
Megemlékezés az 1848-49-es forradalomra és 
szabadságharcra

Tiszalökön 2015. március 13-án, délután 17 órakor közös 
megemlékezés vette kezdetét a Művelődési Házban a Vá-

rosi Könyvtár és Művelődési Ház, 
Tiszalök Városi Önkormányzata, 
valamint a Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola közreműködésével. 
Mindenki nagy megelégedésére 
az 1848. március 15-i és az azt 
követő forradalmi események tisz-
teletére rendezett ünnepségen a 
fellépőket teltház fogadta. E jeles 
eseményen jelen volt Gömze Sán-
dor, Tiszalök város polgármestere, 
és önkormányzatának képviselő-

testülete, valamint Seszták Oszkár, 
a Megyei Közgyűlés elnöke, aki a 
szabadságharcról megemlékezve 
mondott ünnepi beszédet. Ezt kö-
vetően a tiszalöki Népzenei Együt-
tes, Cziczerné Darai Erzsébet fel-
készítésével közismert Kossuth 
dalokat adott elő citera és tárogató 
kíséretével, majd a Kossuth La-
jos Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulói és ének-
kara adta elő a „Maradj hűséges a 
földhöz” című műsorát. A forgató-
könyvet írta, és a műsort rendezte Lakatosné Orosz Ildikó 
és Vig-Muskovszky Mária tanárnő, s a felkészülésben se-
gített Kórik Eri-
ka és Zahonyik 
Zita tanárnő. 
Az ünnepség 
tovább folyta-
tódott a Kos-
suth-szobornál, 
ahol Seszták 

Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közgyűlés nevében helyezett el elsőként 
koszorút, majd őt követte Tiszalök Város Önkormányzata 
és a Polgármesteri Hivatal nevében Gömze Sándor polgár-
mester, Mező József jegyző, Fedor László alpolgármester, 
a Tiszavasvári Járási Hivatal nevében dr. Hosszú József 
hivatalvezető, Aratóné Perjési Marianna hivatalvezető 
helyettes és Müller-Bereczki Andrea kormányablak ve-
zető. A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 

nevében Együd József alezredes 
tanácsos, biztonsági osztályveze-
tő úr, majd a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat nevében Balogh 
Mihály elnök és Balogh Viktória 
helyezett el koszorút, végül őket 
követték az intézmények vezetői, 
a civil szervezetek, pártok, egyesü-
letek, s az egyházak képviselői. A 
rendezvény záró momentumaként 
a Református temetőben Putnoki 
Zsuzsanna tanárnő Wass Albert 
versével emlékezett meg az egyko-

ri honvédtisztek sírjánál, melyet követően Gömze Sándor, 
Tiszalök város 
polgármestere, 
valamint az ál-
talános iskola 
diákjai virág-
gal rótták le 
tiszteletüket.
                                                                                                                                                     

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

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 45. § (1) 
bekezdése alapján a képviselő-testület az Szt. rendelkezései 
alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások 
kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott 
feltételek alapján települési támogatást nyújt. Tiszalök 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátásokról és támogatásokról szóló 
3/2015.(III.05.) számú önkormányzati rendelete alapján a 
következő támogatási formák igényelhetőek:
Jövedelempótló rendszeres támogatás:
- olyan jövedelemmel nem rendelkező 
egészségkárosodott személyek részére állapítható meg 2015. 
évre a rendszeres támogatási forma, akiknek családjában az 
egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg 
a 25.650,- Ft-ot, és a család egyik tagjának sincs vagyona.
A támogatás havi összege 10.000,- Ft-tól 18.000,- Ft-ig 
terjedhet.
 Ügyintéző: Tátrai Anikó
települési lakásfenntartási támogatás:
- lakás fenntartási költségeihez havi rendszerességgel 
nyújtható támogatás. Települési lakásfenntartási 
támogatásra az jogosult, akinek a háztartásában az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
az 57.000,- Ft-ot, a háztartás egyik tagjának sincs vagyona, 
feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége eléri a háztartás 
havi jövedelmének 30 %-át.
- A figyelembe vehető fenntartási költségek: 
villanyáram, szemétszállítás, fűtés (gáz, vegyes tüzelés) víz 
és csatornadíj.
A támogatás havi összege 3.000,- Ft.

Ügyintéző: Dr. Varga Csaba
Települési közgyógyellátás:
- a kérelem benyújtását követő egy év időtartamra 
állapítható meg annak a 70.életévét be nem töltött 
személynek, aki családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az 57.000,- Ft-ot. 70.életévét betöltött 
személy esetén pedig a 85.500,- Ft-ot.
- A jogosultság további feltétele,hogy a havi 
rendszeresen szedett gyógyszerekre fordított kiadás összege 
meghaladja az 5.700,- Ft-ot.
A települési közgyógytámogatás összege a kérelmező által 
igazolt gyógyszerköltséggel egyezik meg, de maximum 
havi 6.000,- Ft.

Ügyintéző: Vargáné Bartha Mercédesz
Helyi gyógyszertámogatás:
- évente két alkalommal adható azoknak a 
70. életévüket betöltött kérelmezőknek, akiknek 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg a 85.500,- Ft-ot, és érvényes közgyógyellátással nem 
rendelkeznek.
A támogatás összege 5.000,- Ft/ alkalom.

Ügyintéző: Vargáné Bartha Mercédesz

települési létfenntartási támogatás:
- azon személyek igényelhetik, akik önmaguk illetve 
családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem 
tudnak, családjukban az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg a 42.750,- Ft-ot, egyedülálló kérelmező esetén 
az 57.000,- Ft-ot.
- A támogatás adható eseti jelleggel, vagy 
meghatározott időszakra havi rendszerességgel.
A támogatás havi összege 5.000,- Ft-tól 15.000,- Ft-ig 
terjedhet. A létfenntartási támogatási kérelmet egy naptári 
évben maximum két alkalommal lehet benyújtani.

Ügyintéző: Tátrai Anikó
Rendkívüli települési támogatás:
- a létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli 
élethelyzetbe kerülő családoknak, személyeknek adható 
eseti jelleggel. Rendkívüli élethelyzetnek minősül: a 
családot ért elemi kár, a 8 napot meghaladó kórházi ápolás, 
családban történt haláleset, előre nem tervezett váratlan 
kiadás. Kérelmezheti továbbá a szociális válsághelyzetben 
lévő várandós anya, illetve a gyermek hátrányos helyzetére 
való tekintettel is kérheti a szülő a támogatás megállapítását. 
Megállapítható az előzőekben említett egyéb fel nem 
sorolt esetekben is a támogatás, pl.: védőnői szolgálat, 
egészségügyi intézmény által javasolt szolgáltatások 
igénybevételének többletköltségei viseléséhez, valamint 
gyermek óvodáztatásával iskoláztatásával kapcsolatos 
egyszeri kiadások esetén.
- Azon személyek kérhetik a támogatást, akiknek 
a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem 
haladja meg az 57.000,- Ft-ot, egyedül élő személy esetén 
a 62.700,- Ft-ot.
A megítélt támogatás mértéke a kérelmezési októl függően 
változhat, egyedi mérlegelés alapján.
Rendkívüli települési támogatás egy háztartásban élőknél, 
illetve egyedülálló kérelmező esetén egy évben legfeljebb 
három alkalommal nyújtható. Az alkalmanként adott 
támogatások egybeszámított mértéke nem haladhatja meg 
családonként az évi  30.000 Ft,-ot.
Ügyintézők: gyermeket érintő kérelmezési okok esetén 
Fekete Márta, gyermeket nem érintő kérelmezési okok 
esetén Tátrai Anikó
iskoláztatási támogatás:
- az a tiszalöki állandó lakóhellyel rendelkező 
szülő vagy törvényes képviselő kérelmezheti a támogatás 
megállapítását, amennyiben gyermeke nappali tagozaton 
alap vagy középfokú iskolarendszerű oktatásban vesznek 
részt. Adott tanévben szeptember 30. napjáig kérelmezhető 
a támogatás.
        A támogatás összege tanulónként: 4.000,- Ft.

        Ügyintéző: Fekete Márta
A tájékoztatás nem teljes körű, az adható támogatások 

feltételeiről, módjáról, ügyintézési határidejéről 
valamint az elbíráláshoz szükséges igazolásokról teljes 
felvilágosítást kaphatnak személyesen, vagy tiszalök 

Város hivatalos honlapján olvashatnak.
www.tiszalok.hu

Mező József - jegyző
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eltelt 40 év

2015. szeptember 01-től három óvodapedagógus megy nyugdíjba a Szivárvány Óvodából. 40 éves pályájuk során az élet 
mindig egy helyre sodorta őket. Így az általános iskolai tanulmányaikat egy osztályban végezték. Érettségit ugyancsak 
egy osztályban a tiszalöki gimnáziumban szerezték meg. Majd az óvodapedagógus diploma megszerzése után a tiszalöki 
Önálló Vezetésű Napköziotthonos Óvoda 1. sz. részegységében kezdték el munkájukat, melyet napjainkig is folytattak: 
Magyar Pálné, Magyar Zoltánné, Császár Sándorné.
 

Magyar Pálné
1975-ben képesítés nélküli óvónőként a 2. sz. Óvodában kezdte meg munkáját. 1977-ben került 
át az az I. sz. Óvodában, ahol azóta is dolgozik. Óvónői diplomáját 1979-ben szerezte meg, a 
Hajdúböszörményi Óvónői Képző Intézetben. Sokat fáradozott az óvodai bálok szervezésében 
az óvodai mazsorett csoport beindításában Tiszalökön. Minden városi rendezvényen színvonalas 
mazsorett műsorral vett részt. 53 éves korában szerzett drámapedagógiai oklevelet a Nyíregyházi 
Tanárképző Főiskolán. Az ott szerzett ismereteket a mai napig alkalmazta mindennapi munkája 
során. Családja mindenkor támogatta tanulásában, mindig számíthatott férje és két lánya 

segítségére. Munkatársaival, szülőkkel kiváló, baráti kapcsolatot alakított az évek folyamán. Az óvoda gyermekvédelmi 
felelőseként több évtizeden át aktívan tevékenykedett. 2014-ben munkáját kiváló közalkalmazott címmel ismerték el. 
Rajzkészsége, esztétikai érzéke a mindennapok, ünnepek színvonalát emelte. 40 éves munkája alatt a meleg szeretetteljes 
bánásmód jellemezte az óvónői tevékenységét.
 

Magyar zoltánné
1975-ben az 1. sz. Óvodában képesítés nélküli óvónőként kezdte meg pályáját, ahol jelenleg is 
dolgozott. 1978-ban szerzett képesítést a Hajdúböszörményi Óvónőképző Főiskolán. Az óvoda 
függetlenítésekor 1980-tól tagóvoda vezető az 1. sz. részegységben. Munkáját a gyermekszeretet, 
empátia hatotta át. Posztgraduális képzés keretében gyermek szabadidő szervezői képesítést 
szerzett. Játszóház szervezésével gazdagította a Szivárvány Óvoda gyermekeinek szabadidős 
programját. Közoktatás vezetői képesítését a Budapesti Műszaki Egyetemen vehette át. Munkáját 
miniszteri dicsérettel ismerték el 1982-ben. A biztos családi háttér alapozta meg sikereit a munkában, 
tanulásban, melyben férje és fia biztatta. 1995-től 2000-ig óvodavezető helyettesi feladatokat 

is ellátott. Mindig fontos volt számára a közösség formálás, a magas színvonalú szakmai munka, a munkatársaival 
való szoros kapcsolattartás, segítőkészség. Városunkban az 1. sz. óvoda vezetésével indultak el a jótékonysági bálok. 
Elsőként vettek rész sikeres óvodai pályázatok megírásában: pancsoló medence, udvari játékok létesítése, kirándulások 
szervezése. Ez eltelt 40 év alatt mindig kereste az új lehetőségeket, az új módszereket, mely emelte óvodai nevelő-oktató 
színvonalát. 
 

Császár sándorné
1975-ban a Frim Jakab Foglalkoztató Iskolában kezdte pályáját, mint gyermek felügyelő. 1980-ban 
került az 1. sz. Óvodába képesítés nélküli óvónőként. Óvodapedagógusi diplomáját a Nyíregyházi 
Tanárképző Főiskolán szerezte meg 1983-ban. Azóta folyamatosan itt dolgozott. Posztgraduális 
képzés keretében gyerektorna vezető képesítést szerzett, melyet játékos formában az óvódás gyermek 
testi fejlesztése érdekében mai napig aktívan végezte. Budapesti Műszaki Egyetem közoktatás 
vezetői szakát is elvégezte. Az itt szerzett szakmai tudást óvodavezetői munkája során alkalmazta 
1995-től 2000-ig. Az iskolák képzése elvégzéséhez nagyon fontos a szerető, támogató családi hátér 

számára. Lánya Diana óvodapedagógusként, fejlesztő pedagógusként dolgozott. Férje Frim Jakab Speciális és Fejlesztő 
Szakiskolában 33 éven keresztül gyógypedagógusként tevékenykedett. Nevelő, oktató munkáját a nagyfokú precizitás 
pontosság jellemezte. Fontosnak tartotta, hogy a rá bízott gyermekek esztétikus környezetben nevelkedjenek, fejlődjenek. 
Ennek érdekében pályázatok megírásában aktív szerepet vállalt. A bálok, jótékonysági rendezvények szervezésében is 
szívesen vett részt. Kolléganőivel jó kapcsolatot alakított ki, örömmel vett részt a közösség munkájában. 1983-ban 
miniszteri dicséretben részesült. 1998-ban a helyi Óvoda nevelési program kidolgozásban aktívan vett részt, mely: 
Mesélő környezet beszélő természet címet kapta. 40 éves szakmai munkája során mindig fontosnak tartotta folyamatos 
önképzést, továbbképzést.
A 40 éves színvonalas munkájukhoz mindhármuknak gratulálunk, jó egészséget és hosszú, boldog nyugdíjas éveket 
kívánunk.                                                                                         Szivárvány Óvoda és Napos Bölcsőde dolgozói
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Tiszalök Város Önkormányzata Városüzemeltetési Intézménye Intézményvezetői bemutatkozás 

Murányi Anikó Eszter vagyok, 1983.03.22.- én születtem Debrecenben. Szülővárosom Téglás, ahol boldog gyermekkoromat 
töltöttem nagy családi hangulatban. Általános Iskolai végzettségemet a Téglási II. Rákóczi Ferenc Alapfokú és Művészeti 
Iskolában szereztem. Majd 2002 évben végeztem a Debreceni Péchy Mihály Műszaki Középiskolában, mint Magasépítési 
technikus. Főiskolai Építőmérnöki Diplomámat 2011 évben szereztem meg a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai 
Karán. Ezen időszakkal párhuzamosan felvételt nyertem a Nova - Bau ’89 Kft - nél műszaki előkészítő, művezető 
pozíciójába. Folyamatosan tovább képeztem magamat az építőipar szakterületén és a Debreceni Egyetem Műszaki 
Főiskolai karán elvégeztem a Műszaki Ellenőri képzést is. Több oklevelet szereztem építőmesteri szakképzésben: 
Leier, Schiedel. A tanulmányaim mellett arra törekedtem, hogy önálló legyek és törekedjek a legjobb tudásom szerint 
hasznos része lenni a társadalomnak. Folyamatosan az építőiparban dolgoztam: kereskedelmi vezető, területi képviselő, 
szaktanácsadó, régióvezető munkakörökben. Közel 10 éve lakom Tiszalökön, lassan  ötödik éve dolgozom a Tiszalök 
Városi Önkormányzatnál, mint műszaki szakember. 2015. február 1-jével elnyertem a Városüzemeltetési Intézmény 
– Intézményvezetői kinevezését, ezt megelőzően megbízott Intézményvezetőként dolgoztam. Az intézményen belül 
a lakosság részére olyan szolgáltatásokat kínálunk, melyben segítjük a fiatalabb és idősebb korosztály munkásságát. 
Szolgáltatásaink megtekinthetőek a www.tiszalok.hu honlapon valamint az elvégzett munkálatok megtekinthetőek a 
www.facebook.com/pages/tiszalök-Városüzemeltetési-intézmény oldalon.

 
  Tisztelettel: Murányi Anikó Eszter - Intézményvezető

Borivó Károly

2015. március 1-jén meghalt Tiszalök 
város kitüntetettje, Borivó Károly.
1922. április 18-án született 
Tiszalökön. 1943-ban sorkatonai 
szolgálatra hívták be. 1944 és 
1948 között hadifogoly volt. 1953-
tól egyéni gazdálkodó. 1959-ben 
belépett a szövetkezetbe, ahol 
elnökhelyettes, majd 1962-től 
elnök lett, akkor 340 tagja volt a 

Kossuth Tsz-nek. 1970-ben a településen működő 4 
szövetkezet egyesült, melynek elnöke lett. 982 tagja 
volt a szövetkezetnek. Nem kis gond volt biztosítani a 
megélhetésüket, törődni a problémáikkal. 1971-ben 
létesítették a szakosított szarvasmarha telepet 30%-os 
állami támogatással.
1966 és 1971 között országgyűlési képviselő volt. 
Interpellációja alapján módosították az 1/1965 számú 
pénzügyminisztériumi-igazságügyi minisztériumi 
rendeletet. A falukörzet központokban a kisajátított 
területekért 40 Ft kártérítést fizettek négyszögölért, 

ugyanekkor a szabadpiaci ár 100-130 Ft volt. Kérte, hogy 
a kisajátításkor fizetett összeg feleljen meg ennek az 
árnak. Közreműködött a Tiszalöki postahivatal és SZTK 
megépítésével kapcsolatos tárgyalásokon. A hiánycikkek 
beszerzésében támogatta a járás tsz-eit. 1968 és 69 
között Tiszalök, Tiszavasvári, Tiszadada, Tiszaeszlár 
termelőszövetkezeteinek bekötőútjainak megépítéséhez 
az anyagiakat teremtette elő. Közreműködött a 
csatornarendszer kiépítésében, az árvíz, a belvíz 
elvezetésében, Tiszalök vasútállomására ipari vágány 
és rakodó tér létesítésében, a köves út építésében a 
Tüzép és az ipari vágány között. 1971-ben megépült a 
hajnalosi bekötőút a Honvéd utcától. Közbenjárására 
29,5 millió Ft-ot kapott a térség, melyet javaslatára a 
következőképpen osztottak szét. 15 millió Ft-ot kapott a 
csengeri járás az árvízkárok helyreállítására, gátépítésre. 
10 millió Ft-ot a környék szövetkezetei kaptak, ezenkívül 
a Szabadság Szövetkezet 3 millió Ft-ot kapott, valamint 
1,5 millió Ft-ot az irodaépület megvásárlására. A TSZ a 
gátépítés során felajánlotta a területét, valamint földet 
is biztosított a munkálatokhoz Tiszalökön. Sikerült 
kiharcolnia Tiszadobon a nyári gátépítést. 1979-ben 
vonult nyugdíjba.

szépkorúak köszöntése
 
Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek 
meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei, intézményei részéről. 
Magyarország Kormánya az Idősügyi Tanács kezdeményezésére, a szépkorúak 
iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen alkotott rendeletet a szépkorúak 
jubileumi köszöntéséről. Ebből az ünnepélyes alkalomból köszöntötte Tiszalök város 
polgármestere és alpolgármestere Gerhes Miklós bácsit. Szívből kívánunk nekik 
további jó egészséget, sok örömteli boldog napot saját maguk és családjaik örömére.
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egészségeDRe!
Segítsünk egymáson, őseink is ezt tették!

Munkám során gyakran 
tapasztalom, hogy olyan alapvető 
elsősegélynyújtó beavatkozásokat 
sem tesznek meg az emberek, 
amelyre egyébként képesek 
lennének. Közel 25 éve a 
jogosítvány megszerzésének 
feltétele az elsősegélynyújtó vizsga 

teljesítése, amely tanfolyamot elméleti és gyakorlati 
vizsga követ. Elméletileg ez alapján feltételezhetjük, 
hogy a szakmai ismeretek alapjaival sok embernek 
tisztában kell lennie. Hol van akkor a hiba? Nem vagyunk 
biztosak a megszerzett tudásban, és félünk attól, hogy 
árthatunk a másiknak? Vagy nem akarunk egymásnak 
segíteni? Ebben azért kételkednék, hiszen az emberiség 
történetében számos példa bizonyítja, hogy a segíteni 
akarás szándéka, az empátia alapvető sajátja az embernek. 
Ebben a cikkben néhány példán keresztül szeretném ezt a 
folyamatot bemutatni. A bajbajutott embertársunkon való 
segítés ösztöne, erkölcsi sugallata egyidősnek tekinthető 
az emberiséggel. A társas életmód korai kialakulása 
sugallja ezt a feltételezést, melyet számos tárgyi bizonyíték 
is alátámaszt. A segélynyújtás évezredekkel ezelőtti 
minősége nem hasonlítható a maihoz, de próbálkozások 
történtek, melyek közül néhány a mai anatómiai, élettani 
ismeretek birtokában is megállja a helyét, és a páciens 
is túlélte. Már az ősember megtapasztalhatta, hogy 
csonttörés gallyal történő rögzítése esetén a végtag 
meggyógyulhat, vagy egy kificamodott váll, esetleg más 
ízület helyre téve visszanyeri funkcióját. Több tízezer 
éves csontmaradványokból kiderült, hogy már ekkor 
végeztek koponyalékelést sérülés esetén. Régészek több 
olyan koponyát találtak, amelyeken szabályos kerek 
vagy négyszög alakú lukat fúrtak, és a beavatkozás 
környéki hegesedésből meg lehetett állapítani, hogy a 
sérült a műtétet túlélte. Szerencsére az ókori görög, 
római, egyiptomi kultúra és művészet magas szintje 
miatt sok tárgyi emlékünk maradt abból a korból. Ezek 
között néhány foglalkozik elsősegélynyújtó témával, 
így következtethetünk a kor ez irányú tudására, az 
alkalmazott eljárásokra. A Kr.e. 1298-1232 között élt 
II. Ramszesz fáraó sírkamrájában látható az a jelenet, 
amelyben egy vízből kimentett ember légútjait a ma is 
elfogadott módszerrel, a fej hátrahajtásával biztosítják. 
Az ókori görög mondavilágból is jól ismert Akhilleuszt 
is megörökítették egy kerámián, amint kb. Kr.e. 500-
ban a trójai háborúban megsérült katona sebét kötözi. A 
mozdulat a ma is alkalmazott eljárást idézi, tehát láthatjuk, 
hogy 2500 évvel ezelőtt is tisztában voltak azzal, hogy a 
seb gyógyulása szempontjából fontos a további vérvesztés 
megakadályozása, a fertőzés megelőzése. Az orvoslás 
atyjának tartott hippokratész (feltehetően Kr.e. 460 

körül született) vándorló orvosként működött, így igen 
sok tapasztalatra tett szert a különböző vidékek gyógyító 
tudása terén. A ránk hagyott mintegy ötven munkából álló 
gyűjtemény foglalkozik az elsősegéllyel is, sebellátásról, 
kötözésekről is ír. Az ő nevéhez kötődő klasszikus orvosi 
eskü számos ma is aktuális megszívlelendő útmutatást 
nyújt a gyógyítóknak. A sürgős esetben beavatkozóknak 
is ajánlott a hippokratészi gyógytan (terápia) alapelve: 
„nil nocere”, nem ártani! A Bibliában több helyen is 
találhatunk történeteket segélynyújtásról. Az irgalmas 
szamaritánus története jól ismert, amely szerint egy 
útonállók által megvert és kifosztott emberen segített: 
„Odament hozzá, olajat, és bort öntött a sebeire és 
bekötözte, magát az embert pedig felültette teherhordó 
állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta.” (Lukács 10, 
30-34) A mai újraélesztéssel sok hasonlóságot mutat az 
Elizeus próféta által végzett élesztési kísérlet: „…amikor 
Elizeus belépett a házba a fiú ott feküdt holtan az ágyán. 
Bement, magára zárta az ajtót és az úrhoz könyörgött. 
Aztán felment az ágyára és a fiúra borult, száját szájára, 
szemét szemére, kezét kezére tette. S ahogy így ráborult 
a fiú teste felmelegedett. Akkor felállt és le-fel járkált a 
szobában, majd újra felment és kétszer ráborult, végül 
tüsszentett a fiú és kinyitotta a szemét.” (2. Kir.4.8-37) 
A kereszténység terjedésével egyre inkább magukénak 
érezték, és a vallás meg is követelte az emberektől a 
segítségnyújtást, mely így az egyház által sugallt erkölcsi 
kötelesség rangjára emelkedett. A szamaritánus eszme 
terjedése törvényszerűen maga után vonta a szervezett, 
intézményesített segélynyújtást. Több szerzetes-, és 
lovagrend alakult, melyek egy részének fő célja volt a 
bajbajutottak megsegítése. Ezek a kolostorok sokszor 
inkább lelki támaszt nyújtottak a segítségre szorulóknak, 
de szándékuk nemes volt, és hatásuk sem elhanyagolható, 
ma is fontos része a munkánknak. Ilyen volt pl. a 967-
ben alapított Bernáthegyi kolostor, melyet a Johanniták 
alapítottak. A középkorban voltak olyan tényezők is, 
amelyek az elsősegélynyújtás fejlődését gátolták. A sok 
tudatlanságból fakadó hiedelem visszatartotta a köznépet 
attól, hogy beavatkozzanak a bajbajutott megsegítésére.  
A lovagrendeknél említett magasztos eszmék mellet 
elfogadott volt az a nézet, mely szerint bűnös az, aki a 
vízbefúltak, akasztottak mentésével foglalkozik, ugyanis 
a gége elzáródása miatt ezekből nem tudott eltávozni 
a lélek, ezért tisztátalanok, megszállta őket az ördög. 
Jelentős küzdelem volt az ehhez hasonló tévhitek 
eloszlatása, és az ilyen esetekben a segítségre való 
ösztönzés. Ezért is született meg 1769-ben a Mária terézia 
által kiadott „Rendelet a rögtöni segélynyújtásról”, 
külön kiemelve a vízbefúltak mentését: 725/721 Királyi 
parancs: „Bizonyos oktatások, minémű gonddal kellesék 
a vízbeesettet… vagy másféle szerencsétlenségbe esett 
embereken hathatósan segíteni…”. Magyarországon 
ettől a rendelettől számítható az elsősegély-nyújtási 
kötelezettség törvényi szabályozása. 
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Rajzverseny az óvodában

Minden évben eljön az a nap, amikor a tehetséges 
gyermekek legkedvesebb meséjük egy részletéből 
készítenek illusztrációt. A mai világban, amikor 
minden gombnyomásra elérhető, óriási jelentősége 
van, hogy a hallott mesét a saját képzeletük által 
képesek megjeleníteni a gyerekek, fantáziájukat 
engedik szárnyalni. 2015.március 12.-én a Kerekerdő 
óvodában Kisfástanyán 16 gyermek rajzaiból 
válogatott a szűri: István Zsoltné , Kozákné Szűcs 
Andrea tanító nénik,és a zsűri elnöke Dr Erdélyi 
Béláné tanár néni.
Első helyezett: kisari hanna Hétszínvirág óvoda
Második helyezett: Bagi anna Hétszínvirág óvoda
Harmadik helyezett: Vidák georgina Napraforgó 
óvoda
Különdíjasok: Rezes Diána Aranyalma óvoda és Kiss 
Attila Patrik Napraforgó óvoda
Minden gyermek értékes ajándékkal térhetett haza.
A rajzok egy későbbi időpontban kiállításra kerülnek, 
ahol mindenki megtekintheti.

Az ipari forradalom idején megszaporodtak a baleseti 
források, a munkavédelem pedig gyerekcipőben járt, 
így törvényszerűen egyre több sérülés következett 
be. Felismerték, hogy ezekben az esetekben hatékony 
segítséget csak a helyszínen megkezdett beavatkozások 
jelenthetnek. Szükségessé váltak olyan mozgó 
egészségügyi szolgálatok, amelyek hamar a helyszínre 
érve szakszerűen segítenek a sérülteknek Ez a felismerés 
vezetett a mentőszolgálatok kialakulásához. 1831-ben 
Londonban már mentőegyesület alakult, mely megfelelő 
felszereléssel (a kor színvonalának megfelelően 
kötszerekkel, rögzítő eszközökkel, hordággyal) 
rendelkezett. A nagy háborúk és katasztrófák mindig 
lendületet adtak a mentés fejlődéséhez, hiszen ilyen 
esetekben fokozottan jelentkezett az igény a szervezett 
mentésre. Ilyen tragikus esemény volt a Solferinói csata 
1859-ben, ahol szervezett mentés hiányában kb. ötvenezer 
sérült, halott maradt ellátás nélkül. Ezt a borzalmat látva 
henry Dunant 1865-ben létrehozta a Vöröskereszt 
Egyesületek Nemzetközi Ligáját, amely meghatározta 
az elsősegély fogalmát, szükségességét, és az alapvető 
teendőket. 

A szervezett mentésnek jelentős 
lendületet adott az 1881-ben 
Londonban rendezett higiénikus 
kongresszus, melynek témája volt 
az elsősegélynyújtás. A résztvevők 
elsősegélynyújtó bemutatót is 
láthattak. Ennek hatására Európa 
több országában is mentőegyesületek 
alakultak. A kongresszuson részt 
vett kresz géza is, aki 1887. május 
10-én megalapította a Budapesti Önkéntes Mentő 
egyesületet (BÖME), ezzel megalakult hazánkban 
a szervezett mentés. Nagy utat tettünk meg, de úgy 
gondolom a szándék változatlan, segítsünk egymáson, 
már csak azért is, mert előbb-utóbb mi is segítségre 
szorulunk. Minden fórumon igyekszem hangsúlyozni, 
hogy milyen nagy jelentősége van a gyermekek 
képzésének. Ha az iskolai rendszeren belül elsajátítják 
a szükséges ismereteket, reményeim szerint sikerül 
bennük kialakítani a tudáson alapuló segíteni akarást. 
 
    Sági István - mentőtiszt, egészségügyi szaktanár
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angol nyelvi versenyek

Januárban Nyíregyházán a kossuth lajos evangélikus 
gimnáziumban megrendezett angol nyelvi verseny 
megyei döntőjén nagy annamária 8.a osztályos tanulónk 
a iX. helyen végzett. Február elején Tiszavasváriban 
ugyancsak angol nyelvi versenyre került sor. A helyszín a 
Váci Mihály gimnázium volt. Ezen a területi versenyen 
a 6. évfolyamosok között taroltak a tiszalökiek. lakatos 
nikolett (6.b) az i. helyen, schatz adrienn (6.b) a ii. 
helyen, míg Parlagi Dorottya (6.a) a iii. helyen végzett. 
Gratulálunk versenyzőinknek!
„Szép magyar beszéd”
Már hosszú évek óta hagyomány, hogy a Kazinczyról 
elnevezett „Szép magyar beszéd” verseny területi 
fordulóját iskolánk rendezi. Ezúttal február 4- én került 
erre sor. A diákok két korcsoportban versenyeztek (5-
6. és 7-8. évfolyam).  Az idén a helyi és a környékbeli 
iskolákból összesen 22 tanuló mérte össze tehetségét. 
A versenyzőknek két, egy szabadon választott és egy 
kötelező szöveget kellett felolvasniuk. 
 A következő eredmények születtek:
Évf. név osztály helyezés iskola

5-6. Kovács Zsófia 6.o. I. Szorgalmatos

schatz adrienn 6.o. ii. tiszalök

lakatos nikolett 6.o. iii. tiszalök

7-8. Csontos Dániel 7.o. I. Tiszavasvári

Csáki Viktória 8.o. ii. tiszalök

Katona Blanka 8.o. III. Tiszanagyfalu

„Holló László” versenyek
Március 3-án rendezték Tiszadadán a Holló László 
prózamondó versenyt. Iskolánkból Medve nikolett 
6.b osztályos tanuló i. helyezést ért el. Március  5-én 
tanulóink rajzversenyen vettek részt ugyanitt. Páger 
zselyke 1. a és járcsics Melinda 5. b osztályos tanuló 
különdíjban részesült.

 
a néVaDó hete

23 éve már, hogy iskolánk felvette történelmünk egyik 
legnagyobb alakjának, Kossuth Lajosnak a nevét. Azóta 
minden évben egy ünnepi rendezvénysorozattal, a Névadó 
hetével adózunk az ő emlékének. Az idén is valamennyi 
hagyományos programunkat megrendeztük. 

Rajzverseny
Március 10 –én délután bonyolítottuk le a Névadó hetének 
első programját, az iskolai rajzversenyt. 1848. március 15-
ére emlékezve az 1-8. évfolyamon szép számmal gyűltek 
össze a versenyzők. A feladat 48-as öltözékek, zászlók, 
jelképek, kokárdák, csákók, címerek megjelenítése volt. 

Az alkotásoknak 90 perc alatt kellett elkészülniük.
A tanítókból és tanárokból álló zsűri figyelembe vette 
az ünnepi témához kötődést, a rajztudást, a választott 
eszköz magabiztos használatát, az ötletességet, a tetszetős 
küllemet. Több esetben megosztott helyezések születtek. 
A „D” betűvel jelölt rajzok dicséretet kaptak a zsűritől. A 
helyezettek oklevelet és szaktanári dicséretet, a helyezést 
el nem ért tanulók 5-öst kaptak rajzból. 

Az eredmények a következőképpen alakultak:
helyezés 1. évfolyam 2. évfolyam

i. Páger Zselyke 1.a Fleischer Flóra 2.b
Sepsi Lázár Márton 2.b

ii. Vidák Szabina 1.a Perjési Nándor 2.a
iii. Győrfi Martina 1.b Máté Viktória 2.a

Dicséret - Nagy Csongor 2.b
Kórik Csenge 2.b

helyezés 3. évfolyam 4. évfolyam

i. Aranyász Amira 3.a
Bánszki Blanka Zoé 
4.a
Cserés Anna 4.a

ii. Tóth Panna Petra 3.a
Rákó Bianka 3.a

Gazdag Péter 4.a
Marozs Vivien 4.a

iii. - Veres Panna 4.a

Dicséret 
Sohodóczki Szilvia 3.a
Horváth Zsófia Eszter 3.a
Kis Noémi Krisztina 3.b

István Bence 4.a
Balogh Dávid 4.a

helyezés 5. évfolyam 6. évfolyam

i. Juhos Hanna 5.b
Radics Bence 5.b

Medve Nikolett Mónika 6.b
Perjési Fanni 6.b

ii. Kiss Gyula 5.a
Balogh Mihály 6.a
Tálas Alexandra-Vidák Enikő 
6.a

iii. Lőrinczy Boglár 
5.a

Fitos József 6.a
Lakatos Renáta- Kiss Dávid 
6.a

Dicséret Fekete Nóra 5.b
Szilágyi Enikő 5.a -

helyezés 7. évfolyam 8. évfolyam
i. Horváth Dominika 7.b -
ii. Tamás Boglárka Dóra 7.a -
iii. - -

Dicséret Kiss Barbara 7.b Kiss Ágoston 
Ferenc 8.b
Murvai Ádám 8.b

4. évfolyam Tárgykészítés kategória
i. Balogh Nóra 4.b

Vadászi Sándor 4.b 
ii. Demény Fanni 4.b

Szurkos Ádám 4.b
iii. Ferenczi Ákos 4.b
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történelmi akadályverseny
Március 11-én szerdán került megrendezésre a történelmi 
akadályversenyünk. Az osztályok különböző állomásokon 
mentek végig, ahol szellemi és ügyességi feladatokat 
kellett végrehajtaniuk. 

Alsós eredmények: 
1-2.évfolyam és a kis sni:

A legügyesebb várostromló csapat 1.b
A legügyesebb rejtett-kép-fejtő csapat 2.a
A legügyesebb különbségkereső csapat 2.b
A legügyesebb rejtvényfejtő csapat SNI kis csoport
A legügyesebb képösszerakó csapat 1.a

3-4.évfolyam:
A legrátermettebb huszárok 4.b
A legszemfülesebb hazafiak 3.b
A legszebb hangú csalogányok 3.a
A legügyesebb rímfaragók 4.a

Felsős eredmények:
helyezés 5. évfolyam 6. évfolyam

i. 5.b  6.a
ii. 5.a 6.a
iii. - SNI nagy csoport

helyezés 7. évf. 8. évfolyam
i. 7.a 8.a-b Kossuth katonái és hölgyei csapata
ii. 7.b 8.a-b Tikok csapata
iii. 7.c -

Névadó hetünk március 12-én csütörtökön kokárda- és 
zászlókészítéssel folytatódott. 
Az 1-4. évfolyamos tanulók el is helyezték a Kossuth-
szobornál az elkészített zászlókat és kokárdákat.
Prózamondó verseny 
Rendezvénysorozatunk március 12-én a következő 
állomásához érkezett, a területi prózamondó versenyhez. 
A feladat egy-egy prózai mű részletének előadása volt. 
Eredmények: 
I. Nagy Adrián (Tiszavasvári)
II. Oláh Boglárka (Tiszaeszlár)
III. Szentesi Kinga (Tiszaeszlár)

Városi ünnepség
Másnap került sor a művelődési házban a március 15-e 
tiszteletére rendezett városi ünnepségre. Az ünnepi 
műsorban iskolánk tanulói is részt vettek. 
Szereplők: Csáki Viktória, Cserés Krisztina, Koropcsák 
Vanessza, Körei Virág, Nagy Annamária, Nagy Brigitta, 
Székely Dóra, Benes Ferenc, Demkó Árpád, Molnár 
Máté, Tömös István, Veres Péter.

A főszerepben: Cserés Zsófiát láthattuk.
A műsorban közreműködött iskolánk énekkara is. Szólót 
énekeltek: Fazekas Csilla, István Sára Virág, Lakatos 
Nikolett, Pucsok Fanni és Nagy Csongor. A forgatókönyvet 
írták: Lakatosné Orosz Ildikó, Perjésiné Kiss Rita és Vig 
– Muskovszky Mária. Segítő pedagógusok: Kórik Erika 
és Zahonyik Zita Az ünnepi műsor címe: Maradj hűséges 
a földhöz
A Névadó napja
Névadó hetünknek az utolsó napja a Névadó napja volt. 
Március 16- án reggel 9-kor egy rövid ünnepi műsor 
keretében emlékeztünk iskolánk névadójára, Kossuth 
Lajosra. Ebben Demkó Árpád mondott verset, majd az 
énekkar énekelt egy dalt. A dombormű megkoszorúzása 
után igazgató úr megnyitotta a versmondó versenyt. 
Az idén kereken 100 tanuló mérte össze tehetségét a 
versmondás területén. 

A következő eredmények születtek: 
helyezés 1.évfolyam 2.évfolyam

I. Nagy Réka Fruzsina I. Gombás Míra
ii. Páger Petra II. Kander Luca
II. Paronai Anna

III. Balogh Lili III. Nyánku Lili 
Anna

III. Natkó Dorina

3.évfolyam 4.évfolyam

i. Vinginder tamás 
Barnabás I. Babos Stefánia 

Bianka
II. Tóth Melinda II. Balogh Marcell
III. Balogh Panna Lévai Levente
iii. Bényei eszter iii. Cserés anna

nagy Dávid 
tamás

helyezés 5.évfolyam 6.évfolyam
I. Csutora Dóra I. Veréb Csilla
ii. juhos hanna II. Balogh Dóra
iii. taraczközi áron III. Lévai Nikoletta

iii. schatz adrienn

7.évfolyam 8.évfolyam

I. Munkácsi Márta I. Nagy Adrián
ii. tamás Boglárka II. Girincsi Márton
III. Bárány Panna iii. Csáki Viktória

 Gratulálunk versenyzőinknek! 
       Lakatosné Orosz Ildikó - mkv.                                                                                                                              
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HIRDETÉS



Tisztelet az alapítóknak 

Tiszalökön 55 éve alakult a horgászegyesület, amely azóta töretlenül 
összefogja a helyi és távolabbi horgászokat, gondozza a kezelésében lévő 
Kenyérgyári-holtág környezetét, igyekszik horgászai számára minél jobb 
fogási lehetőségeket biztosítani. Az egyesület vezetősége - tekintettel a 
kerek évfordulóra -, bensőséges megemlékezés keretén belül tisztelgett 
az alapító tagok előtt. Korabeli dokumentumokból nyomon követhető az 
egyesület születése, de most testközelből tapasztalhattuk, hogy mennyivel 
érdekesebb az eseményeken részt vevők elbeszélése, mennyivel több 
információt, hangulatot, életérzést kaphatunk a visszaemlékezéseikből. A 

megemlékezés első felében az alapító 17 főből még köztünk lévő 3 sporttársunkat – Kórik János, Kajati Sándor, Nagy János 
- elvittük a holtágunk partjára. Az út javarészt egymás egészségi állapotának firtatásával telt, hiszen akik régebben nap mint 
nap találkoztak a vízparton, bizony mára már lakásuk falai közé kényszerültek. Hármójuk átlagéletkora 77 év, azzal együtt, 
hogy Nagy János az egyesület alapításakor 10 éves ifjúsági horgász volt. A vízparton kissé meghatódottan ízlelgették a 
közelmúltban megvalósult beruházásokat, a lábas házakat, a tanösvényt, a filagóriát és a most épülő fahidat. Bizony sokat 
változott az alapítás óta a holtág kinézete, környezete. Komfortosabbá, kényelmesebbé, modernebbé vált az akkori, természet 
közelebbi állapotokhoz képest. Látható volt rajtuk, hogy a parton fújdogáló szél eléjük sodorja a régi emlékeket, a sok-
sok vízparton töltött órát, a sikereket és kudarcokat. A vízparti nosztalgiautazást követően az egyesület irodájában került 
sor az emléklapok átadására, amely szemmel láthatóan jólesett elődeinknek. Ezután egy valóságos időutazásra indultunk, 
vendégeink felidézték az alapítás körülményeit. Akkoriban a vizek halászati kezelésben voltak, a szervezett horgászok 
létszáma is jóval kevesebb volt a mainál. Nem is igazán volt rá szükség, hiszen természetes dolognak számított, hogy aki 
megkívánta a halat, az a fenék nélküli kosarával kisétált a vízpartra (különösen árvíz idején az elöntött legelőkre), és a 
tapogató módszerrel rövid idő alatt megfogta a család számára a vacsorának valót. Az sem keltett abban az időben feltűnést, 
hogy valaki a botjára felfűzve tucatszám vitte haza a leívott „Mátyás csukát”. Mégis voltak, akik felismerték, hogy szervezett 
keretek közé kell terelni a horgászatot, szabályozni kell a halfogást, védeni kell a halakat és a természetet. Ők voltak azok, 
akik megalapították a mi egyesületünket is. Az alapítók visszaemlékezése szerint az alakuló ülésen részt vett Virág Imre a 
MOHOSZ részéről, aki ma is aktív tagja, elnöke a Szabolcs megyei Szövetségnek. A vezetőséget egyöntetűen választották 
meg, első elnökünk Solymosi András volt, a titkár Kórik János lett. Az újonnan alakult egyesület állandó harcban állt a 
halászokkal, emiatt időnként hangos szóváltás zavarta meg a holtág csendjét. A halászok szerették a horgászok által etetett 
helyekre tenni a hálóikat, varsáikat, a horgászok pedig nem féltek használni bicskáikat ezek szétszabdalására.  Pedig hal 
jutott mindenkinek, a mogyoróvesszőből készített botokra felkötött 
kenderből fonott, vagy zsákvarró zsinóron egy parafa dugó jelezte a 
kapást. A hajlított gombostűre tűzött paprikás kenyérbélre nem ritkán 
akadt keszeg, ponty, a Tiszán pedig kecsege. Végül a horgászok és 
a halászok közötti húzd meg - ereszd megből a horgászok jöttek ki 
győztesen, 1978-ra a növekvő taglétszám elérte, hogy a holtággal 
önállóan gazdálkodhasson, és adhasson ki horgászengedélyt. Ettől 
fogva visszaszorult, majd teljesen megszűnt vizünkön a halászat. 
1978-ban 40-45 fő volt a tagok száma. Ekkor még viszonylag olcsó 
hobbinak számított a horgászat, az alapítók elmondása szerint a 
tagsági díj 20 Ft volt egy évre, a MOHOSZ igazolvány 10 Ft, az 
éves területi engedély a Tiszára és a Kenyérgyári-holtágra 10 Ft. Egy 
napijegy ára 2 Ft volt. Milyen jó is hallani ezeket az összegeket! Az 
ifjú egyesület igyekezett szépíteni a vízpartot, rendszeresek voltak 
a társadalmi munkák. Szerveztek horgászversenyeket is, amit 
azzal kezdtek, hogy sarlóval utat vágtak maguknak a sásban, hogy 
szabad vízfelülethez jussanak, majd indulhatott a peca. Emlékezetes 
esemény volt egy horgászverseny kapcsán, hogy Nagy János ifjúsági 
horgász zsinórja a vízparton békázgató gólya lábára tekeredett, amit 
aztán nem kis derültség közepette a levegőben fárasztott. Ezúton 
is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik alapítói voltak 
egyesületünknek, a korábbi vezetőségi tagoknak, és mindazoknak, 
akik azért fáradoztak, hogy horgászok és nem horgászók egyaránt 
jól érezhessük magunkat a Tiszalöki Kenyérgyári-holtág partján. 

Sági István - egyesületi elnök
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lilien és jose

Ha a nyári este óvó karjával átölel bennünket, felhangzik a melankóliával telt gitárok hangja. Bezengik az egész tájat a 
kertektől a völgyekig. Ebben a tájban születtek és évszázadok óta öröklődtek nekünk ezek a dalok. Ha megszólalnak, 
senki sem vonhatja magát ki alóluk, mert minden idő emberének volt magánya, szomorúsága, nehézségekkel telt 
évszakaszai. A gitár húrjainak muzsikája felszabadítja a betemetett álmainkat, reményeinket, vágyainkat. Ők minden 
lélekre hatnak, bátorítanak, szemünkbe örömkönnyeket csalnak és elaltatnak. Így alszik el Lilien is karomban. Ő nekem 
mindent jelent! Feleséget, szeretőt, gyermekeim anyját. Olyan ő nekem, mint a Nap, az áldott esti csillagok. Egy leander 
szirom díszíti a derekáig érő sötét, selymes haját. Olyan a fénye, mint az olivafák levelei. Mily csábító, bódító szegfű 
illatú bőre. Alszik, mint egy angyal, érzem leheletét, figyelem testének vonalait, s mintha egybeolvadnának az itt elterülő 
völgyek vonalaival. Lilien álmodik az örökös békéről, emberi egyenlőségről, az emberek szeretetéről. Álmaiban kísérik 
a régi idők hős asszonyai, anyái. Végtelen csend tölti el a tájat. Már majdnem minden alszik a juhászon és kutyáján kívül. 
Csak én, csak én érzem szívem nyugtalanságát. Csak, csak a holnapra ne kellene gondolnom, de a félelmek rám törnek. 
Mi lesz, ha holnap sem találok munkát.” Nyugodj meg, nyugodj meg lelkem „ így biztat Lilien. „Valami majd akad, 
csak idő kérdése. Ùgy érzem, mióta a szárazság miatt nem tudtuk fizetni a nagy földbirtokosokat, elhagyott bennünket 
a szerencsénk. Ha nem jött volna a száraz periódus, s a klímaváltozás, lett volna termésünk a bérelt földünkön. Így 
eladósodtunk. „ Igen, ez mind igaz, de nekünk még megvan a keramikus műhelyünk. „ Néha minden olyan reménytelen, 
hidd el kedvesem. Legtöbb ember elvándorol, abban a reményben, hogy munkát talál majd a városban, vagy más 
országban. Idős szüleink is kitartásra biztatnak. Mondják „ Rossz idők mindig voltak”, s ha Isten akarja, az idő jobbra 
fog fordulni. „ De jó lenne nekik hinni, de jön a tél, a falakon már átfütyül a szél, s fára, meleg ruhákra, takarókra, nem jut 
pénz. Csak Csilis bab az élethez nem elég! El kell mennünk, talán máshol találok munkát. Miért kell elhagyni egy hazát? 
Ahol minden idegen, senki sem vár ránk. Se jó rokonok, se szomszédok, bárányok, a kecskék sem szaladnak már elénk. 
A kutyánk sem cigánykerekezik örömében nekünk. Gyermekeink, s idősödő szüleink hogy élnek majd egy új hazában? 
Óh, Isten, adj erőt a jövőnkhöz. Légy nékem jó tanácsadó. Segíts helyzetünkön! Lilien kedves felébredtél? Aludj, aludj, 
csak tovább, még hosszú az éj. Lassan elernyed a fáradtságtól a testem, de alig alszom el, kukorékol a kertek alatt már a 
kakas, s a horizonton a völgyek felett felkel a nap örök reményt hozó sugarával!    

                                                                   Elisabeth Maier - Szül. Solymosi E.
                                             

Farsang van az óvodánkban 

Helyi nevelési programunk szerves része a néphagyományok, szokások ápolása. Ehhez az évtizedes óvodai 
hagyományokhoz alkalmazkodva került megrendezésre a Művelődési Házban a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde farsangja. 
Ilyenkor a gyerekek farsangi jelmezt öltenek. Mindenkinek a jelmezhez illő verset keresünk vagy írunk. A szülők lelkes 
szerepet vállalnak a jelmezek megvalósításában. Köszönet és hála érte munkájukért. Farsangi műsorunk a következőképpen 
alakult. Elsőként a Kisvakond-nagycsoportos ötletes mazsorett táncával nyitottuk meg rendezvényünket. Ezt követte 
a bölcsődés gyerekek aranyos, farsangi verses, táncos fellépése: a kacsatánc. A Katicabogár-kiscsoportos gyermekek 
jelmezes, verses felvonulása, melynek része volt a tavaszköszöntő is. Majd a nagycsoportos gyerekek jelmezes verses 
bemutatkozása következett. A kiscsoportos gyermekek madárijesztős tánca a közönség tapsviharát nyerte el. Végül 
fergeteges műsorszámmal zárták farsangunkat magyaros jelmezek a nagycsoportos gyermekek, akik csárdás egyvelegre 
táncoltak. Műsorunk utolsó megható pillanata volt mikor közösen elbúcsúztattuk a nyugdíjba készülődő három óvó 
néninket: Magyar Pálné Ircsike óvó nénit, Császár Sándorné Piroska óvó nénit, Magyar Zoltánné Editke óvó nénit. A 
gyerekek, szülők, SzMK tagjai megköszönték a negyven év alatti áldozatos munkájukat. A Kossuth Lajos Általános 
Iskola mazsorettesei és tanáruk Kozákné Szűcs Andrea is segített a pillanatot ünnepivé varázsolni. Fekete Miklós 
kíséretében közös énekkel búcsúztak az óvoda és bölcsőde dolgozói a nyugdíjba vonuló kollégáitól. Rendezvényünk 
egész ideje alatt büfé állt a gyermekek, szülők rendelkezésére. Lelkes anyukák, apukák tombolát is árusítottak, melynek 
sorsolására a műsor végén került sor. Szeretnék hálás köszönetet mondani minden szülőnek, a szülői munkaközösség 
tagjainak a sütemény felajánlásáért. Külön köszönjük a támogatást Nagy Józsefnek, Riczné Erikának és Plankné Kapusi 
Zsuzsának. Rendezvényünk bevételéből az óvodánk udvari játékparkját bővítjük és csoportszobai játékokat vásárolunk. 
Vidám jó hangulatban telt el az a szombat délután. 

                                                                                     
Császár Sándorné

                                                                                   Szivárvány Óvoda óvodapedagógusa
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Jótékonysági bál a Telekiben

„aki nem hisz abban, hogy mennyi 
jó ember van, az kezdjen el valami 
jót tenni, s meglátja, milyen sokan 
odaállnak mellé.” - Böjte Csaba 
ferences rendi szerzetes szavai ezek. 

Ennek szellemében szervezett 2015. 
február 28-án jótékonysági bált a 
Tiszalök Középfokú Oktatásáért 
Közhasznú Alapítvány. Népes 
számú, lelkes csapat gyűlt össze 
ezen az estén a Tisza étteremben. 
A páratlan összefogás igen sikeres 
rendezvényt eredményezett. A 
bálon szép számmal képviseltették 
magukat az intézmény dolgozói. 
Az eseményen részt vevők célja, 
hogy közvetlen környezetüket, 
munkahelyüket, gyermekeik 
iskoláját támogassák. Az este 
fénypontja a pedagógusok műsora 
volt. A szereplők nagy lelkesedéssel 
készültek a bálra. Előbb egy humoros 
jelenetet tekinthettünk meg Kissné 
Nyírcsák Erika és Kiss László 
pedagógusok közreműködésében, 
majd a közismert mese, a Hófehérke 
és a hét törpe sajátos feldolgozása 
szórakoztatta a jelenlévőket. 
Sok zenével, humorral. A záró 
produkcióban pedig már mindenki 
részt vehetett, ez egy Magna Cum 
Laude sláger közös előadása 

volt. Kellemes, oldott légkörben 
folytatódott az este, a hangulatról az 
Apollo Band gondoskodott, a kitűnő 
ételekért a Tisza étterem dolgozóit 
illeti a dicséret. Rendezvényünk 
elérte célját, sikeres estét zártunk. 
Erről tanúskodik a belépők, a 
tombola jegyek, a pártoló jegyek 
eladásának köszönhetően befolyt 
összeg. A szervezők ezúton is 
szeretnék megköszönni a nemes cél 
támogatását. 
Antalócziné Zsuzsa
Aszalós Sándorné
ATTI-FITT autómosó
Eszta-Tools Kft. Barkácsáruház-
Tiszavasvári
Bényei Bútor
Berki Katalin
Bíborka Bolt
COOP-Tiszalök
Czifrák család Debrecen
Cser-Comp BT.
Fedor László
Fehér Zoltánné
Fehérnemű Szalon
Fekete Imréné
Flamingó Divatház Tiszavasvári
Gimi Csemege
Gömze Sándor Polgármester Úr
H.O.P. GYM Tiszavasvári
Halmi László
Horváth Richárd 10. C
IRD-Haustechnik (Oláh Imre)
István Zsolt
Joli fodrászkellék Nyíregyháza
Jutka Virág-Ajándék
Kerezsi Zita egyéni 
vállalkozó
Kiss László
Kórik Attila
Koszta Mihály 
intézményvezető
Koszta testvérek
Kuik Beáta Mád
Ladó Lívia 13. A
Lakatos Pál

Miccona KFT.
Molnár Sándor, a vajai Vay Ádám 
Múzeum igazgatója
MOL Töltőállomás
M-Optika
Megfizethető bútor
Nagy Attila
Nagyné Sipos Marianna
Nagyné Solymosi Mária
Napsugár Virág-Ajándék
Nyíregyházi Állatpark
OTP Tiszalök
Farkas Imre
Pál Fitness
Pápa József
Papirusz papírbolt Tiszavasvári
Parraghné Marika Virág-Ajándékbolt 
Tiszavasvári
Piroska Virágbolt
PontJó Butik Tiszavasvári
Príma ABC
SA-BA-BER Bt. Szarvas Gyógyszertár
Schatzné Piskolczi Erzsébet
SPRINT Autósiskola
Szegedi Erika
Szegedi János
Szepesi József
Tamás Óra-Ékszer
Tátrai Melinda
Tiszalök Város Önkormányzata
Tiszatáj Közalapítvány
Tiszalöki Kenyérgyár
Tiszavasvári Kenyérgyár
Tricolore Tiszavasvári
TS GASTRO KFT.
Zsirosné Kertész Katalin

Kedves szülők és gyerekek! 

A Diósgyőri kajak-kenu klub felvételt hirdet 8-12 éves gyerekek számára. Tiszalök, Tiszavasvári, Szorgalmatos, 
Tiszadada és a környékbeli gyerekek jelentkezését várjuk! Ha szeretnél megtanulni úszni, kajakozni akkor szeretettel 
várunk Tiszalökön a diósgyőri kajak-kenu klub alegyesületében. Várható tagdíj: 2500/hó. 
edzések helyszíne: Tiszalök, szabad strand melletti terület (Szepesi-tanya)                            
Edzők: Oroszné Pilipecz Marianna és Orosz Sándor 
Érdeklődni: 06-70/2046985, 06-70/3475740
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Februárban nem volt házasságkötés

Akiktől februárban búcsút vettünk:
Balogh Gáborné

Galyas István
Jelencsics Istvánné

Király Ferenc
Kiss Ferencné

Marozs Miklósné
Ozsváth Sándorné

Sarkadi Ernő Bálintné
Szűcs Lászlóné

Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:
Balasa Bora Abigél
Galyas László Noel

Győrfi Vanessza Julianna
Kis Loretta

Kiss Elizabet Mirella
Urbán Endre

eMlékezés

Soha el nem múló fájdalommal emlékeznek

hoRVáth enDRe
autószerelő mester

halálának 14. évfordulóján

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.

De egy könnycsepp a szemünkben él.
Egy gyertya az asztalon még érted ég.

S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
S telhetnek hónapok, múlhatnak évek,

szívből szeretünk, s nem feledünk Téged!

Szerető felesége, lánya és családja

Tűzifa Bükk, tölgy, szálban erdei köbméterben
1mx1mx1,7m 19500 Ft  
Súlyra 1950 Ft/1 mázsa ! 
Konyhakészen kalodásan 13000 Ft/kaloda 1mx1mx1m  
akCió ingyenes fuvar 6 köbmétertől ! 
Tel.: 06 70 384-5283

szorgalmatos szőlőskerti részén
920 m2 szántóföld eladó.

Érd.: 30/5153172

Változnak a szabadtéri tűzgyújtás szabályai

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat márciusi hatályba lépésével megváltoztak a szabadtéri tűzgyújtás 
és tűzmegelőzés szabályai: Belterületen a növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatla-
nok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos! külterületen az ingatlan tulajdono-
sa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 hektárnyi, egybefüggő területen irányított 
égetést végezhet. Elsőfokú tűzvédelmi hatóságként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (4400 Nyíregyáza, Erdősor 5.) jár el.

tiszalök, Arany J. út 48/a alatti 
társasházban 90 nm –es,

felújításra szoruló 3 szoba, konyha, 
fürdőszoba udvarral,

garázzsal, pincével sürgősen eladó.
Érdeklődni: 70/613-3665,  70/312-9448

Tiszalök, Széchenyi út 4. alatti, 3 szoba, konyha, spájz,
 fürdőszoba cserépkályha, - gázkonvektor fűtéssel családi ház eladó!

Belső felújítást igényel!
Érd: 70/613-3665,  70/312-9448
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