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Dr. ZsonDa LásZLó 2015. február 
24-re meghirDetett Lakossági 

fórumávaL kapcsoLatban

tisZteLt tisZaLÖki 
Lakosok!

a fórumon nem vettünk résZt, 
miveL

- a 2014. november 17-i 
önkormányzati testületi ülésen 
tárgyaltuk Dr. Zsonda László 
jelenlétében és meghallgatása 
mellett, hogy a Pilot Study 
programja miért nem indult el;

- a 2015. február 4-i Dr. 
Zsonda László által szervezett 
lakossági fórumon Tiszalök Város 
Önkormányzata egyértelműen 
megválaszolt minden lakosságot 
érintő kérdésre;

- és 2015. február 22-ig 
Dr. Zsonda László még mindig 
nem teljesítette a Pilot Study 
programjával kapcsolatos 
kötelezettségeit a Jósa András 
Oktatókórház felé.

Újból összefoglaljuk a 
szakrendelések beindításával 

kapcsolatos tudnivalókat.
2012-ben az „Egészségügyi 
Központ felújítása” pályázat 
benyújtásakor kettős célt kívánt 
Tiszalök Város Önkormányzata 
megvalósítani:

 
1. Az épület működtetését olcsóbbá 
tenni.
2. A korábban fokozatosan leépített 
járóbeteg szakrendeléseket 
visszaállítani mindenki 
megelégedésére. 
Önkormányzatunk vállalta a 
pályázat előírásaként, hogy 5 éven 
keresztül heti minimum 29 óra 
járóbeteg szakrendelést valósít 
meg.
 A településünkön ügyeleti 
szolgálatot szervező Dr. 
Zsonda László megkereste az 
önkormányzatot azzal, hogy neki van 
egy mintaprogramja (Pilot Study), 
melyet szeretne itt, Tiszalökön 
megvalósítani. Ezt a törekvését 
önkormányzatunk támogatta. 
Az elképzelése a következő 
elemeket tartalmazza:
- 6 hónapos időtartamra heti 113 óra 
járóbeteg szakrendelés (a felújított 
egészségügyi központban), 
- heti 30 óra rehabilitációs kezelés 
(az általa a Református Egyháztól 
bérelt  Ifjúsági- és Alkotóházban).
Dr. Zsonda László a 
m i n t a p r o g r a m j á n a k 
megszervezésére, megvalósítására 
kapott felhatalmazást a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi 
Minőség- és Szervezetfejlesztési 
Intézettől (GYEMSZI), 
szerződést kötve a Jósa András 
Oktatókórházzal, melyben 
kötelezettséget vállalt az összes 
feltételrendszer biztosítására. Az 
ő feladata volt pl. az orvosok és a 
szakasszisztencia -, valamint a

tárgyi feltételrendszer biztosítása.
Tiszalök Város Önkormányzatának 
is érdeke volt, hogy a fenti program 
kipróbálásra kerüljön, így  Dr. Zsonda 
Lászlóval olyan megállapodást 
kötött az önkormányzat, hogy  
amennyiben elindul a programja, 
úgy az Egészségügyi Központ 
szakrendelésekre kialakított 
helységeit erre a célra 6 hónapig 
ingyen használhatja.
Tiszalök Város Önkormányzata 
alapítványon keresztül kapott  
anyagi támogatásból 14 millió Ft-ot 
szán orvosi eszközök beszerzésére, 
javítására, hitelesítésére, 
hogy segítse a szakrendelések 
megvalósulását. Ezen összeg a mai 
napon is elkülönítve erre a célra 
rendelkezésre áll.

figYeLem!
a dr. zsonda lászló pilot 

study programja 6 Hónapig 
tartana (Ha megvalósulna), 

a város által vállalt 
szakrendelések HosszÚ távÚ 

szolgáltatások lesznek, így

 
sZerveZésében 

egYmástóL teLJesen 
FÜGGETLENÜL MŰKÖDŐ 

SZAKRENDELÉSEKRŐL VAN 
sZó !

TÉNYEK Dr. Zsonda László 
mintaprogramjával (Pilot Study) 
kapcsolatban:
1. Dr. Zsonda László az 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
felé a mai napig nem nyújtotta be 
a működési engedély kérelmét, 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Szennyvízberuházás
A szennyvízberuházás kivitelezése 
85 %-os készültségben van, az 
érintett lakosok folyamatosan 
kapják a tájékoztatást arról, hogy 
mikor köthetnek rá a hálózatra. Az 
új szennyvíztisztító beüzemelése 
megtörtént. A beruházási területek (a 
megbontott utak, útpadkák, járdák és 
árkok) helyreállítására a kivitelező 
hamarosan elkezdi a munkálatokat. 
A megbontott útfelületek végleges 
lezárása május közepétől lehetséges. 
Addig is kérjük megértő türelmüket 
az utak állapota miatt.
Az Idősek Gondozó Központja 
felújítása és bővítése
Az Idősek Gondozó Központja 
felújítása és bővítése – az elnyert 
pályázat közbeszerzési eljárása 
lefolytatása után, és az otthon 

lakóinak átköltöztetésétől függően 
- várhatóan 2015. áprilisában 
elkezdődik.  A munkálatok kb. 
hat hónapot vesznek igénybe, 
így 2015. szeptember végén, 
október elején reményeink szerint 
visszaköltözhetnek az otthon lakói 
és dolgozói.
Fotovoltaikus mű (kis naperőmű) 
telepítésére elnyert pályázat
A Tiszalöki Kossuth Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola-, valamint a Polgármesteri 
Hivatal elektromos áram ellátását 
nagy részben biztosító napelemes 
rendszer kiépítésére nyert a 
városunk pályázatot. Több, mint 36 
millió Ft értékű fejlesztésről van 
szó, mely beruházás megvalósítása 
után az önkormányzatunkat 
terhelő működtetési költségek 
jelentős mértékben csökkennek. A 
kivitelezési munkálatok hamarosan 

elkezdődnek, 2015. június hónapban 
befejeződnek.
START munkaprogram
A START munkaprogrammal 
kapcsolatosan három területen 
nyújtottunk be pályázatot a 
munkaügyi központ felé: 
- belterületi utak karbantartása, 
- belterületi csapadékvíz elvezető 
rendszer karbantartása, 
- mezőgazdasági területek 
megművelésével kapcsolatos 
tevékenységek.
A fenti feladatokra 15,-15,-25 fő 
foglalkoztatására nyílik lehetőség 
tavasztól őszig. Kiemelendő a 
mezőgazdasági terület projekt, 
melynek keretén belül közel 
három hektár földterület kerül 
megművelésre, melybe beletartozik 
két nagyméretű fóliasátor, ahol 
zöldségféléket fogunk termelni. 
A belterületi utak karbantartása 

melynek része a programban 
résztvevő orvosok és asszisztensek 
névsora, a velük kapcsolatos 
kötelező adatszolgáltatással és 
nyilatkozatokkal együtt. Az általa 
a Református Egyháztól bérelt 
Ifjúsági és Alkotóházat sem 
tette alkalmassá a rehabilitációs 
kezelések elvégzéséhez.

TÉNYEK városunk Egészségügyi 
Központjának felújításával és 
a vállalt kötelezettségekkel 
kapcsolatban:
1. Tiszalök Város 
Önkormányzata a Jósa András 
Oktatókórházzal együtt jelenleg 
is azon dolgozik, hogy minél 
hamarabb elinduljanak a város 
által vállalt szakrendelések, melyek 
hosszú távon biztosítják a lakosság 
ellátását.

2. A tiszalöki Egészségügyi 
Központ felújítása elkészült. 
A munkálatok az illetékes 
szervek által folytatott műszaki- 
és pénzügyi ellenőrzésekkel 
együtt zajlottak. A pályázatban 
vállaltak teljes mértékben 

megvalósultak, sőt alapítványi 
támogatásból a pályázat által nem 
támogatott (háziorvosi, fogorvosi, 
gyermekorvosi, védőnői szolgálat) 
épületrészek is megújultak. A 
felújítással kapcsolatban az arra 
illetékes szervek semmilyen 
szabálytalanságot nem állapítottak 
meg (a Polgármesteri Hivatalban 
a felújítással kapcsolatos minden 
dokumentum megtekinthető).

3. A fejlesztésnek köszönhetően 
az Egészségügyi Központ 
működtetési költségei felére 
csökkentek.

tisZteLt tisZaLÖki Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Dr Zsonda László azért nem 
tudja beindítani a 6 hónapos 
mintaprogramját, mert nem 
teljesítette a mai napig sem a 
kórház felé vállalt kötelezettségeit. 
A 2015. február 4-i Dr. Zsonda 
László által szervezett lakossági 
fórumon Tiszalök Város 
Önkormányzata képviselői 
részt vettek, Gömze Sándor 
polgármester az önkormányzat 

nevében minden felmerülő 
kérdésre megadta a választ a 
lakosságnak. 
Tiszalök Város Önkormányzata 
álláspontja Dr. Zsonda László 
követelésével kapcsolatban nem 
változott, azaz:
Tiszalök Város Önkormányzata 
abban a pillanatban, ahogy a 
kórház és az illetékes hatóság jelzi 
felénk, hogy Dr. Zsonda László 
teljesítette kötelezettségeit, készek 
vagyunk orvosi eszközök bérlésére 
és megvásárlására felhasználni az 
elkülönített forrást.
Továbbra is az az elsőszámú 
célunk, hogy Tiszalök lakossága 
megbízható, folyamatos 
egészségügyi ellátásban 
részesüljön.

Tiszalök, 2015. február 25.                        
                                                

Tisztelettel Tiszalök Város 
Önkormányzata Képviselőtestülete 

nevében: 
Gömze Sándor                                                                                                           

polgármester                           
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elsősorban az útpadkák rendbetételét 
és az utakról az árkokba való víz 
lefolyásának biztosítását jelenti. 
Hagyományos közcélú 
foglalkoztatás
A hagyományos közcélú 
foglalkoztatás pályázat keretében 
várhatóan 50 fő foglalkoztatása 
válik lehetővé településünk 
intézményeiben. Az általuk betöltött 
munkakörök: pl. adminisztratív 
dolgozó, takarító, portás, pedagógiai 
asszisztens, konyhai kisegítő, 

közterület takarító.
Új vezetők a város intézményei élén
A Napköziotthonos Óvoda, Napos 
Bölcsőde vezetésére öt éves 
időtartamra Pócsik Erika kapott 
megbízást. A Tiszalök Város 
Önkormányzata Városüzemeltetési 
Intézmény vezetésére Murányi 
Anikó kapott öt évre megbízást. Az 
intézményvezetők bemutatkozása a 
következő havi újságban olvasható.

Tiszalök Város 
Önkormányzatának hivatali 
gépjármű vásárlása
A képviselőtestület döntése alapján 
egy 2014. májusában forgalomba 
helyezett használt (9 ezer futott 
kilométer) OPEL ASTRA J 1.4-
es személygépkocsit lízingel. A 
gépkocsi lízingelésének fedezetét 
Fedor László alpolgármester úr 
tiszteletdíjának fel nem használt 
összege biztosítja (havi 67 ezer Ft-
ról lemondott).

Tájékoztatás

A szociális ellátások területén 2015. március 1-től 
bekövetkező változásokról

Az országgyűlés által elfogadott  2014. évi XCIX. Törvény 
Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról III. Fejezete (A Szociális Ellátások 
Rendszerének átalakítása 3.) valamint A szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény módosításának értelmében 2015. március 1. 
naptól új rendszer lép életbe a szociális segélyezésnél.

A jelenleg jegyzői hatáskörben (így az önkormányzat 
hivatala által) megállapított és folyósított ellátásokból a:
- a rendszeres szociális segély, valamint a
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás
2015. március 1-től átkerül a járási hivatalhoz, és ezzel 
egy időben megszűnik a szociális segély. Az ellátásban 
részesülő személyek jogosultságának felülvizsgálata 
február 28.-ig esedékes.
A felülvizsgálat eredményeként a rendszeres szociális 
segélyben részesülők egy része foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra, vagy egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásra válik jogosulttá. 

A törvény erejénél fogva március 1-től a járási hivatal 
hatáskörébe az alábbi ellátási formák kerülnek át:
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.

A módosítás értelmében ugyanezen időponttól 
(2015.03.01.) nem tartalmaz szabályozást a törvény az 
alábbi ellátási formákra:
- lakásfenntartási támogatás
- méltányossági ápolási díj
- méltányossági közgyógyellátás.

Ezzel egy időben a korábban az önkormányzat által 
biztosított ellátások egységes elnevezése

 Települési támogatás-ra változik.

Ezen támogatás keretében az önkormányzat képviselő 
testülete 2015. február végéig rendeletet alkot az általa 
támogatandónak ítélt élethelyzetekre vonatkozóan.

Ez alapján az önkormányzat képviselőtestületének 
kötelezettsége a helyi rendelet megalkotása. Tehát, 
hogy milyen célra, milyen feltételekkel és milyen 
összegű támogatást nyújt, az teljes mértékben az 
önkormányzat mérlegelési körébe tartozik. A törvényben 
meghatározott kötelezettség révén a képviselő testület a 
rendkívüli élethelyzetbe került, létfenntartási gondokkal 
időszakosan vagy tartósan küzdő lakosai számára 
támogatást köteles nyújtani.

Ezen támogatási formák biztosítására állami és 
önkormányzati forrás is rendelkezésre áll, így minden 
valóban rászoruló számára a képviselő testület biztosítja 
az ellátást. 

A helyi rendelet elfogadása után arról rövid időn belül 
lakossági tájékoztatót készítünk, amelyet a település 
honlapján közzéteszünk, illetve minden háztartásba 
eljuttatunk.

A járási hivatalhoz átkerülő ellátásokat 2015. március 5. 
napján még az önkormányzat hivatala utalja át, illetve 
fizeti ki.
A 2015. április 05-én esedékes ellátásról már a járási 
hivatal gondoskodik. Ennek biztosítására valamennyi 
szükséges iratot, adott határidőben átadunk a járási 
hivatalnak.

Tiszalök, 2015. február 11.
                                                                                       

Mező József                           
   jegyző 



4 2015. februárTISZALÖKI HÍRLAP



52015. február TISZALÖKI HÍRLAP

Kultúrházak éjjel-nappal 2015

Idén úgy döntöttünk, hogy mi is bekapcsolódunk az 
országos programsorozatba, és bemutatjuk a művelődési 
házat, és az ott működő csoportok munkáját. 2015. február 
13-án pénteken este, és 14-én szombaton délelőtt vártuk 
nagy szeretettel az érdeklődőket. A visszajelzések alapján 
úgy gondoljuk, hogy változatos és érdekes programot 
sikerült összeállítanunk, amelyben minden korosztály 
megtalálhatta a kedvére valót:
	 A kézimunka szerelmeseinek ott volt a Böködők 
Kézimunkaklub, akik bemutatták gyönyörű és ötletes 
alkotásaikat, akikhez bárki leülhetett az este folyamán 
egy kis baráti beszélgetésre.

	 Nagyon köszönjük Kozákné Szűcs Andrea 
tanító néninek, hogy elhozta a mazsorett csoportjait, a 
néptáncosait az általános iskolából, és táncházat tartott 
nekünk.

	 Tátrai Melinda évtizedekig tartott aerobicot a 
művelődési házban, most is jól átmozgatta a sportolni 
vágyókat, különösen a gyerekeket. Nem is ártott ez a kis 
torna, ugyanis nagyon finom csörögével, muffinnal, zsíros 
kenyérrel és teával kedveskedtünk a vendégeknek…

	 Orbán János és társai a Tai Chi alapjaival 
ismertettek meg minket, a gyerekek nagy örömére kardot 
is használtak.

	 Egy kicsi mozgás senkinek sem árt – ez lehetne 

a mottója Pappné Kórik Juditnak, aki csütörtökönként 
fél héttől mozgatja át a háziasszonyokat, mostanában a 
fittball-t is bevéve a „kínzóeszközök” sorába…

	 Szabóné Orosz Andrea évek óta szervezi a 
Hercegnő-táborokat, ahol a siketek jelbeszédével is 
megismerkednek a lányok, és most alkalmuk nyílt a 
tudásukat átadni a fogékony és érdeklődő közönségnek is.

	 Pihenésképpen rajzfilmet is nézhettek a sokféle 
mozgásban elfáradt kicsik, akik olyan jól érezték magukat, 
hogy félő volt, elalszanak a padlóra rakott polifonokon…

	 A családias hangulatú estét két táncház zárta, 
Putnoki Zsuzsanna tanárnő mutatta meg nekünk a görög 
tánc alapjait, majd Kozákné Andi mozgatta át pörgős 
magyar tánccal a végig kitartó kemény magot…

Az este minden közreműködőjének nagyon köszönjük a 
segítséget, a vendégeknek pedig köszönjük, hogy eljöttek, 
és reméljük, második otthonuknak tekintik a művelődési 
házat, és mindig szívesen látogatnak el hozzánk. Másnap, 
vagyis szombat délelőtt a Teleházban 9 órától kézműves 
foglalkozás, és retró DOS-os játékok várták a legkitartóbb 
és leglelkesebb gyerekeket, akik boldogan vitték haza az 
elkészített farsangi álarcot és fejfedőt.
Rendezvényeinken és hétköznapokon is szeretettel 
várunk minden látogatót:

A Városi Könyvtár és Művelődési Ház dolgozói

80 millió! 

Ennyien látogatják évente a művelődési és közösségi házakat – és ennek csak örülni lehet, hiszen ezeknek az intézményeknek 
alapfeladata a közösségek szolgálata és az értékteremtés. Sokan itt látnak először bábelőadást vagy színházat, és itt csodálkozhatnak 
rá a muzsika varázslatos világára. Az amatőr- és népművészeti közösségek itt, a művelődési és közösségi házakban éltetik tovább a 
magyar néptáncot és népzenét, ápolják a színjátszó körökben az anyanyelvet, énekelnek a kórusokban. A művelődési házak a családok 
ünnepi pillanataiban is jelen vannak, az óvodások anyáknapi műsorától kezdve a szalagavatón át a lakodalomig. Az egész életen át 
tartó tanulás fontos helyszínei számtalan szakkörrel, képzési lehetőséggel. S végül, de nem utolsó sorban nyugdíjas közösségeink 
is otthonra találnak itt. Ez a nagyszerű programsorozat, a Kultúrházak éjjel-nappal nem véletlenül kapta ezt a nevet. Hiszen ezek 
az intézmények mindig elérhetők, és nyitva állnak előttünk hétköznapokon és hétvégéken, munkanapokon és ünnepnapokon 
egyaránt, sokszor egész éjszaka! S bár az elnevezésük sokféle, küldetésük azonos: szolgálni a közösségeket, hozzájárulni a kulturális 
esélyteremtéshez, elősegíteni a települések társadalmi-gazdasági fejlődését. S tenni ezt színesen, változatosan és alkotó módon, 
településük polgárainak igényeire figyelve, minél inkább bevonva őket programjaik tervezésébe és megvalósításába. Ez a három 
nap az ünnepé. De az igazi ünnep az, ha az év minden napján örülni tudunk értékeinknek, gondozzuk, gyarapítjuk őket, és élünk az 
általuk nyújtott lehetőségekkel. Várják Önt a művelődési házak most és minden nap! Szórakoztató és hasznos időtöltést kívánok!

Részlet Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, a Kultúrházak éjjel-nappal fővédnökének köszöntőjéből
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Valentin-napi 
jótékonysági bál

Február 21-én, 
szombaton Valentin-
napi jótékonysági 
bált rendeztünk a 
művelődési házban. A 
cél a művelődési ház 
színpadának a felújítása 
volt. A rendezvény 
fővédnöke Gömze Sándor 
polgármester úr volt. A 
báli terem hangulatos 
díszítését Bajusz Gábriel 
és felesége varázsolta 
alkalmivá. A talpalávalót a 
Hobby Band szolgáltatta. 
A bőséges vacsoráról 
és a hidegtálról a T. S. 
Gastro gondoskodott. 
A műsort a tiszalöki 
Mámor Színtársulat 
alkalomhoz illő 
produkcióval színesítette. 
Vidám dalokkal, ötletes 
szövegekkel a férfi és a nő 
kapcsolata köré építkezett 
a műsor. A fellépők között 
volt Pappné Kórik Judit, 
Molnár Ilona, Molnár Éva, 
Körei Mihály és Tölgyesi 

Attila. Örömmel vettük, 
hogy szép számmal 
jöttek bálozni vágyó 
vendégek, sokan vettek 
tombolát és pártolójegyet 
is. Köszönjük! Reméljük, 
hogy mindenki nagyon 
jól érezte magát és 
legközelebb is elfogadják 
meghívásunkat.

Támogatóink:
Andromeda Utazási Iroda
Bajusz Gábriel és felesége
Benes János és felesége
Berki Katalin
Bíborka Bolt
B-Löki
Bognárné Molnár Márti
Cser+Gy. Kft.
Csontváry Nemzetközi 
Alkotótábor

Dan Tamás
Dankó Ferenc
Daru-Tex
Encs Sándor
Éva Turi
Fekete Imréné
Fercsákné Tomán Ildikó
Forgács-Nagy Emese
Gömze Sándor polgármester
Hongkong
István Zsolt
Juhos László
Jutka Virág
Kapusi Zsuzsa
Kapusiné Erika
Kerezsi Zita
KLÁIAMI 
Szülői Munkaközössége
Kórik Attila
Kórik Sándor
Krókusz Virág Ajándék
Külvárosi Csemege
Elizabeth Maier

Megfizethető Bútor
MOptika
Munkácsi Béla
Nagy József
Nagy Tamás Óra-ékszer
Nagyné Bagdi Enikő
Novák Norbert
OTP
Pál Fitnes
Piactéri Szolárium
Posta
Rácz Sándor
Szabóné Orosz Andrea
Szarvas Gyógyszertár
Tátrai Melinda
Tiszalök Város 
Önkormányzata
Tiszalöki Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület
T. S. Gastro Kft.
Tölgyesi Attila
Vámos Nóra
Zsirosné Kertész Katalin

ANYAKÖNYV

Januárban nem volt 
házasságkötés

Akiktől januárban 
búcsút vettünk:

Húri Jánosné
Kiss Ferenc

Posta János József
Veres Józsefné

Kiss József

Köszöntjük Tiszalök 
legifjabb lakóit:

Balogh László Bence
Balogh Levente Márk
Hajdu Zsombor Tibor



72015. február TISZALÖKI HÍRLAP

EGÉSZSÉGEDRE!

Az allergia
Szokás mondani, hogy az allergia korunk népbetegsége, 
és sajnos ebben sok igazság van. Számos nyugat-európai 
országgal ellentétben hazánkban drasztikusan növekszik az 
allergiás betegek száma, egyes becslések szerint 10 évente 
megduplázódik. Főleg a gyermekek között  figyelhető meg 
a betegség gyakoriságának ugrásszerű növekedése. Ma 
már minden ötödik gyermek szenved valamilyen allergiás 
betegségben, és elég riasztóak az előrejelzések. Miért 
lehet az, hogy ebben a mutatóban is olyan rosszul állunk? 
Azt kell mondanom, hogy mi tehetünk róla, ugyanis az 
allergiás betegségek kialakulásának egyik oka az örökletes 
hajlam - amelyet különösebben nem tudunk befolyásolni -, 
viszont a másik fő megbetegítő ok, a környezeti tényezők 
tekintetében igenis felelősségünk van. Igen fontos faktor a 
környezetszennyezés mértéke. Jó példa erre Svédország, 
ahol a környezetvédelem mára a mindennapok természetes 
részévé vált. Ezzel párhuzamosan az allergiás betegségek 
növekedésének üteme jelentősen lassult, majd csökkenésbe 
ment át. Hazánkban a korábbi évekhez képest jelentősen 
nőtt a parlagfű-szennyezettség. Nem véletlen, hogy 
a légúti allergiák között a parlagfű-allergia fordul elő 
leggyakrabban. A környezetszennyezés mellett az életviteli 
szokások is jelentősen átalakultak az elmúlt évtizedek 
során. A dohányzók emelkedő száma (gondoljunk a 
passzív dohányos gyermekekre!), a közlekedésből 
származó egyre nagyobb mennyiségű káros anyag, az 
újonnan megjelent számtalan vegyszer, az egészségtelen 
étkezési szokások, a „szellemi környezetszennyezés”, a 
fokozott stressz, a mozgáshiány éppúgy hozzájárultak a 
tünetek megjelenéséhez, mint a környezeti ártalmak. Ha 
az egyénbe genetikailag kódolt az allergiás hajlam, abból 
még nem biztosan lesz allergiás betegség, de hogy ha a fent 
említett környezeti hatások fennállnak, egészen biztosan 
kialakul.
Kiváltó okok.
Talán a legegyszerűbb csoportosítás, ha megkülönböztetjük 
a házon belüli, és a házon kívüli okokat. További 
kombinációs lehetőség, amikor szezonális allergiás 
betegségről (ezek elsősorban a pollenek és bizonyos allergén 
gombák okozta esetek) és egész évben előforduló allergiás 
betegségről beszélünk. Utóbbiak kiváltói a háziállatok 
szőre, a háziporatkák, a lakásban lévő penészgombák, 
illetve a környezetünkben lévő számtalan egyéb allergiát 
kiváltó vegyi anyag. Életbevágó jelentőségű a gyógyszer- 
és rovarcsípés allergia, amelyek súlyos, akár életveszélyes 
reakciókat is kiválthatnak.
Mi történik a szervezetben allergiás reakció során?
Az allergia egy immunológiai folyamat megjelölése. 
Azt mindenki tudja, hogy a szervezet védekező 
mechanizmusainak nagyon fontos élettani szerepe van, 
például a különböző fertőzések elleni védekezésben. Ez a 
funkció azonban néha „kisiklik”, és a szervezetbe kerülő 
olyan anyagokkal szemben is megnyilvánul, amelyek nem 

jelentenek veszélyt (virágporok, állati szőrök, stb.). Ez 
az eltúlzott, gyorsan kialakuló immunválasz voltaképpen 
az allergiás reakció, és ennek következményei kóros 
tüneteket, betegséget váltanak ki. Azokat az anyagokat, 
amelyek az allergiás reakciót kiváltják, allergéneknek 
nevezzük. Leegyszerűsítve a folyamatot a következő 
történik: az adott allergén ellen a szervezetben ellenanyag 
termelődik, ez az antitest. Ha a szervezetbe ismételten bejut 
az allergén, és találkozik a korábban termelt antitesttel, 
speciális fehérvérsejtekből olyan anyagok szabadulnak fel 
(pld. hisztamin, citokinek), amelyek a jellegzetes tüneteket 
idézik elő. Ezek gyulladást váltanak ki a szövetekben. Az 
allergiás reakció egy speciális formájában, az anafilaxiában 
ezek a folyamatok villámgyorsan zajlanak le, és akár 
súlyos vérnyomásesés, hörgőgörcs, vagy gégeödéma is 
kialakulhat.
Az allergia fajtái.
Mint a fentiekből kitűnik, szinte megszámlálhatatlan 
oka lehet az allergiás reakciónak, és ebből következik, 
hogy a betegség megjelenési formája is igen változatos. 
Itt szeretném pontosítani, hogy jellemző egy pontatlan 
szóhasználat az allergiával kapcsolatban. A betegek 
időnként azt mondják, hogy „allergiám van”. Ez 
körülbelül annyira pontos, mintha azt mondaná valaki, 
hogy „fájásom van” (és persze nem terhes). Ebből nem 
lehet kitalálni, hogy milye fáj, illetve milyen betegség 
okozza a fájdalmat.  Az „allergiám van” sem mond többet, 
hiszen nem allergiája van, hanem allergiás betegsége, 
ami lehet sokféle megnyilvánulású. Lehet allergiás nátha, 
ételallergia, , bőrkiütés, gyógyszerallergia, légúti allergiás 
betegség, és még sokféle klinikai megjelenése lehet ennek 
a rendellenességnek. 
Az allergia tünetei.
A tünetek természetesen attól függenek, hogy melyik 
szerv, vagy szervek az allergiás reakció hordozói. 
Az allergiás kötőhártya gyulladás szemviszketéssel, 
kivörösödött szemmel, könnyezéssel jár, az allergiás 
nátha orrviszketéssel, rohamos tüsszögéssel, vizes 
orrfolyással, orrdugulással, az allergiás asztma fulladásos 
rohamokkal, köhögéssel, az ételallergia hasi tünetekkel, 
többek között hasmenéssel, az allergiás bőrgyulladás 
viszkető csalánkiütéssel. Helyi reakció lehet a nyelv, ajkak 
duzzanata, nyálkahártya ödéma, ami miatt rekedtség, 
nyelési nehezítettség alakulhat ki. Ezeken kívül is vannak 
ritkábban előforduló allergiás tünetek, és természetesen 
egyszerre többféle allergiás betegség és tünet sújthatja 
a beteget. Például az ételallergia a hasi tüneteken kívül 
bőrtüneteket, de egyéb megnyilvánulásokat is okozhat. 
Súlyos esetben a reakció nem marad helyi, hanem az egész 
szervezetre kiterjed, és a már fentebb említett anafilaxia 
alakul ki.
Allergiás betegségek diagnosztikája
Ha az allergiás reakció egyértelműen azonosítható 
tünetekkel rendelkezik, akkor a betegség a tünetek alapján 
egyértelműen diagnosztizálható. Persze túl egyszerű 
lenne az életünk, ha ez mindig ilyen egyértelmű lenne. 
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Hogy szükségünk van-e allergia vizsgálatra, azt a korábbi 
panaszaink, betegségünk alapján a háziorvosunk dönti 
el, és kér vizsgálatokat. Több szakrendelés is foglalkozik 
allergiás betegségek vizsgálatával, így lehet a gégészetet, 
tüdőgyógyászatot, bőrgyógyászatot, vagy allergológiai 
rendelést kell felkeresnünk. A célzott vizsgálatok egyik 
formája, amikor a bőrünkön tesztelik a különböző 
allergénekkel szembeni túlérzékenységet. Ilyenkor 
az allergén kivonatából egy cseppet az alkar bőrére 
cseppentenek, és egy nagyon vékony tűvel a bőr felső 
rétegét megsértik. Ha túlérzékenységi reakció keletkezik, 
az a vizsgált területen szemmel láthatóan elváltozást 
okoz. Egyre kiterjedtebben alkalmazzák a laboratóriumi 
allergológiai vizsgálatokat, ahol a pácienstől levett vénás 
vérből állapítják meg az allergiás hajlamot.
Allergiás betegség kezelése
A betegség jellegéből adódóan kevés remény van 
arra, hogy véglegesen gyógyítható lenne.   Az aktuális 
allergiás betegség azonban mindenképpen kezelendő, 
ha olyan intenzív tünetei vannak, amelyek rontják a 
beteg életminőségét, vagy a betegség súlyosbodásával 
fenyegetnek. A gyógyszeres kezelés mégis többnek 
tekinthető, mint a panaszokat megszűntető tüneti terápiának, 
hiszen a betegség kialakulásának mechanizmusába 
avatkoznak bele. A szezonálisan előforduló allergiás 
betegségek esetén a kezelést már az allergén megjelenése 
előtt célszerű elkezdeni. Bizonyos esetekben az alkalmazott 
immunterápia véglegesen meggyógyíthatja az allergiás 

betegséget.
Sürgősségi állapotok.
Allergiás reakció elsősorban gyógyszerek, élelmiszer, méh-
, vagy darázscsípés, vegyi anyagokkal történt érintkezés, 
allergiás jellegű asztmás roham kapcsán találkozunk. 
Előfordul, hogy a korábbiakban már többször érintkezett 
a beteg az adott allergénnel, soha semmilyen panaszt nem 
okozott, ennek ellenére most aktuálisan súlyos allergiás 
reakció alakulhat ki. Tünetei változatosak, előfordulhat 
bőrpír, az ajkak, fül, nyelv duzzanata, nehézlégzés, hasi 
görcsök, súlyos vérnyomásesés, szívritmuszavarok, 
eszméletlenség, szívmegállás. Ha ezeket a panaszokat, 
tüneteket észleljük magunkon, vagy máson, sürgősen 
hívjunk mentőt, mert életmentő gyógyszerekre, 
beavatkozásra lehet szüksége a betegnek. Akinek korábban 
volt hasonló rosszulléte, vagy fokozottan veszélyeztetett 
(pld. méhészek), számukra adható olyan önadagolós 
injekció, amelyet saját maguknak alkalmazhatnak szükség 
esetén (pld. Anapen injekció). Összefoglalva elmondhatjuk, 
hogy ennél a betegségcsoportnál is óriási felelőssége 
van mindannyiunknak, hiszen a környezetvédelemmel, 
a parlagfű irtásával, a dohányzás mellőzésével sok-sok 
allergiás jellegű betegséget megelőzhetnénk. Ha mi már el 
is vagyunk rontva, gondoljunk gyermekeinkre, unokáinkra, 
és ne hagyjuk, hogy ők szenvedjenek majd emiatt! 
 
    Sági István - mentőtiszt, egészségügyi szaktanár

Farsang hete az Aranyalma Óvodában

Gyermekeink megismerkedtek a farsangi időszak 
népszokásaival, a jelmezkészítés fortélyaival, vidám 
farsangi versekkel, dalokkal, mesékkel, táncokkal. 
Pozitív irányba alakult óvodásaink beszédkészsége, 
beszédkedve, bővült szókincsük, fejlődött 
mozgáskoordinációjuk. A farsangi készülődés még 
szorosabbá tette a gyermekek közötti kapcsolatot. 
Ezt a témakört próbáltuk kibővíteni egy cirkusz 
projekttel, mely még több vidámságot és jókedvet 
hozott a kicsik életébe. Megszerveztünk egy cirkuszi 
előadást, melynek aktív részesei lehettek a gyerekek. Felléptek itt kötéltáncos lányok, bohócok, híres lipicai lovak, 
kígyóbűvölők, vadállatok tüzes karikával, bűvészek, erőművészek, zsonglőrök és tornászlányok. A cirkuszi fellépés 
során a gyerekek olyan vágya teljesülhetett, amelyekre a valóságban nincs lehetőség. A hetet a hagyományoknak 
megfelelően a farsangi mulatság zárta, melyre mindkét csoport vidám műsorral készült. A szülők is aktívan kivették 
a részüket a munkából. Ötletes jelmezeket készítettek a gyermekeknek, süteményeket sütöttek, aktív szervezői voltak 
a tombolasorsolás lebonyolításának. Köszönjük együttműködésüket! Összegzésül elmondhatjuk, hogy a gyermekek 
szívesen, érdeklődve vettek részt a hét eseményein mindkét csoportban, melyek kellemes hangulatban zajlottak. Sikerült 
a játékot, mint alaptevékenységet előtérbe állítani a nevelés minden területén. Fejlesztettük a gyermeki gondolkodást a 
világ komplex megismerése útján a néphagyomány elemeinek és a művészeti nevelés lehetőségeinek felhasználásával. 
Vidáman, élményekben gazdagon, tevékenyen telt a hét, minden gyermekben maradandó élményt hagyott.  

Balogh Miklósné 
                                                                                                           óvodapedagógus
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Februári gondolatok

Zord, hideg napok érkeztek hozzánk. Korán ébresztettek ma is redőnyeim. Hogy 
mit teszek ilyenkor? Nézem a naptárt és kérdezem magamat, mikor, miről írtam 
utoljára és kinek? Mindenki tudja, hogy nem egyszerű életünk könyvét másoknak 
felnyitni. Felmerült már bennem is ezerszer a kritikák kérdése, hogyan ítélnek 
meg gondolkodásban, érzésekben, cselekedeteimben az emberek. Hál Istennek, 
én nem vagyok sem Polgármester, Politikus, sem Pápa, sem Iskolai Tanár. Abban a 
reményben írok, hogy a mondani valóm, gyümölcsözhet, hozhat megenyhülést és egy 
kis kikapcsolódást a szürke hétköznapokhoz néhány olvasónak. Nekik, értük, írok!! 
Leírom azt, amit az én korosztályom átélt, látott tanult, érzett, őrzött, vagy átvészelt! 
Már 66 évesen eléggé megtelt Életünk Könyve. Gyakran kérdezem, hogyan teltek az 
elmúlt évtizedek? Mi hogy indultunk útra? Buzdítva tanulásra, munkára, mindennapi 
gondokkal, reménnyel teli táskával! Voltak terveink, mik nem válhattak valóra, de nem 
adtuk fel magunkat, ki bírtuk a tenni valókat. Akár hol éltünk, szégyent hazánkra nem 
hoztunk. Álmodoztunk, türelmesek voltunk. Abban a hitben, hogy lesz mindig segítség 
oldalunkon. Segítséggel, jó tanáccsal könnyen, tovább juthatunk, többet érhetünk el. Az 
akaratunk, bizalmunk erős volt. Hinni akartuk az emberi egyenlőséget, „Mindig pozitívan 
gondolkodni, akkor minden jóra fordul „! A küzdés minden ember sorsa. Mindig vannak 
emberek, akik mondják, „ez, soha nem fog neked sikerülni, reménytelen, kilátástalan, 
időpazarlás”. Ne hallgass rájuk! Higgy magadban!! Ezek az emberek, sokszor gyávák, 
irigyek sikereinkre, vagy talán kevesebb dicséretet kaptak gyerekkorukban. Ma már a 
homokban, a játszótereken is meg lehet a szülőket figyelni, milyen magabiztosságra 
nevelik gyermekeiket. A „Szeretetben” nevelt gyerekek egészségesebbek, jobb a 
viselkedésük, bátrabbak, csoportokban jobban alkalmazkodóak, egymásra figyelmesebbek. Az irigység hiába való! Ha úgy 
látnánk magunkat, mint a csillagok az égen, boldogabbak, erősebbek, szeretetre méltóbbnak tarthatnánk magunkat. Mit 
látunk az esti égbolton? Milyen csodálatos szép minden csillag! Mindegyik különleges, értékes! Próbáljuk meg magunkat 

így látni, értékelni? Mindenkinek más az egyénisége. Kinézetünk, a hajunk, 
a bőrünk, szemünk színe. A lábunk, kezünk formája, mind különbözik 
egymástól. A történelem is mutatja, hogy a testünk eltérő magassága 
soha nem hátrányos életünkre. Bár a magas növésű emberek könnyebben 
elérnek dolgokat, de a kis növésűek találékonyabbak, mozgékonyabbak, 
kitartóbbak, törekedőbbek, s óriási szívvel rendelkeznek. Legalábbis nekem 
ezek a tapasztalataim. Az emberi tudásokat sem lehet bírálni. Sok minden, 
adottság, képesség, velük született tehetség, szorgalom is a meghatározója. 
A tovább jutásunk megbírálóktól, az iskolai bizonyítványoktól, 
lehetőségeiktől is függőek. Ha vannak biztatóink, akik hisznek bennünk, 
az élet minden csúcsát elérhetjük. Gondolok a Biblia Dávid és Góliátjára, 
Mozartra, Sartre filozófusra, Mahatma Gandhira, Mihail Gorbacsovra, 
vagy Teréz Anyára… stb. Elhalaszthatatlan, hogy mutassuk egymásnak, 
hogy mindegyikünk fontos, hogy tanulhassunk egymástól, lehessünk 
egymásnak oszlopa! Ha a mi gyermekeink felnőnek, Európában lehetnek 
orvosok, nevelők hajóskapitányok,, repülőt építő mérnökök, Papok, 
szakmunkások, tudósok, költők, művészek stb. Mi szülők, nagyszülők 
álljunk melléjük, támogassuk, segítsük céljaik elérésében. Mindenhez 
remény, béke és egyetértés kell. A nagy segítse a kicsit, az erős a gyengét, 
az okos a tanulásban lassabban haladót. Mi lenne az életünk utakat építő 
munkások nélkül? Mentőautók vezetői nélkül? Önfeláldozó betegápolók 
nélkül? Mi mindent elérhetünk együtt. Mindenki értékes! Emberségük, 
munkára vágyó akaratuk nélkülözhetetlen a világból. Higgyünk egymás 
megbocsátó erejében, minden felkelő napban, a megújulás örömében! 
Legyen szívünkben mindig Tavasz! Mint nekem ezen a napon is!

 
Elisabeth Maier - Szül. Solymosi E. - 2015. febr.

Tavaszváró

Jöjj tavasz, már nagyon várunk,
Enyhe szellő fújdogáljon.
Bújjon elő a nap is végre,

Meleget hozzon az emberekre.

Napsugár te megteheted,
Old fel a fagyos lelkeket,
Mosolyogjon már a világ,

Azzal te tennél csodát.

A fagyos föld had olvadjon,
Az ember magvakat abba rakjon,

Várunk mi már nagyon téged,
Tavasszal békésebb az élet.

Érj hát ide minél előbb,
Örüljenek erdők, mezők.
Madár dala vígan szóljon,
Embereket vigasztaljon.

Kotosz Istvánné - 2015. Február

EMLÉKEZÉS
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

NAGY FERENC
halálának 10. évfordulóján

Szinte perzsel a gránit, oly forró a nyár
A fák lombjai közt pihen a megfáradt madár.
A bánatos ember mégis a temetőt járja,
Tudja, hogy valaki Öt mégis oda várja!

A sírod előtt állok, szomorúan, egyedül,
Fejfádat nézem, s szemembe könny vegyül.
Te méltósággal tekintesz fentről Reám,
Kínoz a csend, gyötör a magány!

A közelbe jön már szerető családod,
Nem feled el senki, bizonyára látod.
Emlékezni jönnek, virággal kezükben,
Bánatot hordoznak ők is a szívükben!

Virágözön hulljon most sírodra,
Angyalok vigyázzanak békés álmaidra!
Tudjuk, hogy téged pótolni nem lehet,
Örökké őrizzük drága emlékedet!

Bánatos feleséged és örökké gyászoló 
családod
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