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Tiszalök – Jubileumi gálaműsorral köszönti megalakulásának 
fél évszázados évfordulóját a Tiszalöki Népzenei Együttes.

Ötven évvel ezelőtt alakult meg a Tiszalöki Népzenei Együttes, ami ünnepi 
gálaműsort ad április 17-én, pénteken 18 órától a helyi művelődési házban. 
Citerások is csatlakoztak A művészeti együttes 1965-ben az Erkel vegyes kar 
jogutódjaként jött létre, megalakítása a művelődési ház akkori igazgatójának, 
Ajtai Lorándnak köszönhető. Az eredetileg többszólamú műveket éneklő kórus 
a nyolcvanas években alakult át citerásokkal kiegészülve népzenei együttessé Erdős Jenő javaslatára. Lóri bácsi népdalgyűjtéssel 
is foglalkozott, bejárta a környező településeket. Azóta is énekel az együttes az általa gyűjtött népdalokból. A szülői ház öröksége. 
Harminchat éven át ő vezette a csoport munkáját, míg 2001. október 1-jétől átadta az irányítást Cziczerné Darai Erzsébet tanárnőnek. 
A kórus nagyrészt idős emberekből áll, akik a szülői házból hozták magukkal a népdaléneklés szeretetét. A legidősebb aktív énekes 
81, a legfiatalabb citerás 19 éves. A tagság átlagéletkora 60 év. 
Különdíj, nívódíj. A minősítő versenyeken az elmúlt évtizedek 
alatt számos ezüst és arany oklevelet szereztek, de részesültek 
már Aranypáva-különdíjban, többször nívódíjban, legutóbb 
pedig Budapesten a Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-
medencei döntőjében kiemelt nívódíjjal jutalmazta a zsűri 
előadásukat. Évente 10–15 fellépésük van az ország különböző 
településein.

Egy ünnep előestjén

Tiszapartján csengve-bong a nóta,
Feszül, s pendül, szinte szakadásig, a citerák húrja,
Visszhangzik a színpadról, a tér, a park, s a liget,
A dalosajkú Hölgyek, -hej!- be vígan énekelnek.

Szívet, s lelket melengető, sok dalt, és régi nótát,
A legtöbbjüket bizony, már réges-régen írták,

A Kossuth nótákról tudom, a férfiak ajkára illik,
Énekelnék is ők mindet, reggeltől-estéig!

S a színpadra termett, dalos „Menyecskéknek”!
Bizony, kacérnak kell lenniük, s igen-igen szépnek!

A fellépésre csodával, ők mindég megújulnak,
S az éveik számából egy párat mind-mind letagadhat.

Hallottam én már fiatalon is, őket énekelni,
S olykor-olykor, kedvem lett volna, nekem is táncra kelni,

Így élnek ők bennem, most is, gyermekkorom óta,
Mert Tiszalökön, a Népzenei Együttes ajkáról,

-50 éve-
Ki sem fogy a nóta.

Félretéve minden tréfát, én is szívből gratulálok!
S éljen sikerekben, és egészségben gazdagon, minden nótafájok!

S a fergeteges, zúgó taps közt, mikor jubilálnak,
Az örömünnep közepette, megígérjük, -nem lesz semmi baja!

A sok szép napokat átélt, öreg kultúrháznak.

Felkérésre írta: Nagy János. Tiszalök, 2015. 04. 10.
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A Magyar Költészet Napja 

A Magyar Költészet Napját hazánk-
ban 1964 óta, József Attila szüle-
tésnapján, április 11-én ünnepeljük. 
Ebből az alkalomból minden évben 
irodalmi előadóestekkel, könyvbemu-
tatókkal, költőtalálkozókkal és – ver-
senyekkel tisztelegnek a magyar líra 
előtt. A rendezvényeken klasszikus 
és kortárs költők versei egyaránt sze-
repelnek, s gyakran diákok, vagy ép-
pen a ma is élő szerzők tolmácsolják 
a költeményeket. Hagyományosnak 
mondható továbbá, hogy sokan sze-
mélyesen is meglátogatják József At-
tila egykori lakóhelyét a Gát utcában 
és itt helyezik el koszorúikat. E jeles 
alkalomból Tiszalökön mi is megem-
lékeztünk a magyar költészet napjáról 
2015. április 8-án 17 órakor a tiszalöki 
Művelődési Házban, ahol köszön-
tő beszédet mondott Gömze Sándor, 
Tiszalök város polgármestere. Ezt 
követően Földes László HOBO - Kossuth-díjas magyar 

blues énekes, dalszerző, előadóművész és a Hobo Blues 
Band alapító tagja és énekese - előadásában ismerhették 

meg a kedves érdeklődők József At-
tila - huszadik századi posztumusz 
Kossuth- és Baumgarten-díjas magyar 
költő - verskölteményeit, melyet sza-
valva, énekelve adott elő tisztelegve 
ezáltal a magyar líra előtt. Nagy örö-
münkre szolgált továbbá, hogy HOBO 
művész úr teltházas közönség előtt 
játszhatott, ahol a fiatal korosztálytól 
egészen az idős korosztályig minden-
ki képviseltette magát. Részvételüket 
ezúton is köszönjük. Ez az ünnepség 
fontos momentuma annak, hogy fel-
ismerjük, a költészet fontos része a 
kultúrának, hiszen költészet nélkül 
kevesebb lenne a szépség a világban. 

„ Nem szükséges, hogy én írjak ver-
set, de úgy látszik, szükséges, hogy 
vers irassék, különben meggörbülne 
a világ gyémánttengelye. „   

 József Attila

 Nagy Vivien
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15 év dióhéjban

A kisfástanyai női népdalkör 15 évét szeretném dióhéjban 
leírni. 1974-ben alakult a népdalkör, Ajtay Loránd 
karnagy úr vezetésével. Igaz elég nehezen indult be az 
énekkar aztán minél többet mentünk próbálni hetente, 
egyre jobban megszerettük. 11 fővel kezdtük, majd 15 
főre alakult. Először Tiszalökön mutatkoztunk be, majd 
egyre több helyre mentünk, vagyis hívtak. Voltunk a 
szomszéd településeken, tanyabokrokba. Nyírtelek, 
Nyírbélteken minden évben megrendezték a népzenei 
együttesek műsorát, ahol minden évben részt vettünk, és 
nagy örömünkre mindig elhoztuk az első helyezést, de 
nem csak Nyírbéltekről, ahová mentünk, mindenütt nagy 
sikerünk volt. Ajtay Loránd karnagy úr nagyon büszke 
volt a kisfástanyai együttesre. Meghívta Kisfástanyára 
Béres Ferencet, ez nagy öröm volt számunkra, egy ilyen 
csodálatos népdalénekessel együtt énekelhettünk. Majd 
meghívták az együttest Budapestre, stúdiófelvételre, 
ami nagyon jól sikerült, sokat énekeltünk a rádióban. 

Aztán voltak még meghívásaink, aminek mi örömmel 
tettünk eleget. Voltunk Budapesten a Mezőgazdasági 
Múzeumban. Az akkor még Szovjetunióban, ahol 
nagy örömmel fogadtak. Meghívást kaptunk Ózdra, 
a bányásznapra, ami felejthetetlen számunkra. Az 
éneklésről ennyit. Aztán a sok kirándulás, azok a szép 
helyek, ahová elvitt a karnagy úr, nehéz lenne felsorolni, 
csak néhányat közülük. Eger, Mezőkövesd, Szilvásvárad, 
Budapest Mátyás-templom. Az egri Bazilika. Esztergomi 
Bazilika. Nehéz lenne minden szépet és csodálatos dolgot 
felsorolni. Ez a csodálatos 15 év 1989-ben ért véget, 
amiért tisztelettel és hálával emlékezünk a karnagy úrra. 
Nagyon sajnálom, hogy Ajtay Loránd karnagy úr nem 
érhette meg ezt a szép 50. évfordulót, nagyon boldog 
lenne, sajnos kegyetlen a sors. Az énekkari tagokból 
is vagy öten vagyunk, sajnos a többi eltávozott az élők 
sorából. A karnagy úrnak köszönhetünk mindent, de 
sajnos mostmár csak annyit tudunk mondani:
Ajtay Loránd nyugodjon békében.
                                                                                                                                    

Balogh Ferencné

LÉPCSŐK 2015 NYÍREGYHÁZA

       Április 17-én pénteken délelőtt Nyíregyházán, a 
Bánki Donát Szakközépiskola 
területén a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei 
K a t a s z t r ó f a v é d e l m i 
Igazgatóság szervezésében 
került megrendezésre a 
«Lépcsők 2015» Megyei 
Lépcsőfutó verseny. A Tisza-
löki Önkéntes Tűzoltóknál 
évek óta hagyományosan tör-
ténik a felkészülés és a ver-
senyzés. Polyák János előző 

versenyeken nálunk szerepelt most már Tiszavasvári 
csapatát erősíti, mivel fő állásban ott tevékenykedik, de 
itthon szabadidejében önkéntes egyesületünk munkáját 
továbbra is segíti. Kiss Krisztián bajtársunk az idén is 
dobogós helyezést ért el bizonyítva a tiszalöki tűzoltók 
sportszeretetét, és öregbítve városunk hírnevét. A verse-
nyen 17 csapat (hivatásos, önkormányzati és önkéntes) 
vett részt. A rendezvény nemzetközi volt, mert idén is 
indult a romániai I.S.U. Somes Satu Mare csapata is. A 
csapatok egyenkénti indítással futottak fel az épület leg-
felső emeletére, légzőkészülék használatával. A hivatásos 
és önkormányzati tűzoltók a parancsnokságon rendsze-
resített sűrített levegős légzőkészüléket használhattak, 
acélpalackkal. Ebben az évben az önkénteseknek hasz-

nálniuk kellett a légzőkészüléket. A 
191 lépcsőfokot teljes felszerelésben 
nem kis erőpróba teljesíteni futva 
(Az eredménynél a két futás átlaga 
számított. ) Az időeredmény mérése 
fotocellás berendezéssel, századmá-
sodperces pontossággal történt.

Eredmények, Önkéntes egyéni:

1. Zámbó Róbert ( Csaroda ÖTE ) 46,69 mp 
2. Kiss Krisztián ( Tiszalök ÖTE ) 48,17 mp 
3. György Roland ( Tarpa ÖTE ) 59,99 mp

Jó azért visszaemlékezni az előző év részidejére, amit az-
óta sem közelítettek meg.

Önkéntes egyéni eredmény 2014 -ben: 
1.  Kiss Krisztián (TiszalökÖTE) 44,47mp 
2. Tótfalui József ( Vásárosnamény ÖTE ) 52,56 mp 
3. Kozák Roland ( Vásárosnamény ÖTE ) 59,99 mp

További sok sikert, erőt és egészséget kívánok az egye-
sület nevében! Krisztiánnak, pedig azt mondom, hogy a 
bajnok az bajnok maradt! Remélem 2016-ban sikerül a 
legjobb idődet ismét megfutni, esetleg javítani!

Juhos László
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TOVÁBBI ÖNBIZALOMRA BÍZTATNAK

– Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is –

 2015-ben immáron negyedszer indul útjára a 
vizelettartási zavarban érintetteket segítő Cseppnyi 
Önbizalom – Kontinencia Betegedukációs Program. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 18 háziorvosi 
praxisban van lehetőség kontinencia tanácsadáson 
történő részvételre. 

 A vizelettartási zavar az a betegség, amiről 
nem kérdez a háziorvos, és nem mer beszélni a beteg, 
annak ellenére, hogy ugyan olyan gyakori, mint az 
allergia (szénanátha). Mindennek ellenére a Cseppnyi 
Önbizalom Program kezdeményezői bíznak abban, 
hogy évről-évre egyre inkább sikerül elérni, hogy az 
érintettek megnyíljanak háziorvosuknak, vagy körzeti 
ápolójuknak és beszéljenek e problémájukról.  Eddig már 
több mint 60.000 érdeklődő vállalta fel, hogy e kényes 
témáról beszél az orvosával. Idén tavasszal összesen 329 
háziorvosi rendelőben várják azokat az érintetteket és a 
hozzátartozókat, akik eddig még nem mertek beszélni 
a vizelettartási problémáról. A praxisokban rendelési 
időben várják a körzethez tartozó betegeket. 
             
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében résztvevő 
háziorvosi praxisok:

Orvos neve Település Praxis címe

Dr. Sahin Fawaz Baktalórántháza Zöldfa u10.
Dr. Horváth József Bököny Kossuth u.8.
Dr. Révész Rita Fehérgyarmat Kossuth tér 37.
Dr. Kovács Sándor Geszteréd Kossuth u.110.
Dr. Bugarin-Horváth 
András Ibrány Szegfű u.53.

Dr. Gerzon László Kemecse Móricz Zs. u.8-10.
Dr. Józsa Melinda Kisvárda Szent György tér 2.
Dr. Balla Ferenc Mátészalka Kölcsey F. u.15.
Dr. Kóder Péter Napkor Kossuth u.90.
Dr. Nagy Imre Napkor Orosi ú t9.
Dr. Kiss Anikó Nyíregyháza Vay Á. krt.7.
Dr. Tamás István Nyíregyháza Ungvár stny.35/a.
Dr. Valcsák Attila Nyíregyháza Rákóczi út 21/a.
Dr. Pántlik Lóránt Nyírkarász Fő út 21/b.
Dr. Kotány László Nyírtass Árpád u.56.
Dr. Kovács Ildikó Nyírvasvári Kossuth u.44.
Dr. Jakab Károly Penyige Kossuth út 194.
Dr. Szabó István Piricse Botond u.4.

 
A programról további információkat a  

www.cseppnyionbizalom.hu weboldalon találhat.
 
A Cseppnyi Önbizalom Program 2012-ben indult az 
Országos Alapellátási Intézet, a Magyar Általános 
Orvosok Tudományos Egyesülete és a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szakmai 
támogatásával és az SCA Hygiene Products Kft. 
partner-együttműködésében. Az idei évtől a Magyar 
Kontinencia Társaság is a kezdeményezés mellé állt, 
szakmai támogatásával járul hozzá a program sikeréhez. 

További sajtóinformáció:
Nagy Ákos VM.komm Kommunikációs Tanácsadó iroda

Tel: (1) 350-6951, 20/933-1801   
E-mail: nagy.akos@vmkomm.hu

Együttműködés…

2015 március 21.én a Polgárok Tiszalökért Egyesület szervezésében megrendezésre kerülő Fagykergető bálra 
Mosonmagyaróvárról is érkeztek vendégek. Előző nap kötetlen beszélgetésre, pogácsázásra gyűltünk össze az óvodában. 
A vendégek nem jöttek üres kézzel, hasznos ajándékokat hoztak. Napos kötényeket, ruhatartó zsákokat, tornazsákokat az 
óvodai csoportok kapták meg. A Szivárvány óvoda nagycsoportosai pedig a farsangi műsoruk táncával lepték meg a kis 
közönséget. Ezek az aprónak tűnő ajándékok is sokat jelentenek közösségünknek. Nagyon gyorsan múlik el az év, május 
végén már tanévzáró ünnepségeket tartanak az óvodákban. Ez úton szeretném megköszönni kolléganőim nevében is 
az év folyamán az óvodáknak nyújtott támogatását, segítségét: a gyermekek szüleinek, Tiszalök vállalkozóinak, 
fenntartónknak, társintézményeknek. Rendezvényeinkre a finom pogácsát a TS Gasztro kft dolgozói sütötték. 
Köszönjük a Tiszalökért Közalapítványnak, Tiszalök Polgárokért Egyesületnek, Complex-Cégcsoport elnökének 
Dan Tamásnak, hogy olyan segítséget adtak, amellyel a gyermekek karácsonyát tettük, és a gyermeknapot tesszük 
emlékezetessé. Gyermekeink öröme a mi örömünk is.

 Pócsik Erika 
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Emlékeimből

„Ha egy ujjal hozzám mersz nyúlni, megmondom Apukám-
nak”! Mily messzire  kell visszaforgatnom az idő kerekét, 
amikor még e a szavakkal védekeztem egy-két szomszéd, 
vagy az utcánkba járó fiúkkal szemben, akik csúfoltak a 
fejkendőm miatt. Mindez oly régen tűnik nekem, még-
is előttem vannak még e jelenetek. Jaj, de nem szerettem 
kendőt hordani, de akkoriban az asszonyok és lánygyere-
kek kendőt viseltek. A szülők szavát tisztelnünk kellett ott-
hon, mint a Tízparancsolatot. Egy-két kivétellel. Mivel mi 
nem voltunk katolikusok, így titokban sem gyónhattunk, 
mi gyerekek. Így történt egyszer, hogy nekem erősebb volt 
a kívánságom a félelmemnél. Vágyam óriásira nőtt, hogy 
fejkendő nélkül bemenjek a „városban” levő iskolába. Úgy 
szerettem volna egyszer felnőttebbnek kinézni, mint Anyu-
kám otthon, kendő nélkül. Úgy döntöttem, ha nem ma, 
akkor soha! Óvatosan körülnéztem, s máris éreztem a hi-
degfrontot a fejemen. Hirtelen olyan elbűvölőnek éreztem 
magamat, mint egy királylány. Csak az volt az egyetlen 
sóhajom, hogy az a „bizonyos” fiú ekkorra ide érne bicikli-
jével, és látna engem. Sajnos, nem így történt, Helyette egy 
szomszédasszonyunk érkezett elém, és végignézett rajtam, 
én meg, mint egy pulyka, vörös arccal bekötöttem gyorsan 
fejemet. Hogy a szomszédasszonyunk „jóindulatból” rög-
tön elmeséli Anyukámnak a látottakat, gondolhattam vol-
na. Hiszen akkoriban még a kis falunkban nem sok érdekes 
dolog történt. Az emberek óvakodtak is a titkokat tartani 
nem tudó emberektől. Anyukámnak még ki se kellett men-
nie az Ady utcából a piacra, már előtte tudta, mi, hol, és 
mikor történt Tiszalökön. Mint aznap is, mire haza értem, 
Anyukám már tudott mindent az én kendő nélküli kirán-
dulásomról. Moshattam is a tejes vödröket, tejes köcsögö-
ket!! Hál’ Istennek, sötétedni kezdett, így megmenekültem 
a fejkendős utcai sepréstől. Egyébként szüleim nem voltak 
igazán szigorúak hozzánk, ha el lehetett kerülni. Sajnos 
azonban velem még egy eset történt, amely egész életre 
való tanulság volt. Talán drága jó Apám megbocsát nekem 
az égben, ha még elmesélem a buta kisebbségi érzésemből 
fakadó eseményt. Nos, ez már sok-sok évvel később tör-
tént, azon a napon, mikor én a szakmai vizsgámra készül-
tem Nyíregyházára! Drága jó Anyám hajnalban kelt, hogy 
nekem útravalóra pogácsát süssön, és rántott húst, hogy ne 
kelljen pénzt kiadni az uzsonnára. Én, ahelyett hogy hálás 
lettem volna érte, sírni, könyörögni kezdtem, hogy én már 
hónapokkal előtte kértem, utolsó utamon én inkább egy 
szalámis zsemlyét szeretnék venni, mint a többi fiatal, akik 
nagy kacajjal, cigaretta füsttel telefújták a fülkéket, míg én 
egy hátsó fülkébe összezsugorodva morzsáltam zsírpapír-
ba tekert uzsonnámat. Sajnos az én jó Anyám nem értette 
meg milyen fontos lett volna nekem, ezért hangos össze-
tűzés lett e dologból. Az elkövetkező pillanatban belépett 
apukám, ki már kintről hallott engem, hogy én akkor nem 
megyek arra a vizsgára. Ez elég volt neki! Természetesen 

Ő Anyukám pártjára állt, és felemelte kezét, s aztán egy 
csattanás, és máris égett arcom, s piroslott ujjaitól. Óriási 
csend lett. Mindhárman szótlanul csomagoltuk dolgainkat, 
majd Apukám vette fakult kalapját, s máris tolta biciklijét a 
kapunkon kifelé. Ó, óh, szegény Solymosi Erzsi! Nem kell 
megemlítenem, halálra sértődve kullogtam utána jobbra 
vágyó terveimmel. Amikor már a vonaton fent álltam, még 
láttam drága jó Apám bánatba borult arcát, rossz lelkiis-
meretét, hisz mi soha még nem kaptunk ki tőlük. Az utolsó 
integetés után megfordította biciklijét és elindult hazafelé. 
Még sok-sok év múlva egyszer-kétszer visszagondoltam 
erre az esetre, és megértettem, milyen okból kaptam azt az 
„útravalót” tőle, és hogyan fájhatott szíve miattam. Meg-
értettem, hogy soha nem szabad szégyellni gyökereinket, s 
azt a helyet, ahol születtünk. A földműves családok gond-
jai az időjárástól függtek. Nem volt biztos fizetés, ruhára, 
cipőre, bútorra stb. Nekünk, gyerekeknek kezdetben nehéz 
volt szüleink gondját megérteni, elfogadni. Én, ki óriási 
szeretetre vágytam, és hittem a megbocsátás erejében, így 
el is felejtettem ezt az esetet. Szakmunkás vizsgám után 
felkerültem kilenc évre Budapestre. Ott tudtam meg mi 
az éhezés, családi szeretet. Fiatal voltam, tele csábító il-
lúzióval. Annyi idő telt el azóta..., annyi minden történt. 
Drága jó Apámat betegsége miatt korán elveszítettük, de 
még ma is látom verejtékes, fájdalomtól meggörnyedt há-
tát. Látom a lovas szekéren, lóval szántani, vetni, aratni. 
Értünk keltek, áldozták egészségüket. Minél több idő telt 
el, annál nagyobb értékeket fedeztem fel bennük, de még-
sem adhattam nekik minden szeretetet vissza. A három 
gyerek közül én, aki a legragaszkodóbb voltam, kerültem 
a legmesszebbre tőlük. Nagy árat fizettem érte. Tizenhat 
éves korom óta, soha nem éltem meg egy napot sem rossz 
lelkiismeret nélkül!

Elisabeth Maier szül. Solymosi E.

Magyarország 

Mi lett veled Magyarország?
Lehetetlenné teszed az életet,

Az emberek csak kapkodják a fejüket,
S nem tudják, mi tévők legyenek.

Térj magadhoz drága Hazám,
Egyre mérgesedik a helyzet,
Nem bírja már a nép ezt a

Megalázó, nehéz helyzetet.

Magyarország jó útra térj!
Néped nagy többsége ennyit kér,
Legyen megértés és egyenlőség,

Hogy büszke lehessen a nemzedék!

Kotosz Istvánné - 2015. április
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Tiszavasvári Rendőrkapitányság 
2015. március hónap

1./ A Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya büntetőeljárást 
indított három férfi ellen lopás vétség elkövetése miatt, 
mivel 2015. március 04. napján gépkocsijukkal megjelentek 
Tiszalök külterületén a Keleti-főcsatornánál, és az ott található 
erdőből 4 mázsa akácfát vágtak ki, 10.000 forint értékben. 
Cselekményüket nem tudták befejezni, mivel a helyszínre 
érkező kollegák elfogták az elkövetőket, így a kár megtérült.
2./ Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt folytat nyomozást egy 14 éves tiszalöki lakos ellen 
Rendőrkapitányságunk. A rendelkezésre álló adatok szerint a 
fiú 2015. március 17-én 23 óra 15 perckor Tiszalök belterületén 
rátámadt egy 20 éves nőre, a fejét egy sállal átfogta és a földre 
húzta. A földön fekvő nő táskáját kitépte a kezéből, majd 
elmenekült. A rendőrök a bejelentést követően megkezdték az 
adatgyűjtést, melynek eredményeképpen két órán belül elfogták 
a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 
fiatalt. A feltételezett elkövetőt a rendőrök gyanúsítottként 
kihallgatták, bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték 
előzetes letartóztatását. 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
MRFK.

Elektronikus Lakossági
Bűnmegelőzési 

Információs Rendszer
( ELBIR )

HÍRLEVÉL
2015. I. negyedév 

Sokat tehet Ön is lakása biztonsága érdekében, ha megfogadja 
alábbi tanácsainkat:
Felmérések szerint egy betörő 5-15 percig kockáztatja a 
lebukást. Ha már jól látható, hogy egy lakás vagy ház komoly 
védelemmel van ellátva, akkor a könnyebb ellenállás felé megy, 
keres másikat.
A leggyakoribb tévhit a betöréssel kapcsolatban, hogy sötétben 
illetve éjszaka szoktak betörni. Ez elsősorban a vidéki lakatlan 
házakra igaz. Lakott lakások esetében a legtöbb betörés délelőtt 
11 és délután 3 óra között történik. Ennek az az oka, hogy 
ilyenkor a legtöbb ember dolgozik, így üres a lakás.
A behatolások leggyakoribb helye a bejárati ajtó, ha ez 
nem megfelelő valamilyen okból, akkor a bejárati ajtóhoz 
legközelebb eső ablakon törnek be. Az ablakon való behatolás 
azért csak második a sorban, mert az üveg betörése nagyobb 
zajjal jár, nagyobb a lebukás veszélye.
Saját magunk is nagyon sokat tudunk tenni a betörések 
elkerülése érdekében. Ez azért is nagyon fontos, mert hiába 
rendelkezünk biztosítással, a biztosító is csak akkor fizet, ha 
használtuk a szerződésben előírt lakásvédelmi eszközöket. 
JÓ TANÁCSOK:
1. A kaput,  társasházi lakásoknál a lépcsőház ajtaját nappal is 
be kell zárni, így nehezebb bejutni a bejárati ajtóhoz.
2. A társasházi lakók ne engedjenek be idegeneket! A betörők 
sokszor máshoz csengetnek be, és valamilyen ürüggyel 

megkérik, hogy engedjék be őket.
3. Mozgásérzékelő lámpával érdemes a bejáratokat 
megvilágítani.
4. Ha megteheti, szereltessen fel biztonsági kamerát!
5. A kerítés, illetve az udvar elrendezése ne adjon lehetőséget, 
hogy a betörő elbújhasson!.
6. Ne hagyjanak az udvaron létrát, mert azt a felső ablakok 
megközelítéséhez felhasználhatja a betörő, csakúgy, mint a 
kukát vagy a kerti bútorokat. 
7. A bejárati ajtók (a mellékajtók is!!!)  anyaga erős anyagból 
készüljön (keményfa, fém.)
8. A zár több ponton záródó legyen, nagyon jó a hevederzár.
9. Pinceablakon és a veszélyeztetettebb ablakokon legyen rács.
10. Távollét esetén ne hagyjuk bukóra az ablakot, nagyon 
könnyű kinyitni! Akkor is zárjuk be, ha csak rövid időre 
megyünk el. A szúnyogháló nem véd!
11. Ne tartsunk nagy értéket, sok pénzt otthon! Ha szükséges, 
akkor falba épített vagy nehéz bútorhoz rögzített széfben 
tároljuk.
12. Akkor is be kell zárni a lakást, ha csak rövid időre megy el 
otthonról.
13. Ha elvesztette a kulcsát, soron kívül cseréljen zárat!
14.Sose hagyja a lakás kulcsát rejtekhelyen, mert a betörők elég 
jól ismerik az ilyen helyeket.
15. Ne hagyja a kulcsot belülről olyan ajtóban, amelynek 
üvegezett része van!  
16. Ha csengetnek, nem szabad meggondolatlanul ajtót nyitni, 
kell egy egészséges 
bizalmatlanság az idegenekkel szemben. A hivatalos 
személyektől is igazolványt kell kérni.
17. Végzettségét, címeit ne tüntesse fel a névtábláján, mert 
ebből vagyoni helyzetére lehet következtetni.
18. A bejárati ajtóra és névtáblára célszerű csak vezetéknevet 
írni. Így nehezebb következtetni, hogy kik és hányan élnek  az 
adott lakásban. Kerülni kell az utalást, hogy 
a tulajdonos egyedül lakik (pl. Özv.).
19. Ha a biztonsági zárat nem tudja bezárni, ne menjen el 
otthonról, mert lehet, hogy a lakást „előkészítették”. Ilyenkor 
ajánlatos zárcseréről gondoskodni.
20. A lakás kulcsait nem ajánlatos az igazolványokkal együtt 
tárolni, mert ellopásuk esetén könnyű dolga van az elkövetőnek.
21. Ne reklámozza (pl. Facebookon), hogy mikor, hová és 
mennyi időre utazik. Csak olyan személlyel közölje, akiben 
megbízik. Kérjen meg valakit, hogy a postaládáját rendszeresen 
ürítse!
22. Amennyiben betörés történt, azonnal értesítse a rendőrséget, 
és ne változtassa meg a helyszínt, mert ez megnehezíti a 
nyomok rögzítését!
23. Nagyon fontos, hogy a szomszédok segítsék egymást, 
és odafigyeljenek egymásra és egymás értékeire. A betörők 
sok esetben csapatban dolgoznak (egy figyel az utcán, amíg 
a többi bent „dolgozik”.) Ha gyanús személyt vagy autót lát 
lakókörnyezetében, tegyen bejelentést a segélyhívóra (112)! 
Lehetőség szerint a gyanús gépkocsi rendszámát és típusát fel 
kell írni. 
25. Értékes tárgyairól készítsen fényképeket! Egy esetleges 
lopás esetén nagyban segítheti a nyomozást. 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság                          

Bűnmegelőzési Osztály
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Flautando Fuvola Kvartett – „Zenélő doboz”
2015. április 14-én ismét elérkeztünk a hangversenybérletünk 
utolsó előadásához. Hogy repül az idő? Itt –mi, nyolcadikosok 
- utoljára voltunk így együtt egy kis kikapcsolódásra. Szép 
emlékként fog –remélem-, megmaradni mindannyiónk 
számára ez a 8 év, amit itt a kultúra jegyében a Művelődési 
Házban eltölthettünk. És most térjünk vissza eredeti 
tanóránkhoz a zenéhez, mely öreg s fiatal számára örömet 
jelent, mert ilyenkor elvonatkoztathatunk a mindennapok 
világától egy kicsit, s átadhatjuk magukat a muzsika 
nyugtató varázsának. A zenekar négy főből áll. Moderátoruk 
Balogh József volt, aki ezen a szép tavaszi délelőttön 
ismertetett meg bennünket a fuvolával. Egy kis fúvós 
történelemmel kezdte a mondanivalóját. A fuvola a fafúvós 
hangszerek családjába tartozik, azért, mert az ősét 100-150 
évvel ezelőtt fából készítették. Bár ezek réz és más fémből 
készültek. Ez azért lett így, mert a termek egyre nagyobbak 
lettek, amikben játszottak ezeken a hangszereken, a világ 
egyre zajosabb lett, s így muszáj volt a hangszernek is ehhez 
igazodnia. Elmondták nekünk, hogy az előadás során milyen 
szerepeket tud betölteni ez a kis hangszer. Mert nemcsak 
fúvós hangszerre íródott darabokat adnak elő rajtuk, hanem 
más típusúakat is. Bevezető zenéjük egy olasz zeneszerzőtől 
származott, mely énekkarra íródott. Ezután egy híres 
osztrák zeneszerző zenéje következett, Johannes Brahms: 
Az ötödik magyar tánc. Ez egy nagyon népszerű zene volt 
akkoriban, a kottája kézről kézre járt a zenészek körében. 
Ezután egy olyan mű következett, amelyet a zeneszerző más 
összeállítású zenekarra képzelt el, amiben többféle hangszer 
található meg. Ez egy XIX. századi norvég zeneszerző 
műve volt, melyet hallhattunk. Peer Gynt életének részleteit 
jelenítette meg Ibsen a művében, aki sokfelé járt, s ez a 
zeneszerző ehhez írt zenét. Az egyik ilyen hangulatos zene 
egy tánc volt:  Anuka nevű lány táncát hallhattuk, mely páros 
ütemű volt. Ezután a XX. sz. elejére repítettek bennünket a 
zenéjükkel, egy rövid kis táncos jellegű darab következett, 

ezt a zeneszerző zongorára írta meg. Claude Debussy francia 
zeneszerző művéről volt szó, aki a zenei impresszionizmus 
mestere volt, és színes hangulatokat, benyomásokat írt meg 
a komponálása közben. Egy kis néger c. művét játszották 
el tőle. Ezután olyan művek következtek, amelyeket a 
zeneszerzőik ma már nem létező hangszerekre írtak. Először 
Mozart zenéje csendült fel, melyet üvegharmónikára írt. Ezt 
úgy kell elképzelni, hogy ha egymás mellé raknánk különböző 
méretű üvegpoharakat, megnedvesítenénk az ujjainkat, és 
húzogatnánk rajtuk. Az Adagio c. zene hangzott el Mozarttól. 
Ezután egy kis hangszert mutatott nekünk, amely zenélt, 
ezután a Varázsfuvolából játszottak egy részletet Mozarttól. 
Majd egy induló zene következett, mely egy katonai induló 
volt, ami egy óraszerkezetre íródott, pl. Prága főterén is van 
ilyen. Joseph Haydn Mozart kortársa volt, aki több mint 30 
évet tartózkodott Magyarország nyugati felén az Esterházy 
hercegek szolgálatában. Alt fuvolán játszották el ezt az 
indulót. Majd egy XX.sz-i francia zeneszerző művét adták 
elő, aki egy háziállatról írta ezt, a macskáról, és a címe 
Macskák volt, mely 5 tételből áll, ebből kettőt hallhattunk: 
I. tétel a perzsa macskáról, a II. tétel a pumáról szólt. Ezután 
a dongó döngicsélését játszották el a fuvolán, egy XIX. 
sz.-i orosz zeneszerzőtől, Rimszkij-Korszakovtól. Ő egy 
tengerésztiszt volt, aki zenéket írt. Ezután a picoló hangszer, 
a fuvola magasabb hangot kiadó hangszertársa következett, 
melyen egy operarészletet játszottak el. A picoló olasz szó, 
kicsit jelent. Egy francia zeneszerző, Bizet művéből csendült 
fel egy részlet. A Carmen egy szerelemi tragédiáról szól, 
a műből az utcagyerek indulója hangzott el. Befejezésül 
pedig egy hamisítatlan tavaszköszöntő zenét kaptunk 
tőlük, egy tangót játszottak el. A moderátor megdicsért 
bennünket, hogy szépen figyeltünk és jól viselkedtünk! ! ! 
K Ö S Z Ö N J Ü K ! Reméljük, ezek után is – igaz, 
már nélkülünk - ugyanilyen szórakoztató együttesek fogják 
a diákokat terelgetni a zene útján.

Rokonál Zotya 8.a

A nyugdíjas klub első negyedéve

Az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub január végén ült össze, hogy megbeszélje az évi programot. Sikerült változatos tervet 
készíteni, amiben van kulturális, játékos, szórakoztató és sporthoz közeli program is. A létszámunk is szépen gyarapodott. 
Február 21-én farsangi mulatságot tartottunk, ahol a sok jelmezes még egy esküvői jelenetet is előadott, növelve ezzel 
a vidámságot. A rendet pedig egy igazinak látszó rendőrnő biztosította. A fergeteges hangulatot csak fokozta a vidám 
tombolasorsolás.
Márciusban koszorúztunk a Kossuth-szobornál. 14-én pedig ünnepség keretében felköszöntöttük az év első három 
hónapjában névnapjukat ünneplő Piroskákat, Sárikát, Juliannákat, Zoltánt, Ildikót, Sándort és Józsefet. A szokásos módon 
virágot kaptak tőlünk, ők pedig finom süteményekkel vendégelték meg a tagságot. Március 27-én szintén ünnepeltünk: 
műsorral és virágcsokorral köszöntöttük Borbély Imréné, gratuláltunk a 70. Születésnapján. Ő pedig tortával, finom 
süteményekkel kínált meg bennünket. Március 29-én Debrecenben a területi Ki mit tud? Versenyen újra sikerrel szerepelt 
az énekkarunk, Szentesi Imréné szavaló, Czuczor Lászlóné szólóénekes, Borbély Imréné és Mezei Jánosné jelenet 
előadó. Bejutottak a Hajdúszoboszlón megrendezésre kerülő középdöntőbe. Gratulálunk nekik! Április 10-én pedig házi 
szavalóversenyt rendezünk, ahová tíz fő nevezett be, a többiek szurkolnak és zsűriznek. Mindegyik esemény elnyerte a 
tagok tetszését, mert szép számmal jelentek meg rajtuk.

                                                                                                                         a vezetőség
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EGÉSZSÉGEDRE!
 
Műszeres vizsgálatok
Az orvostudomány fejlődésével párhuzamosan szükség volt olyan 
diagnosztikai eszközökre, amelyekkel pontosabban meg lehet állapítani a 
szervek, a szervezet helyes, vagy kóros működését. Mára óriási mennyiségű 
orvostechnikai eszköz áll rendelkezésre, amelyek ismerete önálló 
tudománnyá nőtte ki magát. Érthető, hogy az egészségügyben dolgozók 
sem ismerhetik az összes eszközt, némelyek csak a saját szakterületükön 
alkalmazottakat. Szeretnék egy-egy cikkben ezek közül néhányat bemutatni, 
hiszen gyakran előfordul, hogy valamely panasszal fordulunk az orvoshoz, ő speciális műszeres vizsgálatot kér, de mi 
nem tudjuk, hogy az mire való, hogyan működik, mit kell csinálnunk, fájni fog-e? A megszámlálhatatlan műszeres 
vizsgálatból kénytelen vagyok önkényesen néhányat kiválasztani, amelyekkel talán gyakrabban találkozhatunk. A 
sokféle eszközből elsőként egy mindennaposan használt, az egyszerű orvosi vizsgálathoz is hozzátartozó eszközt, 
módszert mutatok be.
Vérnyomásmérés
Mindenki által ismert vizsgálat és műszer, mégis van néhány érdekes adalék a vérnyomásméréssel kapcsolatban. Ma 
már nyilvánvaló, hogy a vérnek az erek falára kifejtett nyomásáról van szó, ezt mérjük. Több tényező befolyásolja a 
vérnyomást, és sokféle betegségre következtethetünk az értékéből. Persze nem volt ez mindig így, először fel kellett 
fedezni azt, hogy nyomás van az erekben, és ezt valamiféleképpen tudni kellett mérni. Érdekes, hogy már ennek 
felfedezése előtt felismerték, hogy nem jó a „vértúltengés”, ezért alkalmazták a vérlebocsátást érvágással. Sajnos ennek 
sok áldozata volt, mert gyakran olyan betegeken alkalmazták, akiknek egyébként is le volt gyengülve a szervezetük, 
és ezt a traumát már nem voltak képesek elviselni. Az első vérnyomásmérés Stephen Hales nevű angol orvos nevéhez 
fűződik, aki 1733-ban egy ló nyaki ütőerébe egy üvegcsövet vezetett, amelyben látható volt, hogy a vér a függőlegesen 
tartott csőben megjelenik, és 3,4 méter magasan töltötte meg azt. A ló sajnos a tudomány áldozatává vált. Ezt a véres 
módszert emberen nem lehetett alkalmazni, egészen 1881-ig kellett várni, hogy a bécsi Ritter von Basch vértelen 
úton, az artéria leszorításával mérje meg az érben uralkodó nyomást. A vérnyomás magasságának értékelése is sajátos 
volt korábban. Azt gondolták, hogy a magas vérnyomás nagyon kedvező, mert összefüggésben van a szív erejével. 
Minél magasabb a vérnyomás, annál erősebb a szív. Logikus is lehetne, de ma már tudjuk, hogy sajnos nem igaz. 
A vérnyomásmérés lényege, hogy egy mandzsettával elszorítjuk az artériát (leggyakrabban a felkaron) olyan módon, 
hogy abban megszűnjön a vér áramlása. A klasszikusnak nevezhető méréshez szükségünk van egy fonendoszkópra is. 
Ezzel a könyökhajlatban hallgatjuk a vér áramlása által keltett hangot. Amikor a vérnyomás felső érékénél magasabbra 
pumpáljuk fel a mandzsettát, a fonendoszkóppal hallgatózva nem hallunk hangot, mivel nincs véráramlás. Ahogy lassan 
engedjük ki a nyomást a mandzsettából, egyszer csak a vér el kezd áramolni az artériában, ezt a pulzushullámot már 
hallani fogjuk. Az első hang megjelenésekor leolvassuk a mutató által jelzett számot, ez lesz a vérnyomás felső értéke 
(szisztolé). Tovább csökkentve a nyomást folyamatosan halljuk a vér áramlása által okozott dobbanásokat mindaddig, 
amíg a mandzsetta valamelyest is összenyomja az artériát. Amikor már egyáltalán nem gyakorol nyomást az érre, akkor 
tovább nem is hallható a véráramlás hangja. Amikor az utolsó dobbanást halljuk, az abban a pillanatban mutatott érték 
lesz a vérnyomás alsó száma (diasztolé). Így határozható meg a legpontosabban vértelen úton a vérnyomás értéke. 
Ma már rendkívül elterjedt, hogy a háztartásokban, különösen ahol krónikusan beteg ember él, van saját automata, 
félautomata vérnyomásmérő. Nagyon hasznosak lehetnek, ha megfelelően használják őket, és sok aggodalomra 
adhatnak okot, ha nem. Amennyiben orvosi javaslatra ajánlott a vérnyomás rendszeres mérése, tartsuk be az orvos által 
javasolt gyakoriságot. Biztosan nem fogja azt mondani, hogy minden nap mérjük meg ötször! Fölösleges magunkat 
azzal stresszelni, hogy mindig más értéket mutat. Ez teljesen természetes, egészséges embernek is folyton változik, 
számos tényező befolyásolja vérnyomásunkat.
Mire figyeljünk vérnyomásmérés közben?
Sok tényező befolyásolja a mérés eredményét, ha ezek közül sokat figyelmen kívül hagyunk, teljesen valótlan értéket 
mérhetünk. Maga a vérnyomás függ a napszaktól, az aktuális fizikai állapottól, betegségektől, az érzelmi állapottól, 
testhelyzettől, fizikai megterheléstől. A mérést befolyásolja a kar vastagsága, a mandzsetta mérete. Ülő helyzetben a 
diasztolés nyomás 5 Hgmm-rel magasabb, mint fekve, de a hát megtámasztásának hiánya is emeli az alsó értéket. A 
keresztbe tett lábak a felső értéket akár 8 Hgmm-rel is emelhetik. A mandzsettának a szív magasságában kell lennie, erre 
különösen csuklós vérnyomásmérőnél kell odafigyelni.
Milyen vérnyomásmérőt vásároljunk?
Természetesen a lehető legpontosabb értékeket szeretnénk kapni a vérnyomásunkról, ehhez pontos, megbízható 
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készülékre van szükségünk. Mindenképpen klinikailag minősített, hitelesített félautomata, vagy automata készüléket 
válasszunk. A különbség az, hogy a félautomatánál mi magunk fújjuk fel a mandzsettát, és eresztjük ki a levegőt, míg 
automatánál ezt a készülék önmagától végzi. Mivel a mandzsetta mérete jelentősen befolyásolja a mérés pontosságát, 
ezért a karunkhoz illő mandzsettaméretet válasszunk. A túl keskeny magas eredményt, a túl széles alacsonyabb értékeket 
fog mérni a valósnál. A normál mandzsetta kb. 20-30cm közötti felkar kerületre, a nagy  a 30-40 cm közötti felkar 
kerületen alkalmazható.
A csuklós mérők, ill. a csuklónál mért eredmények jóval pontatlanabbak, ezért betegeknek nem ajánlottak, elsősorban 
túlsúlyosak számára praktikusak. Lényeges különösen idősebbeknél a jól láthatóság miatt, hogy a kijelzője és a 
billentyűk nagyok és jól olvashatóak legyenek. Hasznos funkció, ha a mért értékeket tárolni képes a készülék, esetleges 
rosszullét, orvosi vizsgálat során fontos információkat tartalmazhat a vérnyomás tendenciájára nézve, vagy a pulzus 
változásaira vonatkozólag. Ha van hálózati adaptere, lehetőleg azzal használjuk, ha elemről működik, fontos, hogy 
mindig megfelelő töltöttségi szinten legyenek az elemek, mert különben jelentős mérési hibák fordulhatnak elő. 
A vérnyomás hozzávetőlegesen pontos mérése technikailag ma már otthon is kivitelezhető, de ne feledjük el, hogy 
betegségünk, aktuális állapotunk megítélésében ez csak egy lelet, amely sok egyéb vizsgálati eredménnyel, orvosi 
ismerettel értékelhető megfelelően, ezért ezt bízzuk szakemberre!

                                                                                 
       Sági István - mentőtiszt, egészségügyi szaktanár

Fehérneműként használható pelenkával az aktív hétköznapokért

Ki ne ismerné azt a helyzetet, amikor az idős családtag nem akar kimozdulni otthonról, minden korábbi programját 
lemondja, még kedvenc elfoglaltságairól is leszokik. A család kérdései elől kitér, a segítség elfogadásától elzárkózik. 
Az aktív életről, társas kapcsolatokról való lemondás hátterében sokszor az akaratlan vizeletvesztés áll, ami a kor 
előrehaladásával egyre gyakoribb a nők és férfiak körében egyaránt. Ilyen esetekben a család feladata kettős: 
diszkrét módon segíteni az idős családtagot, hogy visszataláljon korábbi aktív életviteléhez, valamint az átmeneti 
időszakban gondoskodni a családtag ellátásáról.
Az akaratlan vizeletvesztés problémájának kezelésére számos lehetőség áll rendelkezésre, de nem mindenkinek felel 
meg ugyanaz mód: sok aktív életet élő beteg utasítja el a hagyományos pelenka alkalmazását, mert úgy érzi, sérti 
méltóságának megőrzésében. Ezért további megoldási lehetőségeket keres, melyek biztosítják számára az akaratlan 
vizeletvesztés okozta valamennyi problémára a megoldást, hiszen a szivárgás, a kellemetlen szagok és foltok a ruhán 
mind kizárják a társadalmi kapcsolatok fenntartását.
A megfelelő inkontinencia eszköz megszünteti a vizeletvesztéssel járó kellemetlen tüneteket, és ennek számtalan pozitív 
hozadéka van: az érintett újra mer közösségbe menni, elszigeteltsége megszűnik, visszatér hétköznapi teendőihez, az 
önellátáshoz. Mindezek további pozitív következménye a beteg hangulatának jelentős javulása, életkedvének visszatérése. 
Hogy kinek mi a legmegfelelőbb az teljes egészében személyre szabott, ezért jó, ha a beteg többféle módszert, terméket 
is ki tud próbálni, hogy azután a tapasztalatok birtokában tudjon dönteni. 
Ehhez kíván segítséget nyújtani a Cseppnyi Önbizalom – Kontinencia Betegedukációs Program keretében nemrég indult 
www.mobilbetegpelenka.hu internetes oldal, ahol megfelelő tájékoztatás, az új lehetőségek bemutatása mellett lehetőség 
van az új, fehérneműhöz hasonló pelenkából ingyenes bemutatótermék kérésére is.
A nadrágpelenka kialakítása nagyon hasonlít a hagyományos fehérneműhöz, a ruha alatt diszkréten viselhető, szabad 
mozgást biztosít használójának. A puha, szövetszerű külső borítás valódi alsónemű érzetét kelti: diszkréten követi a 
test formáját, komfortos viseletet biztosít. A kellemetlen szagok kialakulását pedig a szagsemlegesítő rendszer gátolja 
meg. A nadrágpelenka abban is hasonlít a fehérneműhöz, hogy több méretben kapható, így személyre szabott megoldást 
nyújt. A felhelyezés és a levétel rendkívül egyszerű: pont úgy kell használni, mint a hagyományos fehérneműt. Az új 
fehérneműként használható nadrágpelenka megoldást nyújt az aktív életet továbbra is folytatni kívánó vizelettartási 
problémában érintett betegek számára azáltal, hogy újra teljes életet élhetnek, megőrizhetik és javíthatják önellátó 
képességüket, és egyúttal a meglévő kontinencia képességét is megtartják. 
Az Országos Alapellátási Intézet, a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete és a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szakmai támogatásával megvalósuló programról további információkat a  
www.mobilbetegpelenka.hu weboldalon találhat.

További sajtóinformáció:
Nagy Ákos VM.komm Kommunikációs Tanácsadó iroda
Tel: (1) 350-6951, 20/933-1801 E-mail: nagy.akos@vmkomm.hu
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Zajlik az élet a Telekiben!

Sport
IX. Babus Kupa Vásárosnaményban 
Kollégistáink 2015. március 13-án vettek 
részt ezen a rangos sporteseményen, 
amelyre a megye kollégiumaiból 10 
csapat jelentkezett. A rendezvényt a 
Városi Sportcsarnokban Filep Sándor, 
Vásárosnamény polgármestere nyitotta 
meg. Csapatunk hősies küzdelemben 
a dobogó második fokára állhatott fel 
a késő délutáni döntő után. A legjobb 
mezőnyjátékos címet intézményünk 
diákja, Kiss Roland Krisztián érdemelte ki.  A csapat tagjai: 
Bódi Viktor, Dinó János, Dócs Norbert, Gyulai Krisztián, 
Kiss Roland Krisztián, Kolozsi Sándor, Koskócsák Ákos, 
Poczkodi Róbert Kísérő tanárok: Dobos Zoltán és Molnár 
László

Diákolimpia
Kispályás labdarúgásban a VI. korcsoportos 
fiú csapat első helyen végzett a csoportkör 
mérkőzései után. A megyei döntő 2015. 
április 27-én lesz Nyíregyházán. Mezei futás 
diákolimpia megyei fordulójában az V.-VI. 
korcsoportos fiú csapatok 3-4. helyezést értek el.
Coca-Cola Cup 
Már hagyománynak számít, hogy fiú és lány 
csapattal részt vesz az intézmény a Coca-Cola 
Cup-on. Idén a lányok a körzeti 2. helyet, a fiúk 
a körzeti 3. helyet érték el.

Szakmai, tanulmányi munka, eredmények, sikerek
Angol nyelvi siker
Fedor Zsolt 11. A osztályos tanuló a Váci 
Mihály Gimnáziumban az idegen nyelvi 
héten megrendezett írásbeli angol nyelvi 
versenyen kategóriájában 1. helyezést ért 
el.
Szintvizsga
2015. március 19-én intézményünkben 
megmérettettek a 9. évfolyamos 
szakiskolai tanulók. 15 hegesztő, 2 festő, 
mázoló, tapétázó és 12 eladó tanuló 
tett sikeres szintvizsgát, mellyel bizonyították szakmai 
felkészültségüket. A szintvizsga eredményes teljesítése 
feltétele annak, hogy a tanulók a duális képzésben szakmai 
gyakorlatukat vállalkozásoknál teljesíthessék. 
A tanulókat felkészítették: Koszta Mihályné, Huri Marianna, 
Csele János, Dankó Ferenc, Bombera Sándor.

A fodrászok sem tétlenkednek
Intézményünk fodrász tanulói és oktatóik 2-3 hetente 
fogadják a Bástya Fogyatékosok Református Nappali 
Házának gondozottjait. Szívesen végzik ezt a karitatív 

tevékenységet, melynek során az egyéni igényeknek 
megfelelő frizurák készülnek, legyen szó hajvágásról, 
hajfestésről vagy akár dauerről. A szakoktatók belső vizsgák 

szervezésével hozzájárulnak a szakmai 
vizsga sikeréhez. Ezek a vizsgák a félév 
lezárásaként kerülnek lebonyolításra, így 
minden tanuló képet kap eddigi munkája 
gyakorlati eredményéről. A tanulók 
számára szervezett szakmai kirándulások 
is az ismeretek bővítését szolgálják 
(Fodrász múzeum, Szépművészeti 
Múzeum). A Szakma Kiváló Tanulója 
versenyen minden évben részt 
vesznek legjobban teljesítő diákjaink. 

Ezúton mondunk köszönetet Gulyásné Jutka néninek a 
hajfestékekért, melyekkel még színesebbé tudják varázsolni 
vendégeik frizuráját.

Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny
2015. április 9-én intézményünk „rendész” 
tanulói sikeresen vették az akadályokat a 
nyíregyházi Erdei tornapályán megrendezésre 
került versenyen. A 22 induló csapat közül 17 
csapatot maguk mögé utasítva az 5. helyen 
zárták a napot. 
A csapat tagjai: Ladács Virág, Bara Richárd, 
Szabó Zoltán, Kis Tamás
A csapatot felkészítette: Karikás Károly

Pályázat
Erzsébet tábor
Intézményünk idén is sikerrel pályázott 
Erzsébet táborra. 40 tanulónak adatik meg a 

lehetőség, hogy 2015. szeptember 7-9-ig Zánkán táborozzon 
az Erzsébet Üdülőközpont és Táborban. 

Interjú Czifrák Rolanddal, a 
Tiszalöki Teleki Blanka Gimnázium, 
Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium katonai alapismereteket 
oktató pedagógusával
Intézményünk a 2011/12-es tanévtől 
indította el az egyéb szolgáltatások 
szakmacsoportban, majd két évvel később 
a rendészet ágazatban a képzést, mely 

gyakorlatilag a katonai és rendészeti ismeretek oktatását 
jelenti. Az idei tanévtől már minden szakközépiskolai (9. B, 
10. B, 11. B, 12. B), valamint egy gimnáziumi osztályban 
(11. A) ismerkednek a tanulók a rendvédelmi és honvédelmi 
szervek feladatával, tevékenységével. A képzésükért az iskola 
dolgozói közül Karikás Károly gyakorlati oktató és Czifrák 
Roland elméleti oktató a felelős. Czifrák kolléga nemrégiben 
továbbképzésen vett részt e tantárgy oktatása kapcsán. Ennek 
apropójából kerestem meg és érdeklődtem a képzésről. 
- Hogyan sikerült erre a továbbképzésre eljutnod? 
- Tanintézetünk több pályázatban – többek között a 
KatonaSuli programban – is benne van.
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Ennek keretében sikerült megvalósítanunk, hogy 
a katonai alapismeretek tantárgy oktatásával 
kapcsolatban pedagógus továbbképzésen vehettem részt. 
- Kinek a szervezésében és hogyan zajlott 
az a két hét, amit Szentendrén töltöttél? 
- A Honvédelmi Minisztérium által alapított „a 
katonai alapismeretek közismereti választható érettségi 
tantárgy 120 órás pedagógus továbbképzési programja 
című” akkreditált pedagógus-továbbképzést a Magyar 
Honvédség Altiszti Akadémia közreműködésével 
szervezték meg. A tanfolyamot 2015. március 09-27. 
között bonyolították le, amelyet izgatottan vártam. Ennek 
oka, hogy nem voltam katona és most belecsöppentem a 
honvédség mindennapi életébe. Rengeteg új impulzus ért.  
 A kurzus Bozó Tibor dandártábornok ünnepi 
köszöntőjével indult. Az órák két héten keresztül 
hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig tartottak. Elméleti 
és gyakorlati foglalkozásokon vettem részt. Elméleti 
órákon a honvédség felépítésével, működésével, 
vegyivédelmi eszközök használatával, egészségügyi 
ismeretekkel, lövészeti ismeretekkel foglalkoztunk. 
Gyakorlati órák témája: alaki tevékenységek, terepi 
tájékozódás, lövészet gyakorlása, katonai testnevelés. 
 -   Úgy  tűnik  az eddigi elméleti 

ismereteid a gyakorlattal bővültek. 
- Igen, rengeteg új információt sajátíthattam el a 
katonai ismeretek oktatásával kapcsolatban. Az 
elméleti és a gyakorlati tudásom is gyarapodott. 
- Hogyan zárult a képzés? 
- A tanfolyam március 26-án lövészetismereti 
elméleti és gyakorlati vizsgával, majd március 27-én 
elektronikus elméleti vizsgával zárult. A továbbképzés 
Bozó Tibor dandártábornok beszédével zárult, amely 
során a továbbképzésen részt vevő pedagógusok és 
katonák átvehették megérdemelt tanúsítványukat. 
- Mire jogosít fel ez a tanúsítvány? 
- Oktathatom a katonai alapismeretek tantárgyat és 
érettségiztethetem a tantárgyat tanuló nebulókat. 
- A tantárgy oktatásán túl milyen 
hozama lehet ennek a képzésnek? 
- Az intézmény szakmai képzésének színvonalát 
mindenképpen emeli, ezért bízom abban, hogy ez mind 
az itt tanuló diákokat, mind a tiszalöki vagy környékbeli 
gyerekeket és szüleiket meggyőzi arról, hogy a 
Tiszalöki Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium megfelel az elvárásaiknak. 
- Legyen ez a végszó! Köszönöm az interjút!

KNYE

KÖREI ÉLEZŐ MŰHELY  
TISZALÖK, PETŐFI ÚT 40/A 

VÁLLALJUK LAKOSSÁGNAK ÉS KÖZÜLE-
TEKNEK KÉSEK, HENTESBÁRDOK, VADÁSZ-
TŐRÖK, ZSEBKÉSEK, OLLÓK, HÚSDARÁLÓ-
KÉSEK, METSZŐOLLÓK, FŰNYÍRÓ KÉSEK, 
SÖVÉNYVÁGÓ OLLÓK, ACÉL FÚRÓHEGYEK 
ÉLEZÉSÉT!
KÍVÁNSÁGRA ÉRTE MEGYÜNK, MAJD ÉLE-
ZÉS UTÁN HAZASZÁLLÍTJUK, TISZALÖKÖN 
BELÜL DÍJMENTESEN. 

 
HÍVJON BIZALOMMAL.  

TEL: 06 30 489 1865 

Másoltassa videofelvételeit 
DVD-re!

Érdeklődni lehet:
Városi Könyvtár: 578-022  

Mindenféle videokazettát
át tudunk másolni!
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Tamás Kombo – Találkozási Pontok – George Gershwin és a Jazz klasszikusai

Bérletünk által újabb zenei műfajjal ismerkedhettünk meg 2015. február 17-én. Igaz, az időpont szerint Ők majd csak 
áprilisban jöttek volna el hozzánk, de ez cseppet sem változtatott a jó hangulaton ezen a délelőttön sem. Moderátoruk, 
Tamás Attila kalauzolt el bennünket a jazz világába. Zongora csendült fel először, és köszöntött bennünket a konferanszié. 
Elnézést kért, amiért ülve maradt, a ritmus a nézőket figyelemre sarkallta. A cím szerint a klasszikus zene és a jazz 
könnyűzenei találkozása ez a műfaj. Ezt leginkább George Gershwin zenéin keresztül mutatták be. Gershwin egy orosz-
zsidó család leszármazottja. 1898-ban született Jacob Gershowitz néven. Kivándoroltak Amerikába a családjával, és 
Manhattanben egy szegény zsidó negyedben telepedtek le. Nagyon híressé vált, mint zeneszerző, ott Amerikában. 
Kamaszkorában sportolónak készült, jól futott és jól tudott táncolni. Mindenki úgy gondolta róla, hogy valami világklasszis 
sportoló lesz, ha felnő. Ám ez nem így alakult, mert a bátyja kapott egy zongorát, és elkezdett rajta gyakorolni, és ő is 
odaült mellé, gyakorolt ő is szorgalmasan. Kiderült, hogy még tehetségesebb, mint a testvére. Így a sporttól a zenélés 
felé vette inkább az irányt. Rhapsody in Blue – Kék rapszódia című művét hallhattuk a műsor elején. A zeneszám címe 
egy kis szomorúságot sejtet. Ez a műve azért is fontos Gershwin-nek, mert ebben volt először egyesítve a klasszikus és 
a jazz zene hangzásvilága. Így egy új műfajt teremtett meg,  mégpedig a szimfonikus jazzt. Az előadás során általában 
zongoraórán íródott darabokat hallhattunk. Ám nagyon megkedvelték a zenészek ezeket a műveket, és áthangszerelték 
őket szimfonikus zenekarra és jazz formációkra. Ezután a Sunbody loves me c. műve következett. Nagyon jó kis ütemes 
muzsika volt. Egy hölgy énekelt angolul, hallhattunk zongorát, dobot, nagybőgőt. Nagy tapsot kapott a végén. Ezután 
a  Csitári hegyek alatt c. népdal következett jazz hangzásban. Olyan volt, mintha egy nívós szórakozóhelyen lennénk. 
Nagyon jó volt a hangzása. Gershwint is érdekelte a szerelem témája. Azt vallotta, hogy neki minden ujjára jut egy nő, 
ezért ő soha nem is fog megnősülni. Ám mikor idősebb lett, ő is úgy gondolta, mégis meg kellene házasodnia. Ám nem volt 
nagy szerencséje a szerelemben, Charlie Chaplin feleségébe lett szerelmes, aki nem akarta elhagyni érte a férjét. Nagyon 
bánatos lett emiatt. Sok szerelmes dala született e csalódásból. Ezután egy ilyen dal következett. Ez is nagyon tetszett 
a nézőknek. Egy igazi jazzkoncert hangulatát adta vissza nekünk. Elmondta a moderátor, hogy minden hangszernek 
improvizáló szerepe is van. Minden koncertjükön színesítgetik a dalokat, egy dal soha nem hallható ugyanúgy. A Porgy 
és Bess az egyik leghíresebb operája Gershwinnek, ami az afro-amerikai népek hányattatott sorsát adja vissza a zene 
útján. A Summer time az egyik leghíresebb ilyen operája, ezt hallhattuk. Majd a zenei miséről beszélt nekünk, hogy 
ezeket a zeneszerzők előszeretettel kedvelték, írtak rá zenéket. Elmondta, hogy ennek is van egy különleges vállfaja, a 
requiem, mely gyászmisét jelent. Itt megemlítette Andrew Lloyd Webber nevét, aki Angliában született, az ő nevéhez 
kötődik a Jézus Krisztus Szupersztár; Evita, az Operaház fantomja, ezek zenéit Ő írta. Ezután egy 20. századi gyászmise 
dallamai csendültek fel. A moderátor kitért arra is, hogy Gershwin, mivel nagyon szeretett zongorázni, kapott egy olyan 
állást egy zeneboltban, ahol a bakelit lemezeket népszerűsíthette, hogy Ő zongorázta el őket, hogy jobban fogyjanak a 
lemezek. Legelső dala 1912-ben a Swanee, a Hattyúcska volt. Ezzel lett Gershwin világhírű. Dmitrij Sosztakovicsot 
említette meg, aki szintén orosz, Szentpétervárra való volt. Őt sokszor üldözték a hazájában, ő nem vándorolt ki. Műveit 
úgy jellemezték, hogy egy nagy káosz. Erre válaszként írt egy olyat, ami szerinte mindenkinek tetszeni fog, és így 
született meg a Jazz Sweet című műve, melyben 3 keringőt is feldolgozott. Az egyik az „Egy szál harangvirág” című 
zene. Ebből később sláger lett. Végezetül Gershwin: Gyere, tapsolj című zenéje zárta a repertoárjukat. Mi pedig lelkesen 
ütemre tapsoltunk nekik. Igazán jó volt a hangulat, mindenki jól érezte magát. Szerintem rengeteg endorfin termelődött 
ez alatt a 45 perc alatt. Olyan volt, mintha egy jó kis házibuliban lennénk.     Köszönjük!

                                                                                  
                    Rokonál Zotya - 8.a

Pente Miklós és felesége 

2015. április 10-én, 

családja körében ünnepelte 

50. házassági évfordulóját. 

Gratulálunk, 

és sok boldogságot kívánunk!
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Szorgalmatos szőlőskerti 
részén 920 m2 szántóföld 
eladó. Érd.: 30/5153172

HUMÁN hírek
Váci hét 

2015. március 23-tól 27- ig 
rendezték meg a tiszavasvári Váci 
Mihály Gimnáziumban a Humán 
hetet. Ennek keretében négy 
versenyen is részt vettünk. Az 5-6. 
évfolyamosoknak lebonyolított 
anyanyelvi versenyen Schatz 
Adrienn (6.b) a II. helyen 
végzett. A 7-8. évfolyamosok 
a szövegértés területén mérték 
össze tehetségüket. Itt Körei 
Virág (8.a) első helyezett 
lett. Ezen a héten a rajzosok 
is kipróbálhatták magukat. Az 
ő feladatuk egy József Attila- 
versillusztráció volt. Fintor 
József (6.a) a Mikor az „uccán” 
átment a kedves alkotásával  a II. 
helyen végzett. Végül pénteken 
a versmondók következtek. Ők 
két verssel, József Attila és Váci 
Mihály egy-egy költeményével 
készültek. A zsűri különdíjában 
4 tanulónk is részesült: Lőrincy 
Boglár (5.a), Pucsok Fanni 
(5.b), Székely Fanni (5.b) és 
Balogh Mihály (6.a). 

Gratulálunk versenyzőinknek!

Cantemus kórus

2015. márc. 31-én nagy meglepetés ért minket. Az iskola tornatermében fellépett a nyíregyházi Cantemus kórus. 
Rengeteg szép művet hallottunk előadásukban. Érdekes volt, hogy a kórusban csak lányok szerepeltek. Tudni kell a 
kórusról, hogy...
- idén ünnepli 40. születésnapját
- világhírűek, rengeteg országban jártak már
- karmesterük: Szabó Dénes Kossuth díjas karnagy
Műsoruk egy életre szóló élmény volt. Köszönjük, Cantemus!! (:

Lőrinczy Boglár 5.a
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MÁJUS 07-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN
TISZALÖKÖN A 

MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
MUSKÁTLI VÁSÁR! 

DUPLA VIRÁGÚ FUTÓ 6db DB 
999 Ft

CSEREPES ÁLLÓ 
260 FT

TULIPÁNFÁK   
SZOBANÖVÉNYEK 

699 FT

Februárban házasságot kötöttek:
Vincze Sándor és Budai Ildikó

Molnár Zsolt és Várkondi Tünde
Sőrés László és Bársony Judit

Akiktől februárban búcsút vettünk:
Borbély Lászlóné

Borivó Károly
Galyas István
Nagy Gáborné
Orosz Mihály

Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:
Dózsa Viktor

Forgács Kende

Tiszalöki Hírlap - Tiszalök város polgárainak lapja. Szerkeszti a Polgármesteri Hivatal Felelős kiadó: Mező József Felelős szerkesztő: Fülöp Attila
Tördelő-szerkesztő: Viola Print Kft.Nyomdai munkálatok: Viola Print Kft. Tel.:42/578-073, Tel/Fax: 42/275-520 Megjelenik: minden hónap végén
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A szerkesztőség címe: 4450 Tiszalök, Kossuth út 67. Tel.: 278-122; Tel./Fax:278-185 tiszalokikonyvtar@gmail.com

A következő verssel szeretnénk  
köszönteni az édesanyákat!

Csorba Piroska: Mesélj rólam

Mesélj anya, 
milyen voltam, 

amikor még kicsi voltam? 
Az öledbe hogyan bújtam? 

És tehozzád hogyan szóltam, 
amikor nem volt beszédem? 
Honnan tudtad, mit kívánok? 
Megmutattam a kezemmel?

Mesélj rólam! 
Hogy szerettél? 

Engem is karodba vettél, 
meleg tejeddel etettél? 

Akárcsak a testvéremet? 
Gyönyörködtél akkor bennem? 

Úgy neveztél: kicsi lelkem?

És amikor még nem voltam,  
a hasadban rugdalóztam,  

tudtad-e, hogy milyen leszek, 
milyen szépen énekelek? 

Sejtetted, hogy kislány leszek?

Mesélj anya, 
mesélj rólam! 
Milyen lettem,  

amikor már megszülettem? 
Sokat sírtam 

vagy nevettem? 
Tényleg nem volt egy fogam sem?

Ha én nem én lettem volna,  
akkor is szerettél volna?

Helyreigazítás 
 

A Tiszalöki Hírlap  
2015. márciusi számának  
12. oldalán elírás történt.  

A Tiszavasváriban megrendezett  
„Tehetség kerestetik” 
kémiaversenyen nem  

Nagy Annamária, hanem  
Csáki Viktória 8.a osztályos 

tanuló lett az első.  
Az elírásért elnézést kérünk.


