, hogy itt, meg itt 
vagyok. Megvárjalak, szeretnétek egy képet? „Igen-
igen, légyszi.” Úgyhogy vicces volt. Volt, aki a vonatról 
szállt le. Úgyhogy szoktak ilyenek, lenni. Most Kaposvár 
volt eddig a rekordom, hogy 6 emberrel sikerült képet 
csinálnom. A Színmű nyílt napon voltunk. Úgy utcán 
annyira nem. Szoktam én is látni, hogy néznek, meg 
néznek a távolból, de nem mindig mernek odajönni 
hozzám. Pedig esküszöm, hogy nem harapok.
 
Zotya: Szia, Dominik! Melyik 
volt az a jelent, amely a 
legviccesebb/legjobb volt a 
számodra?
Dominik: Igazából a balatoni 
jelenetek voltak azok, amelyek 
számomra a legviccesebbek 
és legjobbak voltak, mert ott 
tényleg annyira szabadon 
mozoghattunk és annyira szabadon csinálhattunk 
mindent, hogy az tényleg az egyik legjobb volt. Ott nem 
tudnék olyat mondani, ami nem volt jó, mert az összes jó 
volt. 
Z.: Mennyire vagy aktív a közösségi oldalaidon? Szoktál 
mindenki kérdésére válaszolni?
D.: Igen, aktív vagyok. Általában mindig este szoktam 
fent lenni, például Ask.fm-en is. Facebookon, azon 
általában du. és kora reggel szoktam fent lenni egy 
picikét. De este mindegyes Ask.fm kérdést, ami nem szól, 
azt megpróbálom megválaszolni. 
Z.: Volt valamilyen érdekes, furcsa kérdés, amit kaptál?
D.: Furcsa és érdekes kérdések, azok mindig vannak 
igazából. Tehát nagyon sok perverz témájú kérdést 
kapok, amit általában megpróbálok mindig kiikszelni. 
Hát érdekeseket… brutálisabbnál brutálisabbak vannak, 
abból meg nem akarok egyet sem mondani. 
Z.: Amikor kilöktek az ablakon, az hogyan érintett téged? 
Miért is történt ez?
D.: Magából a történetben azért történt ez az egész, mert 
elkezdtem beszélgetni az Esztivel, Bendegúzban felforrt 
a vér, hogy én biztosan megakarom hódítani az Esztit. 
Közben meg nem. Mindegy, ez lényegtelen. Akkor ennek 
hatására Olivért, hát, aki ugyebár minden rosszban benne 
van, megkérte, hogy dobjanak ki engem az ablakon és ki 
is vágtak. „Hogyan érintett?” Hát… kicsikét megijedtem, 
mert megcsúsztam, de amúgy azon kívül én voltam benne. 
Kicsikét megijedtem. Tehát a lényeg az, hogy ijesztő 
volt egy fokot, mert azért mégis 4 emelet magasságban 
voltam, viszont azért abban az esetben adrenalin dús is, 
azért 4 emelet magasból megpróbálnak engem kirakni 
egy ablakon. Tehát igazából, ez ilyen kis közömbös. 
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Akikre büszkék vagyunk! 

Ismét joggal lehetünk büszkék városunk iskolájára, az itt tanító pedagógusokra és nem utolsó sorban diákjára. Ugyanis 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület, mint minden évben most is jutalmazta a megyei 
„Jó tanuló, Jó sportoló” diákokat, az eredményes iskolákat és a testnevelő tanárok tevékenységét. Idén, természetesen 
a tavalyi év eredményeit figyelembe véve a Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. 
osztályos tanulója Sepsi Benedek Attila vívta ki magának ezt a kitüntetést. Az őt felkészítő pedagógusoknak, illetve 
Bugya Ferenc és Lázár Attila testnevelőknek köszönhetően pedig a Legeredményesebb alapfokú iskolák egyike lettünk 
a megyében. Beni, amellett, hogy a 7. évfolyamot kitűnő tanulmányi eredménnyel végezte, Diákolimpián, atlétikában 
megyei döntőben III. helyezést ért el a 4x1000 m-es váltóban és a strandkézilabda országos döntő IV. helyezett csapatunk 
oszlopos tagja volt. A díjátadó ünnepélyre 2015. december 09-én, a Megyeházán került sor, ahol a Magyar Diáksport 
Szövetség elnöke Balogh Gábor és Nyíregyháza város és megyénk prominens személyei adták át az elismeréseket. 
Ezúton is gratulálunk iskolánk tanulójának, illetve pedagógusainak és sok sikert kívánunk a további munkához! 

 
Lázár Attila

Z.: Láttam,hogy van egy YouTube csatornád. 
Felfigyeltem arra, hogy nagyon jól táncolsz. Valamikor 
majd viszontláthatjuk ezt a tehetségedet az egyik részben?
D.: Igen, van egy YouTube csatornám, amire megpróbálok 
vicces videókat feltölteni. Az a problémám most, hogy 
a táncos videókkal elmaradtam egy kicsit és így inkább 
ilyen kisebb vlog-os videókat raktam fel. Eddig van egy 
komplett Michael Jackson-os tánc, meg van egy olyan 
fajta videóm, amiben a kedvenc stílusaimat mutatom 
be. Abban is táncolok, tehát érdemes megnézni. Igen, 
lehet majd látni az egyik részben,azt ahogyan táncolok. 
Reméljük a közeljövőben.
Z.: Ismertek már fel téged az utcán?
D.: Szinte ez már mindennapossá vált, hogy 
felismernek. Tehát nem tudok igazából úgy elmenni egy 
villamosmegállóba, egy plázába vagy egy akár csak az 
utcán, hogy otthon nem ismernének fel. Mindenhol. Ha 
már nem is szólítanak le, akkor vagy azt hallom, hogy ott 
sutyorog, hogy „Úristen! KÖZÉPSULI! KÖZÉPSULI!” 
vagy tegnapi eset. Állok a villamosmegállóban, elmegy 
mellettem egy csaj, erre felordibálja 
azt, hogy Középsuli. Rám néz, majd 
elfut. Tehát igen, sűrűn felismernek. 

Zotya: Szia, Zsanett! Te vagy a 
sorozatban a plázacica. A valóságban is 
ilyen típusú lány vagy?

Zsanett: Nem, egyáltalán nem. A való életben sportosabb 
a stílusom és nem szoktam annyit vásárolni, hogy 
plázacicának nevezzenek. 
Z.: Korinnával az egyik részben a fogyókúráról 
beszélgettek. Mi a szubjektív véleményed a túlzásba vitt 
fogyókúráról és azokról a lányokról, akik akkor is azt 
gondolják magukról, hogy ducik, amikor éppen megfelelő 
alkatuk van?
Zs.: Szerintem mér egyáltalán nem jó az, ha valaki 
hánytatja magát és annyira vékony akar lenni, hogy már 
csont és bőr. Sokkal jobb, ha van mit fogni egy lányon, 
mint hogyha pálcika lenne.
Z.: Téged ismertek már fel nyilvános helyeken?
Zs.: Mikor voltunk hip-hop forgatáson, akkor odajött pár 
lány, hogy én szerepelek-e a Középsuliban. Ma amikor 
voltam a régi iskolámban témanapon, odajöttek sokan, 
hogy adjak nekik autogramot.
Z.: Hogyan reagált a családod/barátaid, hogy szerepelni 
fogsz egy sorozatban?
Zs.: A családom folyamatosan nyomon követi a sorozatot 
és a barátaim is nézik. A családom nagyon örül neki, 
hogy bekerültem és a barátaim ki szoktak nevetni, hogy 
pösze vagyok és, hogy ezt a szerepet kaptam. Mikor Ők 
ismernek, hogy nem ilyen vagyok.

 
Rokonál Zotya 9.NY
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Advent – A pillanat varázsa

 
Elcsendül minden, 
4 hétvégi varázslat. 

Eljött újra ebben az évben is 
A bronz vasárnap.

Meggyulladt a koszorún 
az első piros gyertya. 

Egy lépéssel előrébb vagyunk, 
Karácsonyhoz ma!

Szívünket megtölti a meghitt békesség. 
Befelé fordulunk ezzel, 

Eltöprengünk az elköszönő éven 
megérkezik hozzánk a lelki üdvösség.

Öröm és boldogság legyen a fontos mától, 
a Karácsony ne az ajándékozásról  

és a csillogásról szóljon, 
hanem az egymás iránt érzett meghitt barátságról.

Kicsinek és nagynak, 
Legyen öröm minden napja. 

Meg akkor is, ha esetleg 
Nem a hőn áhított ajándékot kapja.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog 2016-os 
Új Esztendőt kívánok mindenkinek:

Rokonál Zotya 9.NY

II. FILHARMÓNIA

,, A zene számomra maga az élet!
A muzsika varázsereje a legszegényebb 

lelket is trónra emeli! ``

2015. november 17-én újabb filharmónia előadást 
láthattunk, melyet a Volante Consort adott elő. A legelső dal, amit 
hallhattunk az a Régi magyar táncdal volt. Visszarepítettek minket 
a 15-16. századi Franciaországba és a 15. századi Olaszországba. 
Miután a moderátor, Tamás Attila bemutatta nekünk a szoprán, 
az alt, a tenor és a basszus furulyát, újabb dalba kezdtek bele, 
amire Páván című táncot adtak elő. A táncot Fehértói Annától 
és Györfi Zsolttól láthattuk. Ezeket a darabokat a reneszánsz 
korból ismerhetjük. Térjünk át egy kicsit a barokk korra, amikor 
XIV. Lajos táncakadémiát alapított. A barokk korszak első dala 
az Eurovíziós dalfesztivál szignálja volt, melyet ünnepélyes 

hangvétellel jellemzett. Utána Smith-től a Stilizált 
táncok füzére című lassú, concertót (versenyművet) 
adták elő. Majd Vivalditól a Négy évszak című 
művéből adtak elő egy darabot, melyben a hegedű 
volt a főszereplő. A barokk kor vége felé egy 
szonátát hallhattunk. San Martintól a Vihar című 
művet.  Bemutatták a reneszánsz és a barokk furulyát 
is. Megmutatták nekünk az egyik legfeltűnőbb 
különbséget a két hangszer között, hogy míg az 
egyik díszes, addig a másik csak egy egyszerű cső. 
Majd La Foyette-től játszottak, s megállapítottuk, 
hogy zene kísérete körforgásszerűen ismétlődik, 
mely Vivalditól származik. Befejezésül napjaink 
zenéjéből hallhattunk ízelítőt. A legutolsó ,,játékuk” 
Vangelistől a Paradicsom felfedezése című dal volt. 
Megtudhattuk, hogy 1740-ben született egy francia 
gyermekdal, melyet már sokan feldolgoztak: Hull a 
pelyhes fehér hó, amelyet még mai napig is szívesen 
éneklünk a Télapónak.  Én kívánom mindenkinek, 
hogy gyönyörű karácsonyfája legyen, és hogy 
szépen el tudjátok majd énekelni a karácsonyi 
dalokat. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok 
mindenkinek.
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Valahol az 1900-as évek elején…

János a nevem, ezt a nevet szüleim adták nekem, de ők oly korán itt hagytak magamra, család, rokonok nélkül árvák 
sorsára. Sok embert elvitt a járvány akkoriban a falvakban. Aztán engem örökbe fogadtak, ide ahol most vagyok. Azt 
mondták én jó bojtár leszek, s míg kicsi vagyok nem sokat eszek. Mit tehet egy ilyen árva kisgyerek? Elfogad minden 
kenyeret. Nem is kérdezett soha senki, jók voltak-e hozzám mostohaszüleim. Nehéz idők voltak, az emberek hajnaltól 
késő estig dolgoztak. Nem voltak beszédesek, de olyan Istenfélő emberek. Gorombaságot nem igen ismertek. Csak… 
csak gyakran eltakarták könnyes szemüket. Nem éheztek, kezük munkájából valahogy mindig megéltek. Nem is voltak 
igényesek. A jó Isten sok gyerekkel áldotta meg őket. Engem is idővel megszerettek. Viccből még egy két barackot is 
kaptam fejemre néha elismerésül, hogy érezzem, befogadtak engemet! Meg is leptek néha egy pár jó falattal. Unalomból 
magamnak egy furulyát faragtam, majd furulyázni is megtanultam. Így lett később a nevem „ a furulyázó Jancsi”. Mivel is 
tölthettem volna az időt a bojtárság mellett, földön fekve mezítlábasan figyeltem az eget, s a felettem elhúzódó fellegeket. 
Álmodoztam… Egyszer álmomban angyalok jelentek meg és azt kérdezték lenne-e egy kívánságom? Elgondolkodtam. 
Mit kívánhatnék? Van enni, inni valóm, meleg takaróm, de talán lenne egy kívánságom… „Ha lehetne, azt kívánnám, 
tegyék boldogabbá az embereket, hogy vidámabbak lehessenek, hogy szemükből a könnyek eltűnjenek.” Csak ez az 
egyetlen kívánságod? Mi megígérjük, kívánságod Karácsonyra teljesítjük. Mi ismerjük a gondjaikat, s ha ők is segítenek, 
beteljesülhet minden álmuk. Jól van, jó szíved van « TE FURULYÀZÓ JÁNOS «! Most aludj tovább. Így is volt, még 
mélyebb álomba merültem. Egy félig idegen tájra kerültem, s ott mit láttam… szememnek alig hittem! Mi történt itt 
az emberekkel? El ne felejtsem őket megismertem, de egyikőjük sem a régi életüket élték. Szakmájukat felcserélték. 
Álmuk, vágyuk szerint. A fehér sapkás pék zöldkötényben gereblyével integetett, a kőműves a mozdonyfülkében ült, a 
cipész álmában hentes lett, a fapados iskola tanára türelemre vágyó halász lett, a fodrász asztalos, az útépítőből fuvaros, 
a földművesből, orvosból örültem „tiszteletes úr lett”! Folytathatnám tovább. A szám nyitva maradt ámulatomban! Egy 
angyal e pillanatban hozzám érkezett, s kérdezte megfigyeltem-e az embereket? Álmuk kezdetén, mint a kéményseprőből 
lett orvos hihetetlen boldogok voltak, de ahogy telt az idő, napjaikba valami nyugtalanság lopódzott be. Nem tudták 
eleinte miért, míg ráébredtek, ez nem az ő igazi életük. Végre az álom lepelje lehullott róluk. Ráébredtek, hogy az emberi 
álmok néha csalók lehetnek, s legtöbbjük visszakívánták igazi régi énüket, ahol mindenben járatosak, otthon vannak, 
ami igazán az övék, sorsuk rendeltetése szerint. Rájöttek, milyen kincsek birtokában voltak, s mindenben szeretet béke 
lakozott. Hiányzott a meghitt, baráti körük, a napi munkájuk gyümölcse, s bizalmuk egymásban. Mivel maguktól nem 
jöttek rá, így furulyázó kis Jancsi angyalai segítettek nekik felismerni. Szívük megtelt hálával. Köszönetül elővette 
furulyáját és eljátszotta az „Angyaloknak a világ” legjobb édesanyjától tanult gyerekdalát. Szerette volna, hogy mindenki 
meghallja, hogy eljusson dallama minden nádfedeles házba. Így következett be Karácsony! Valahogy érezni lehetett 
a változást! Tisztult lélekkel indultak a Templomba sorsukat köszönni az emberek. Nos, beteljesült furulyázó János 
kívánsága, hisz végre boldoggá tette életüket! Ha becsukjuk a szemünket, szívünkben haljuk a Karácsonyi éneküket!

Elisabeth Maier - szül. Solymosi E.
Köngen 2015 December

Női kézilabdáról

Az őszi szezon eredményei:
Tiszalök-Ibrány  31-21
Nagykálló-Tiszalök  25-30
Tiszalök-Nyírbátor  51-16
Csenger-Tiszalök  16-34
Tiszalök-Nyh. Főiskola 28-36
Tiszavasvári-Tiszalök 24-28
Tiszalök-Vitka SE  39-19
Tiszalök-Balkány  51-11
Fehérgyarmat-Tiszalök 29-27

Akik elérték ezeket a sikereket: Balogh Ildikó, 
Berkes Ildikó, Gaál Eszter (kapus), Gulyás Éva, Húri 

Andrea, Katona Sándorné (Balogh Éva), Kovács 
Nikolett, Lakatos Klaudia, Lakatos Krisztina, 
Mészáros Melinda Margit (kapus), Seres Emese, 
Újfalusi Anikó, Varga Erika (kapus), Vinginder 
Tünde (Kovács Tünde). Köszönjük a támogatást 
Rónai Zoltánnénak Lizi mamának, Kórik Ferencnek, 
Szakács Andrisnak és Zrinszki Istvánnak, valamint 
az Önkormányzatnak, az Egyesületnek, az Általános 
Iskolának, a Városüzemeltetésnek, és Varga Lajosnak 
a balesetmentes szállítást.
Mindenkinek kívánunk Békés Ünnepeket és 
Sikerekben Gazdag Boldog Új Esztendőt! 
 
           Katona Sándorné
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Karácsonyi forgatag
- képekben -

Karácsonyi ajándékkosár
- képekben -
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SULIHÍREK
Sulibuli

2015. november 13-án került megrendezésre 
a várva várt Sulibuli, a nyolcadikosok szórakoztató 
zenés – táncos műsora. Nagyon sokat készültünk rá, és 
úgy gondolom, hogy ezt az előadásunk is bizonyította. 
Rettentően örültünk annak, hogy tele volt az aula 
szülőkkel, elballagott és idejáró diákokkal, na, meg persze 
tanárainkkal. A műsor elején nagy volt a feszültség, 
de mikor bent a teremben egymás után huzigáltuk le a 
műsorszámokat a forgatókönyvből, és láttuk azt, hogy 
már a vége felé járunk, kezdtünk megnyugodni. Főleg, 
hogy minden műsorszám nagy sikert aratott. Nagyon-
nagyon élveztük a táncpróbákat, az aulás próbákat, az 
énekes próbákat és úgy mindent, ami a Sulibulihoz 
kapcsolódott. Az előadás 17 órakor kezdődött és úgy 
18:30-ra lett vége. Utána belevágtunk a diszkóba. A 
diszkó 21 órakor fejeződött be. Nagyon sokat táncoltunk, 
sőt még énekeltünk is, tehát nagyon jól éreztük magunkat.

Köszönettel tartozunk: osztályfőnökeinknek (Kelemen 
Gáborné és Gresnyer Lajosné tanárnőnek), Aeátk, kitől 
a táncok koreográfiáját leshettük el, Bereczkiné Húri 
Ágnes tanárnőnek, aki a nagy sikerű törpetáncot tanította 
be nekünk, Müller – Bereczki Andreának a zenék 
letöltéséért, Víghné Muskovszky Mária tanárnőnek, a 
konferansz szöveg megírásáért, Zahonyik Zita tanárnőnek 
a Hungarys Got Talent műsorszám megírásáért, Lakatosné 
Orosz Ildikó tanárnőnek a Sulibuli - dal és a Búcsúdal 
betanításáért, Cziczerné Darai Erzsébet tanárnőnek a 
sok segítségért és végül Cziczer János tanár úrnak a 
videózásért. Én pedig külön köszönöm Lakatosné Orosz 
Ildikó tanárnőnek, hogy valóra váltotta az álmomat, hogy 
a Sorskerék című Tóth Vera- számot közösen adhattuk elő. 
 Szóval véget ért egy újabb Sulibuli. Hetedikesek, 
figyeltetek? Jövőre ti jöttök!
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A Megyeházán jártunk
,,Ha egy ember elméje tisztul,  

a környezete is megtisztul!”
2015. december 1-jén egy környezetvédelmi 

versenyen vettünk részt. Az iskolából hárman: Tamás 

Boglárka, Sepsi Benedek és én. Na, meg persze felkészítő 
tanárunk, Kelemen Gáborné. Reggel 9 órakor indultunk az 
iskola elől, és kb. 10 órára értünk a Megyeházára. Ez egy 
gyönyörű épület. Mikor beléptünk, nemcsak a csodálatos 
látvány, hanem a hatalmas embertömeg is a szemünk 
elé tárult. 33 csapat volt. alig fértünk el a díszteremben. 
Nekünk - hála istennek- sikerült az első sorban helyet 
találnunk! Hat feladat volt, amit teljesítenünk kellett. 
A téma a parlagfű és annak irtása volt. Rengeteg 
mindent tudnék mesélni a parlagfűről, de röviden csak 
annyit, hogy ez egy gyomnövény. Irtása történhet kézi 
gyomlálással, kaszálással, kapálással és gyeptelepítéssel, 

melyekből az utolsó a leghatásosabb. Arra kérünk 
mindenkit, hogy segítsen védekezni e gyomnövény ellen.  
 Az allergiások pedig folyamatosan figyeljék a 
pollennaptárt, ahogy eddig is. Nem akarok tovább mesélni 
róla, de ha valakit érdekel a téma, keressen fel minket. Mi 
szívesen válaszolunk.  Visszatérve a versenyre, nagyon 
nagy szívélyes fogadtatásban volt részünk. Délben 
ebédet kaptunk, a verseny végén pedig ajándékokat. Nem 
értünk el helyezést, de a 33 csapatból 6.-ok lettünk, ami 
szerintem igen jó helyezés, még akkor is, ha nem voltunk 
benne az első ötben. Köszönjük felkészítő tanárunknak!
Mottónk: Parlagfű - mentesítés: közös érdek, közös 
felelősség!
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Mikulás a börtönben

2015. dec. 4-én 
Mikulásünnepséget rendeztek a 
tiszalöki börtönben. Még mielőtt 
bárki is megijedne, nem a raboknak 
szólt a műsor, hanem az ott 
dolgozóknak és családtagjaiknak. 
Én voltam az a szerencsés, aki 
elmehetett az ünnepségre. Igaz, nem 

családtagként, hanem ,,zenészként”. Mikulásdalokat 
kellett játszanom, melyekre a gyerekek énekeltek és 
táncoltak is. Nagyon örülök, hogy eljuthattam oda.  
Jó érzés volt egy igazi nagy CSALÁDNAK zenélhetni. 
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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
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ANYAKÖNYV
Novemberben nem volt házasságkötés

 
Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:

Balogh Dzsenifer
Havanyecz József

Kátai Kevin Kristóf
Nagy Izabella
Pallai Adrienn

Varró Noel Tibor

Másoltassa videofelvételeit 
DVD-re!

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

Mindenféle videokazettát
át tudunk másolni!

Fedor László halálának 20. évfordulójára 
 «Nehéz az életet élni Nélküled, 

 Felejteni Téged soha nem lehet». 
 Fájó szívvel emlékezik felesége, két fia és menye, öt 

unokája.

KARÁCSONYI MISEREND

December 24-én, csütörtökön 20 órától Szentmise
December 25-én, pénteken 14 órától Szentmise
December 26-án szombaton 9 órától Görög Szentliturgia
2016. január 1. Péntek 14 óra Szentmise
 
Áldott, Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kíván 
a tiszalöki Katolikus Egyház

A REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK 
RENDJE

December 24. délután 3 óra családi Istentisztelet 
December 25.  10 óra Úrvacsorás Istentisztelet 
December 26. 10 óra Istentisztelet 
December 27. 10 óra Istentisztelet 
December 31. 17 óra óévi Istentisztelet  
Január 1.  10 óra újévi Istentisztelet


