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tisztelt tiszalöki lakosok!
 
Szeretném Önöket tájékoztatni városunkban 
folyamatban lévő vagy a közeljövőben elkezdődő 
fejlesztésekről, munkálatokról, valamint az általunk 
fenntartott és működtetett intézményeket érintő 
kérdésekről.
Téli-tavaszi időszak után a feltételek biztosítottak lettek 
a szennyvíz-beruházás befejezésére. A kivitelezők 
„készre” jelentették a beruházás megvalósulását. Az 
érintett területeken a lakosság folyamatosan kapja 
az értesítéseket a rákötés lehetőségéről. Az ezzel 
kapcsolatos teendőkről munkatársunk, Olajos Mariann, a 
Polgármesteri Hivatalban áll a lakosság rendelkezésére. 
A beruházás utómunkálataihoz tartozó, az embereket 
különösen érdeklő út-, útpadka- és árok-helyreállítás 
folyamatban van, melyekkel várhatóan június közepére 
készülnek el. Természetesen az elvégzett munka 
minőségét ellenőrizni fogjuk, és a hiányosságokat 
pótoltatjuk. Ezen munkálatok elvégzése 
után az Önkormányzat saját erőből, kb. 
9-10 millió forintból, elkezdi a belterületi 
utak helyreállítását. Szándékunkban áll a 
közeljövőben útfelújításra pályázatot vagy 
pályázatokat benyújtani, hogy a legrosszabb 
állapotú, a legnagyobb forgalomnak kitett 
utakat (Damjanich, Táncsics) teljesen új 
aszfaltréteggel borítsuk. 
Az év folyamán, különböző pályázatokban 
vállaltak alapján, az év második felében 
több helyen, több száz méter hosszan járdát 
fogunk építeni. Az általunk működtetett 
Általános Iskola és Polgármesteri Hivatal 
elektromosáram-ellátását biztosító 
fotovoltaikus mű (kis naperőmű) telepítése 
tanév végeztével elkezdődik. Remény 
van arra, hogy az Általános Iskola 
hőszigetelésére és nyílászáró cseréjére is 
nyerünk támogatást. Pozitív elbírálás esetén 
a munkálatokat nagyon gyorsan el kell 
kezdeni, 2015. szeptember 30-ig be is kell 
fejezni.
Az Idősek Gondozó Központjának felújítása 
rendben halad, az idősek ideiglenes 
átköltöztetése a volt foglalkoztató 
iskolába hamarosan elkezdődik. A 
Belügyminisztérium által kiírt pályázat 
alapján támogatást kértünk 20 millió forint 
értékben az IGK külső hőszigetelésére és 
nyílászáró cseréjére is. Reménykedünk a 
gyors és pozitív döntésben.

Négy település által fenntartott és működtetett 
o r v o s i ügyeleti rendszert kiszolgáló, 
leamortizálódott személygépjármű pótlására 
pályázatot nyújtottunk be, melynek keretein belül egy 
új személygépkocsi vásárlására nyílik lehetőség.
Az Egészségügyi Központban induló szakorvosi 
rendelések szervezése folyamatban van, mely lassan 
a végéhez közeledik. A szükséges eszközöket, orvosi 
műszereket az erre a célra fenntartott forrásból 
megrendeltük, leszállításuk hamarosan megtörténik. 
A megyei kórház folyamatosan köti a szerződéseket 
az itt gyógyítani kívánó szakorvosokkal. A folyamatot 
lassította, hogy rajtunk kívül álló okok miatt, Dr. Zsonda 
László kiköltözése körülményes és lassú volt.
A települést és az intézményeinket érintő fejlesztésekről 
folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.

Tisztelettel:  
Gömze Sándor 

polgármester
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INGYENES
Horgásztábor a tiszalöki 

kenyérgyári-holtágon
2015. augusztus 05-06-07.

amit biztosítunk:   
teljes ellátás első nap vacsorától a harmadik 
nap ebédig
szállás sátrakban
horgászfelszerelés
folyamatos pedagógus felügyelet
folyamatos egészségügyi felügyelet
foglalkozások horgászati ismeretekből
horgászvizsga lehetőség
sikeres vizsga esetén horgászengedély 
2015-re

Szeretettel várunk lányokat és fiúkat 
 7-től 14 éves korig.

Jelentkezni lehet az osztályfőnököknél.
Résztvevők száma: max. 25 fő

Jelentkezési határidő:   
2015. június 08.

Áprilisban nem volt házasságkötés

Akiktől áprilisban búcsút vettünk:

Birtás Sándor
Gonda Lajosné
Tőkés Istvánné
Fodor Miklósné

Nagy Gábor Imréné
Kiss Zoltán

Marázi Gábor
Gál Imre

Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:

Lakatos Ketrin Nikolett
Tátrai Lili
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Horgászbál tiszalökön

Immár harmadik alkalommal került megrendezésre az 
Új Élet Horgász és Környezetvédelmi Egyesület bálja, 
melynek többirányú célja volt. Egyrészt szerettek volna 
a szervezők lehetőséget biztosítani a horgászoknak, 
hogy a vízparton kívül is együtt szórakozhassanak, 
másrészt összehozni a nem horgászokat az egyesületi 
tagokkal, harmadrészt némi bevételre is számítottak, 
amelyet a holtág környezetének szépítésére 
szeretnének fordítani. A kezdeményezést általánosan 
nagyon sokan támogatták, így első felkérésre 
védnököket találtunk Gömze Sándor polgármester, és Fesztóry Sándor Sporthorgász Egyesületek megyei szövetségének 
ügyvezető igazgatójának, a MOHOSZ alelnökének személyében. Köszönet érte, és köszönet azon vezetőségi tagok 
fáradságot nem ismerő munkájáért, akik a szervezésben és lebonyolításban oroszlánrészt vállaltak. A kiváló menedzselést 
bizonyítja, hogy egyre több résztvevővel sikerül a rendezvényt megvalósítani. Tiszalök legnagyobb rendezvényterme, a 
színházterem is szűkösnek bizonyult a nagyszámú vendég számára. A jótékonysági szándékot mi sem példázza jobban, 
mint az, hogy a főszervezők is belépőjegyet váltottak a bálra!  A jól bevált forgatókönyv szerint az üdvözlő beszédeket 
követően műsorral kedveskedünk vendégeinknek, az idén a Vad rózsa tánccsoport és Öreg Fiúk Énekkara szórakoztatta 
a közönséget, bizonyítva, hogy a jókedv, mozgás, néptánc gyakorlása kortalanná tesz bennünket. A finom vacsora 
elfogyasztását követően ifj. Fehér András és bandája szolgáltatta a talpalávalót, és nem is fogták vissza magukat a táncos 
lábú bálozók egészen hajnalig. A első Horgászbáltól kezdve hagyomány, hogy a horgászok szavazatai alapján a bálon 
hirdetjük ki az „Év Horgásza” megtisztelő címet. Az idén Tiszalökön az év horgásza Gergely Sándor lett. Ezúton is 
gratulálunk neki! A tombolasorsolásra alig megszámlálható nyereményt ajánlottak fel a város, és a környező települések 
vállalkozásai, ill. magánszemélyek egyaránt. Nem ment ritkaságszámba, hogy egy-egy vendég több nyereménnyel távozott. 
A sorozat nem szakad meg, jövőre is sok szeretettel várjuk kedves vendégeinket! Találkozzunk a IV. Horgászbálon! 
Hálás köszönet támogatóinknak:

Gazda bolt Bereczki Zoltán, Tüzép Krókusz Virágbolt, Piroska
Nagy Barbara, Állateledel Gulyásné Jutka Virágbolt és lánya Betty Belvárosi 100-as István Zsolt
Ifj. Fazekas János Vitamin Világ, Bodnár Brigitta Tamás Óra-Ékszer
Kemecseiné Éva, Turi OTP Bank Bíborka Papír-írószer
Csomós Tibor Százszorszép üzlet, Feketéné Jáger Söröző
Flóra Patika Külvárosi Csemege, Rácz Sándor Tóth Szilvia, fodrász
Napsugár Virágbolt MUVI Bt. Marica Optika
Ifj. Lakatos Pál váll. Palencsár Tüzép Juhász Károly kereskedő
Nagy és Fia Bt. Kenyérgyár Marika néni, Varroda
Bajusz Gábriel Novák Norbert váll. Juhos László
Ifj. Pál József Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vámos Nóra
COOP ABC Farkas Öcsike, Zöldségüzlet Kapusiné Gyógynövény
Pápa József Fercsákné Tomán Ildikó Gömze Sándor
Dan Tamás Fesztóry Sándor CSER-KOM üzlet
Ladó Mihály Kefud, Nagy László Nagy József
Nagyné Bagdi Enikő Kerezsi Zita, Papír-írószer Balogh Tibor, Napsugár ABC
Magyar Posta Zrt, Tiszalök Veres József Tiszalöki Általános Iskola SZMK
Kaszács Róbert Rácz Zoltán TS Gastro
Fónyad Lajos Plánkné Kapusi Zsuzsa, Ékszer Tölgyesiné Varga Katalin
Cserés Csaba, igazgató Nagy András, Nyíregyháza Corso kávézó
Corso pékség Lengyelné Czeczeli Anikó Nagy Attila, autószerelő
Veresné Szűcs Erzsébet Színvonal Bútorbolt, Jenei Attila Új Élet Horgászegyesület

 Sági István
 horgászegyesület elnöke
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Ingyenes jogsegély  
pszichiátriai visszaélések esetén

Különleges jogsegélyszolgálatot működtet egy alapít-
vány Magyarországon: azoknak nyújt ingyenes jogi 

segítséget, akiket pszichiátriai osztályon vagy intézet-
ben ért sérelem vagy visszaélés.

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Ala-
pítvány, amely 1994 óta működik Magyarországon, 
a pszichiátriákon történő visszaélések széles skálájá-
val találkozik: sajnos gyakoriak a kényszerkezelések, a 
túlgyógyszerezések, az indokolatlan fizikai kényszeríté-
sek, és bizony még ma is elektrosokkolnak embereket. Az 
elmúlt húsz évben panaszosok ezrei fordultak a jogvédő 
alapítványhoz, és nagyon sok esetben sikerült nekik ha-
tékony segítséget vagy jogi kompenzációt nyújtani. Egy 
alkalommal egy nő kereste fel az Alapítványt, akit férje 
egy pszichiáter segítségével, akarata ellenére, jogtalanul 
szállíttatott pszichiátriára. A jogvédő szervezet segítsé-
gével jogi eljárás indult, melynek következtében a bíró-
ság a panaszosnak 700 000 forint kártérítést ítélt meg. 
Egy másik esetben egy nő az Alapítványt azzal kereste 
meg, hogy édesanyja kis híján belehalt a pszichiátriai 
„gyógyszerezésbe” egy vidéki kórházban; életét csak a 
családtagok közbeavatkozása és a gyors orvosi segítség 
mentette meg. Az Alapítvány munkájának köszönhetően 
előbb az Orvosi Kamara marasztalta el, majd a büntető 
bíróság is bűnösnek találta és elítélte a visszaélést elkö-
vető pszichiátert. A feltárt problémákról a törvényhozó-
kat és a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja kiadvá-
nyokkal, újságcikkekkel, tévéműsorokban és kiállítások 
szervezésével az emberi jogvédő alapítvány. Ahogyan a 

pszichiátriai visszaélések nem korlátozódnak csupán Ma-
gyarországra, úgy a jogvédő szervezet is nemzetközileg 
működik, Los Angeles-i székhellyel. Az Állampolgári 
Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) nemzetközi non-
profit szervezetét 1969-ben alapították, abban az időben, 
amikor a pszichiátriai kezeltek a társadalmak meglehető-
sen elfeledett rétegét jelentették. Az élet igazolta, hogy a 
CCHR munkája létfontosságú az egész világon: e nem-
zetközi non-profit szervezet segített leleplezni a dél-af-
rikai pszichiátriai rabszolgatáborokat, ahol az apartheid 
idején fekete páciensek tízezreit dolgoztatták rabszolga-
ként – s mindezt a pszichiáterek „ipari terápiának” ne-
vezték. Olaszországban kormányzati hivatalnokokkal és 
parlamenti képviselőkkel együtt aCCHR olaszországi 
szervezete vizsgálatokat végzett az ország koncentrációs 
táborokra emlékeztető pszichiátriai intézeteiben, ami szá-
mos intézmény bezárását eredményezte. Kaliforniában 
a CCHR érte el 1976-ban, hogy a pácienseket az elekt-
rosokk-kezelést megelőzően kötelezően tájékoztassák a 
kezelésről, és csak az illető beleegyezésével hajthassák 
végre azt. Miután nemzetközi precedenst teremtett, ezt a 
szabályozást a világ sok más országában szintén elfogad-
ták.

Ha családtagja, barátja, ismerőse pszichiátriai visz-
szaélések vagy félrekezelés áldozata lett, vagy bár-
milyen sérelmet kellett elszenvednie pszichiátrián, az 
Alapítványt alábbi elérhetőségeken keresheti meg:  
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért

Telefon: 06 1/342-6355,   Mobil: 06 70/330-5384,  
E-mail: panasz@cchr.hu,  www.emberijogok.hu

Az Alapítvány minden információt bizalmasan kezel.

Jubileumi érettségi találkozót tartott 
a tiszalöki Gimnázium 

1965-ben érettségizett 4.a osztálya.

A találkozóra az ország távoli 
városaiból,településeiről /Budaörstől 
Nyíregyházáig, Miskolctól  Szegedig, 
Nagytarcsától   Kemecséig/ érkezett az 
egykori osztály  28 öregdiákja. Volt aki 
a párját is elhozta e jeles eseményre. 
Tisztelettel emlékeztünk elhunyt 
tanárainkra. osztálytársainkra és koszorút helyeztünk el néhai Szakács Ferenc igazgató szobránál. A találkozó helyszíne 
a Tisza-étterem volt. Az üdvözlő szavak után rendhagyó névsorolvasás következett egy órában, ahol röviden beszéltünk 
életutunkról, örömünkről, Bánatunkról. Ezt követte a finom ebéd, majd estig tartó baráti beszélgetések sora következett, 
ahol volt örömkönny, tánc, nevetés. Régi barátok, barátnők találtak újra egymásra. Búcsúzáskor már a következő 
találkozó reményében köszöntünk el egymástól:
JÖVŐRE UGYANEKKOR, UGYAN ITT!

                                                                                            Petróné Béres Irén - Gulyás  Miklós
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EGÉSzSÉGEDrE!
A cukorbetegség
A cukorbetegség, vagy orvosi nevén diabetes mellitus 
(köznyelvben gyakran egyszerűen csak diabétesz) a cukor 
(glükóz) feldolgozási zavara, melynek oka 
lehet a hasnyálmirigy Langerhans-szigetei által 
termelt inzulin nevű hormon hiánya, vagy a 
szervezet inzulinnal szembeni érzéketlensége 
(inzulinrezisztencia), relatív inzulinhiány, 
esetleg mindkettő. A diabetes mellitus kifejezés 
görög és latin szavak összetételéből jött létre, 
jelentése: mézédes átfolyás. Ez arra utal, hogy 
ebben a betegségben a vizelettel jelentős 
mennyiségű cukor távozik, amitől édes ízű 
lesz. A középkori orvosok valóban a vizelet 
megkóstolásával állapították meg a diagnózist. 
Ma már szerencsére léteznek más módszerek is.
az inzulin szerepe a szervezetben.
A táplálékkal elfogyasztott összetett szénhidrátok a 
tápcsatornában glükózra (szőlőcukor) bomlanak. A glükóz a 
bélből felszívódva a vérbe kerül, és így a test minden részéhez 
eljut. Bizonyos receptorok érzékelik a vérben a magasabb 
cukorszintet, és ez arra sarkallja a hasnyálmirigyet, hogy 
inzulint termeljen, amely a sejtek inzulinreceptorain keresztül 
a sejtekbe juttatják a cukrokat. Az inzulin olyan, mintha 
kinyitná az ajtót a sejten a cukor számára. Ha nincs a vérben 
inzulin, hiába van csordultig cukorral, a sejtek nem képesek 
hozzájutni, és éheznek. A sejtek a glükózt energiaforrásként 
használják, valamint képesek a fölösleget tárolni (különösen 
a májsejtek és az izomsejtek), és szükség szerint ebből 
felszabadítani. Látható, hogy a vér cukorszintje állandó kontroll 
alatt van, bizonyos határok közötti ingadozása normális. 
A vércukorszint még akkor is sokáig normál tartományban 
marad, ha egy őrült ötlettől vezérelve fogyókúra céljából nem 
eszünk semmit, hogy jól mutassunk a strandon. Ilyenkor a 
májban folyamatos a szőlőcukor-újraképzés, amely biztosítja 
a vércukor szinten maradását. Normális körülmények között 
250 gramm (!) glükóz képződik így a májban.
Rizikótényezők.
A cukorbetegség egy alattomos kór, amely sokszor csak 
akkor okoz tüneteket, amikor már előrehaladott állapotról 
beszélhetünk. Különösen azoknak érdemes figyelni a 
cukorbetegség első, kezdeti tüneteire, akik a veszélyeztetettek 
közé tartoznak. A cukorbaj elsődleges rizikótényezője az 
elhízás (különösen a hasi, az úgynevezett alma típusú), 
illetve az ezzel összefüggő mozgásszegény életmód és 
az emelkedett vérzsírszint. Egyes betegségek fokozottan 
hajlamosítanak diabéteszre, ilyenek a hasnyálmirigyet, vagy 
a hormonháztartást érintő problémák, valamint bizonyos 
genetikai rendellenességek.
Ma már egyértelműen bizonyított, hogy tartós stressz hatására 
idő előtt megjelenik a cukorbetegség, valamint súlyosbítja 
kimenetelét.
Bizonyos gyógyszerek tartós szedése is eredményezheti 
a betegség kialakulását, így például a szteroidok, a 
fogamzásgátlók, vagy a vízhajtók. A terhesség kapcsán, 
különösen akik 30 év fölött szülnek, és feltűnően nagy súlyú 
babájuk lesz, fokozott odafigyelést igényelnek.

Mikor gondoljunk cukorbetegségre?
Mint fentebb már említettem, a cukorbetegség sokáig 
tünetmentes is lehet. Korai felfedezése éppen ezért gyakran 
nem történik meg, és sokszor már csak a szövődményei 

(szívinfarktus, lábszárfekély, látászavar) hívják 
fel a figyelmet a cukorbetegségre.
Cukorbetegségre kell gyanakodni, ha az alábbi 
tünetek jelentkeznek: állandó szomjúság, 
fokozott vizeletürítés, szájszárazság, 
fogékonyság a fertőzésekre, bőrviszketés, 
látásromlás, éjszakai lábikragörcs, kéz- 
és lábzsibbadás, főként a hajlatokban 
bőrfelmaródás, aceton szagú lehelet
A cukorbetegségek felosztása.
Többféle felosztás létezik, lehet az szerint, 
hogy inzulint szükséges-e adni, vagy sem 
(inzulin függő diabétesz, illetve nem inzulin 
függő diabétesz), vagy 1-es típusú és 2-es 

típusú cukorbetegség. Az 1. típusú a cukorbetegek 7-10 
százalékát érinti, és a hiedelemmel ellentétben nem csak 
gyerekkorban alakulhat ki. A hasnyálmirigy sejtek valamilyen 
okú pusztulása miatt a szervezet nem képes inzulint termelni. 
Lehetséges, hogy csak évek alatt, de végül kialakul a teljes 
inzulinhiány. A 2. típusú cukorbetegség a jó életkörülmények 
terjedésével párhuzamosan járványszerűen szaporodik 
már a gyermekek között is. Ebben az esetben relatív 
inzulinhiányról van szó, vagyis a szervezetnek annyi inzulinra 
lenne szüksége a fölöslegesen bevitt magas glikémiás 
indexű táplálék (cukrok, fehér liszt) miatt, amennyit már 
nem képes előállítani. Minél magasabb a glikémiás indexe 
a szénhidrátnak, annál gyorsabban szívódik fel és jut a vérbe, 
és annál nagyobb inzulintermelésre serkenti a szervezetet. 
Az éveken át tartósan magas inzulinszint, pontosabban 
étkezésenként egy-egy hatalmas inzulinhullám miatt a sejtek 
védekezni kezdenek a beléjük pumpált túl sok cukor ellen, és 
kialakul az inzulinrezisztencia, vagyis a sejtek ellenállnak az 
inzulinnak a sejthártya cukortranszportját fokozó hatásainak. 
Ám mivel az agy érzékeli, hogy a vérben ott a sok cukor, 
utasítja a hasnyálmirigyet, hogy még több inzulint termeljen, 
a sejtek viszont egyre jobban ellenállnak. Egy ponton azonban 
a hasnyálmirigy feladja a küzdelmet, és a tartósan magas 
vércukorszintnek vakság, lábamputáció, érelmeszesedés, 
infarktus és impotencia lehet a következménye.  
A cukorbetegség diagnosztikája.
A fentebb említett tünetek felvetik a cukorbetegség 
gyanúját, de egyértelműen labordiagnosztikai vizsgálatok 
bizonyítják a betegség, illetve a csökkent glükóz tolerancia 
(cukorbetegség megelőző állapot) fennállását. A terheléses 
cukorvizsgálat előtt legalább 10 óráig nem szabad 
étkezni. Először vénás vérből megállapítják az éhgyomri 
vércukorszintet, majd ezt követően 75 gramm, 250-300 ml 
vízben feloldott glükóz elfogyasztása következik öt perc  
alatt. Ezután 30, 60, 90 és 120 perc múlva újra meghatározzák 
a vércukor értéket. Csökkent a glükóz tolerancia, ha a 120. 
perces érték 7,8 mmol/l (millimol per liter) és 11 mmol/l közé 
esik. Cukorbetegségről beszélünk, ha a 120. perces érték 11,1 
mmol/l vagy annál nagyobb.
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Maradj még

Április 22- én érkeztem testvéreimmel hozzád. Már késő 
délután volt, amikor a szobádba léptünk, de Te engem meg sem 
ismertél. Nővérem veled maradt, Laci öcsémmel. Holnaptól 
minden reggel jövök én is. Egy hétig veled leszek Tiszalökön 
délelőtt, délután. Jó, intett fejével mintha mondaná, jó van 
kislányom. 
Az ajtóban megálltam, visszanéztem. Régen mondtad „de 
jó hogy mind a hárman eljöttetek”. Azt a szép kis szobádat 
a gyönyörű zöldbársony ágyterítővel soha nem fogom 
elfelejteni. Ma már ha vissza gondolok, azt hiszem ő meg 
várt engem! Még 3 napunk volt együtt, amelyben foghattuk 
egymás kezét. Néztük egymást szótlanul. Nekünk nem is 
kellett sokat beszélni, szavak nélkül is megértettük egymást, 
mint régen otthon minden látogatásomkor. Te ültél az 
árnyékban a szemed miatt, én meg a nyári konyha közelében. 
Én írtam, te meg néha oda szóltál. Nem vagy még éhes? Néha 
kérdezted, mit írok mindig? Van itt az embereknek annyi baja, 
nincs nekik kedvük még az én írásomat is olvasni. Aztán jött 
a szombat!! Amikor beléptem a folyosóra, semmi rosszra 
nem gondoltam. Az előszoba asztalon a vázából áradt az 
orgonavirág illata, s betöltötte az egész Otthont. A székedben 
ültél és láttam felcsillant egy percre tekinteted. Megjöttél? 
„Simogasd már a fejemet, annyira fáj.” Egy darabig fogtuk 
újból egymás kezét. Beteg vagyok, nagyon beteg, mondta 
halkan sóhajtva. Röviddel utána, jelentkeztek a gyomorból 
az első tünetek. Végtelennek tűntek kínjaid. Nem maradt 
benned semmi. Egy pillanatra a szemed úgy nézett ki, mintha 
már indulni akartál volna tőlem. Halálra riadtam! Egy kis idő 
múltán megnyugodtál valahogy. A nővérkék önfeláldozóan 
tettek mindent tisztába. Én olyan fehér lehettem, mint a fal a 
félelmemtől. 
Miután Te ágyba kerültél a rácson keresztül fogtam 
erőtlen kezedet. A tekintetünk csüngött egymáson. Kint 
már vacsoráztak a még egészséges lakótársaid. Hány óra, 
kérdezted párszor? Zsuzsika néni ágyát nézted. Ő még kint 

vacsorázik mondta.
 Aludj itt...., kérte. Te tudod, ezt nem tehetem. „Maradj 
méééég”..........
Könyörgött, de én haza indultam... még nem tudtam, hogy 
utoljára beszélt hozzám!!! Másnap korán reggel csörgött 
barátnőm telefonja. Laci öcsém volt.
Drága jó Anyánk súlyos agyvérzést kapott, s bevitte a mentő 
a Nyíregyházi kórházba. Mint egy robot öltözködtem fel. « 
Kómában van. Már nem lehetett megoperálni, sajnos már 
reménytelen a felgyógyulása.»- hasítottak a gondolatok a 
fejemben. Mit tegyek? «Mindig vannak jó emberek, kik 
önzetlenül is felajánlják segítségüket.”
Ezer áldás ezért nékik. Amikor megérkeztem hozzád, már 
messze voltál tőlem, vagy nem? Amikor megszólítottalak, s 
meg fogtam kezedet, erre minden tagod összerezzent. Mi volt 
ez reflex, vagy a kóma ellenére is érezted jelenlétemet? Az 
utolsó napon nem akartad elengedni az ujjamat, mintha ezzel 
mondanád, - „Maradj még!” Az kezelő orvosod nem tudott 
biztatni, s időpontot sem mondani, meddig vagy közöttünk 
még.     
Amikor kiszálltam 30-án a Stuttgarti repülőtéren, egy gondolat 
uralkodott rajtam. Mit keresek én itt? Miért jöttem vissza? 
Miért nem maradtam még veled a beteg ágyadnál. Minden nap 
érdeklődünk hogylétedről. Változatlan. Csövek tartanak már 
csak életben. Ez már nem lehet Isten akarata, de míg harcolsz, 
élsz. A repülőtéren megszólítottam a mosdóban egy rendkívül 
szép fiatal nőt. Már késő volt és egyedül voltunk. Mikor látta 
utoljára ön az édesanyját? Miért, kérdezte? Ekkor már folytak 
könnyeim... Hívja fel és mondja neki, hogy mindenért milyen 
hálás neki, és hogy hozzá milyen szeretet köti. Amíg nem 
késő, mint itt ma nekem. A könnyeim folytak a bőröndömre, 
s majd fájdalomtól bénultan kérdeztem magamat, miért nem 
vagyok veled otthon, amíg lélegzel, amíg lélegeztetnek. Mint 
ahogy kértél „maradj mééég”!!  
Lapzárta után érkezett a hír, Édesanyám meghalt.

 
Elisabeth Maier, szül Solymosi E.  - 2015 Máj. 

A cukorbetegség kezelése
Az 1-es típusú cukorbetegségben a kezelés azonnal inzulinnal 
kezdődik, hiszen a betegség ezen formájában nincs elegendő 
inzulintermelés. Az inzulin szájon át nem vihető be, mert 
ilyen módon lebomlana, ezért injekcióval, inzulintollal vagy 
inzulinpumpával kell bejuttatni.
A 2-es típusú diabéteszben a kezelés lépcsőzetesen épül fel. 
Elsőként életmód-változtatás, diéta, testsúlycsökkentés, sport. 
Gyakori, kis mennyiségű étel fogyasztása. Ha ez már nem 
elégséges, akkor következnek a szájon át adható antidiabetikus 
gyógyszerek, amelyek csökkentik a vércukorszintet, és növelik 
az inzulin hatását. Ha már ez is kevés, akkor szükségessé válik 
az inzulin adása.
Sürgősségi állapotok diabéteszben.
Az inzulin hiánya, illetve aluladagolása diabéteszes kómát 
okozhat. Ilyenkor rendkívül magas a vércukorszint. A beteg 
tudata kezdetben beszűkül, zavarttá válik, légzése szapora, 
lehelete acetonos. Súlyos állapotban eszméletlenné válik. Ebben 
az állapotban az anyagcserezavarból származó veszélyeken 
kívül a hiányzó védekező reflexek miatt a légúti elzáródás is 
fenyegeti. Sürgősen hívjunk segítséget, ha eszméletlenné vált, 

fordítsuk oldalfekvésbe! Az inzulin túladagolása, vagy túl 
kevés szénhidrát bevitele okozhatja a hipoglikémiát (alacsony 
vércukorszint). Ez rendszerint ismert, kezelt cukorbetegeken 
következik be. Enyhébb esetben sápadtág, verejtékezés, 
éhségérzet, remegés, gyengeség, zavartság a jellemző tünetek. 
Súlyosabb esetben eszméletlenné válik. Ha még eszméleténél 
van (és csak akkor!), itassunk vele cukros vizet. 2-3 evőkanál 
kristálycukor egy pohár vízben feloldva rövid időn belül 
rendezi állapotát. Ha eszméletlen, sürgős orvos-, mentő hívás, 
megérkezésükig oldalfektetés.
A cukorbetegség megelőzése.
A betegség lényegét megértve könnyen belátható, hogy 
igen sokat tehetünk a diabétesz megelőzése érdekében. Az 
egészséges táplálkozás, a rendszeres mozgás, a magasabb 
rizikójú egyének rendszeres kontrollja jelentősen hozzájárul 
a betegség megelőzéséhez. Amikor gyermekünk számára ételt 
készítünk, tízórait csomagolunk, gondoljunk arra, mekkora 
szerepünk van abban, hogy egészséges felnőtté, vagy beteggé 
válik!

Sági István - mentőtiszt, egészségügyi szaktanár
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FÉNYStaFÉta tiszalök érintésével

 A Fény Nemzetközi Évének kiáltották ki a 2015-ös évet, és épül Szegeden a lézer kutatóközpont, ahol 
lézerrendszereket terveznek és építenek meg magyar fizikusuk, mérnökök. Ezen események lehetőséget biztosítanak 
arra, hogy a fénnyel kapcsolatos kísérleteken és előadásokon keresztül népszerűsítsük a fiatalok körében a 
természettudományokat. Ennek keretén belül ezernégyszáz kilométeres fénystaféta indult csütörtökön napnyugtakor 
Szegedről Szegedre. Az első fényjelet Szeged határában épülő lézer kutatóközpontból adták le és a belvárosban lévő 
Fogadalmi templom tornyában fogadták, melyet azonnal továbbítottak Békéscsaba irányába.

 A staféta résztvevői a településük legmagasabb pontjain gyülekezve várták a fényjelet, amit 
távcsövekkel felszerelkezve észleltek. Nagyteljesítményű reflektorukat a következő megfigyelési 
pont irányába fordítva továbbították a jelet. Mindezt másodpercre pontosan kellett végrehajtani. 
 
 A tiszalöki ifjú fizikusok csapata Nyíregyházáról 20.22-kor kapta a jelet, amit 2 percen belül a tokaji megfigyelőpont 
felé kellett továbbítani. Csapatunk tagja volt Cserés Csaba igazgató úr is. Ő azt a fontos feladatot vállalta, hogy a kiválassza 
azt a legmagasabb épületet ahonnan a Nyíregyházi Főiskola épületének tetejéről érkező jelet észlelhetjük és a mi jelünk 
is látható a Tokaj hegy oldalában lévő megfigyelők számára. Erre a célra a legalkalmasabbnak a Takarék Szövetkezet 
közelében lévő 5 emeletes épület teteje bizonyult. Köszönet a segítségért Süvegesné Erikának, és lakótársainak!

 Az 500W/600 lumen teljesítményű reflektorunk fénye kiválóan látható volt a tokaji csapat számára. Nyíregyháza 
felől érkező fényjelet a nagyobb távolság és a magasabb fák koronái miatt nehezebben, de sikerült észlelni. A borongós, 
szeles idő ellenére ott fenn a tetőn remekül szórakoztunk és feladatunkat is kiválóan elvégeztük. Még egy gólyafészket is 
sikerült felülről megfigyelni, amint a gólyamama szorgalmasan melegítette tojásait, ami szintén nem mindennapi látvány 
volt. Jövőre tökéletesítünk a technikánkon!

 

Mészáros Bonaventúra
fizika szakos tanár

Ovi hírek 

Helyi nevelési programunkban kiemelt feladatnak tekintjük az egészséges életmódra nevelést, környezetei nevelést, 
környezetvédelmet. Ennek megvalósításának egyik eszköze az Erdei Óvoda, melynek célja hogy : „…itt elsajátíthatják 
a gyerekek az élő  természet megfigyelésének különféle módját, kísérleteket  végezhetnek. Megtanulhatják, hogy a 
természetben mindenre szükség van, nincsenek hasznos és káros élőlények.  Megtanulják: legfontosabb elv az élet 
védelme, tisztelete.”
Képek az erdei oviról: Gyermeknap alkalmából a Csiribiri együttes vidám előadásával ajándékoztuk meg a gyerekeket. 
Köszönet a POTE tagjainak, akik segítettek az előadás megvalósításában, Tölgyesi 
Attilánénak a hely biztosításáért. A Tiszalökért Közalapítvány támogatásával mind a 10 
csoport gazdagíthatja eszközkészletét. Köszönjük a segítséget!
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8.a
„ Az ember szeretné,ha minden a régiben maradna, de 
ha egyszer elmúlik valami, akkor nehéz úgy tenni, mintha 
semmi sem változott volna. „

Leiner Laura 
Zahonyik Zita osztályfőnök 
Almási Armand Attila 
Benes Ferenc Gergő 
Bertalan József 
Csáki Viktória Tünde 
Császár Bence 
Cserés Zsófia 
Demkó Árpád 
Horváth Norbert 
Horváth Zsolt 
Józsa Péter 
Kolozsi Dávid 
Koropcsák Vanessza Elizabet 
Körei Virág 
Lakatos Kristóf Szilárd 
Linter András 
Nagy Annamária 
Nagy Brigitta 
Rokonál Zoltán 
Székely Dóra Bianka 
Tomán Adrienn 
Tömös István 
Veres Péter 
Záhonyi Gergő

8.b
„Célozd meg a Holdat! Még ha elhibázod is, a csillagok 
közt landolsz.”  
               Les Brown

Perjésiné Kiss Rita osztályfőnök
Ádám Anasztázia Panni
Cserés Krisztina
Horváth Szabolcs
Juracskó Martin
Kátai Dalma Terézia
Kiss Ágoston Ferenc
Márton Márk
Molnár Máté
Murvai Ádám
Pente Katalin
Szabó Fanni
Szente – Varga Dániel
Szilágyi Szilvia
Szuhánszki Valéria

2007. szeptemberében kezdték iskolai tanulmányaikat az 
idei évben ballagó nebulók. Az itt töltött nyolc év számos 
felejthetetlen pillanatot tartogatott számukra. Bízunk 
abba, hogy a rengeteg élmény mellett sok ismeretanyag 
is a tarisznyájukban van. Az általuk választott 
idézettel búcsúzunk tőlük, s kívánjuk, hogy leljék meg 
számításaikat szeptembertől az új iskolájukban!

 
Perjésiné Kiss Rita

a tiszalöki kossuth lajos Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola ballagó diákjainak névsora

Kitűnő 

„Nincs olyan, hogy késő vagy korán. Minden akkor történik, 
amikor történnie kell”
    (MitchAlbom)

Megtörtént…. megkért, hogy írjak…. én pedig elvállaltam. 
Tulajdonképpen minden verseny után ott voltak a fejemben a 
gondolatok, a dicsérő szavak, a köszönet és a hála érzése. Nem 
ez volt az első eset, hogy úgy éreztem ezt le kell írni, közzé 
kell tenni, hogy más is tudja meg, micsoda dolgok születnek az 
én barátnőm, kollégám fejében ….inkább lelkében. Aztán nem 
írtam. Mert még nem volt itt az ideje…
…Minden mazsis emlékeiben él a RUHA….Talán még 
sok kislány emlékeiben ott a piros ruha, amiben én először 
láttam őket, amint valamilyen városi rendezvényen vonultak, 
táncoltak. Aztán egy iskolai művészetis vizsgán ott volt a kék 
ruha, kék kendővel ,meseszép koreográfiával, zenével….akkor 
azt gondoltam, ha majd az én kislányom táncol így… és szinte 
csak lehunytam  a szemem….. ott állt először a piros, majd 
később a kék ruhában….ma már őt figyelem dobogó szívvel, 

ahogy forgatja a botot, lépdel a zene ütemére a társaival, az 
állandóan gondolkodó, új koreográfiákat megálmodó tanára 
instrukcióit követve. Micsoda büszkeség ez nekem, mint 
szülőnek. 
Pedagógusként látom a kitartást, a zene, a tánc szeretetét, a kis 
csoportok összetartozását. Ha csak ennyit adna a művészet kis 
szeletkéje, már ezért is megérte, hogy mazsorettbotot fognak 
a kezükbe a lányok. De ott az évenkénti megmérettetés, a 
VERSENY, amiért keményen dolgoznak egész évben….és 
persze A RUHA! Amit felvéve más lesz a tartás, csillogóbb a 
szem, mosolygósabb a száj…
Most is itt év végéhez közeledve nyüzsgő, kezükben mazsibotot 
szorongató kislányok csapatai igyekeznek próbára, vagy éppen 
próbáról. Nagy az izgalom. Van, akinek azért, mert még ez az 
első ilyen jellegű versenye, van akinek azért, mert a sokadik.
Ez a verseny a Free Dance és Bíborka művészeti iskolák 
Krétakör Minősítő Művészeti Versenye, amelyet a 
megye más-más városaiban rendeznek meg évente, négy 
művészeti ágban: tánc, zene, képzőművészet, színjáték. Az 
idén ennek a neves versenynek az „V. Krétakör Minősítő 
Művészeti Verseny”-nek a mi iskolánk, a Tiszalöki 



Kossuth Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola adott otthont 
május 23-án.
Zsúfolásig telt az ünnepi díszbe 
öltöztetett tornacsarnok. Színvonalas 
megnyitó ünnepség és a neves 
zsűritagok bemutatása után elkezdődött 
a küzdőterek birtokbavétele.
Három helyszínen zajlottak az események. A zene 
szekcióban a zongoraverseny a Polgármesteri Hivatal 
házasságkötő termében lett lebonyolítva. Itt 46 előadást 
hallgatott meg a zsűri. A minősítő versenyen két tiszalöki 
kislány képviselte iskolánkat. Fazekas Csilla 5.b osztályos 
tanuló és Cserés Anna 4.a osztályos tanuló. Mindketten 
arany minősítést kaptak előadásukra. Felkészítő tanáruk, 
Barázné Orosz Klára. Nagy szeretettel gratulálunk a 
fényes eredményhez.
A színjátszók, mesemondók és néptáncosok a művelődési 
házban kaptak helyet. Itt iskolánk Hajnalcsillag  
néptánccsoportja  mutatta be műsorát, amivel ezüst 
minősítést értek el. Két mesemondónk is szerepelt: a 
4.b osztályos Ferenczi Ákos 6. míg  Koscsó Krisztián 7. 
helyezett lett. Felkészítő tanáruk: Kozákné Szűcs Andrea
A képzőművészet szekció az általános iskola rajztermében 
hódolt a művészetnek. Alkotásaik témája a „Virágos 
világ” volt. Szebbnél szebb képek, festmények, különböző 
technikák „csaptak” össze. 27 indulóból 10 tiszalöki 
Kossuthos diák nevezett, felkészítő tanáruk 
Dr. Erdélyi Béláné tanárnő.
Eredményeik: 3-4 évfolyam: 2. hely Veres Panna, 3. hely 
Kiss József László, 4. hely Ambrus Miklós
5-6évfolyam: 1. hely Szilágyi Enikő, 3. hely Koropcsák 
Mirella, 4. hely Perjési Fanni
7-8. évfolyam: 2. hely Tamás Boglárka, 4. hely Körei 
Virág
 A legnépesebb versenyzőgárda az iskola 
tornacsarnokában lépett fel, itt zajlottak a moderntánc, 
társastánc, és egyéb kategóriában a mazsorett, hip-hop és 
egyéb táncok versenyei. 69 produkció követte egymást. 
Moderntánc és mazsorett kategóriában voltunk érdekeltek. 
Az eredményeink kitűnőek. 
Moderntánc: Obszidián csoport arany minősítés az 
„Áramlás” című koreográfiával.
Flamingó és Hóvirág csoport közös produkciója 
„Levegőt!”, ezüst minősítést kapott. Mindkét csoport 
felkészítője Cseppentő Petra Hanga és Kozákné Szűcs 
Andrea.
Mazsoretteseink is fergeteges előadásokkal rukkoltak elő.
Az Orchidea csoport az  „El Capitan” című táncára bronz 
minősítést kapott. 
A Hóvirág csoport a „Szépségek, de hol a szörny?” című 
előadással ezüst minősítéssel végzett.
A Jázmin mazsorettjei szintén ezüst minősítést érdemeltek 
ki a „Mindhalálig ABBA” című számukra.
Az Obszidián csoport szambája aranyat ért.

Kitűnően vizsgáztak gyermekeink és 
a mindig mindent összefogó, irányító, 
megoldó Andi néni. Kitűnő választás 
volt a Free Dance vezetőségétől hogy 
Balázs Zsombor táncpedagógus mellett 
a Free Dance Alapfokú Művészeti 
Iskola „Az év pedagógusa” kitüntetést  

A Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola tanítójának, néptánc és mazsorett 
oktatójának adta. 
Felsorolni is nehéz, de nagyszerű érzés látni, kicsit 
magunkénak tudni ennyi kimagasló eredményt. Látni, 
hogy a művészet mennyi gyermeket tud összefogni, 
sikerélményhez juttatni. Ezáltal örömöt adni az alkotónak 
és a nézőtéren ülőknek egyaránt.  Milyen büszkeség ez 
gyermeknek, pedagógusnak, szülőknek.
 Kitűnő választás volt a Free Dance részéről Tiszalök.
Kitűnő, mert meg tudtuk mutatni, hogy képesek vagyunk 
ilyen nagy, több mint ezer gyermeket befogadó rendezvény 
lebonyolítására. Kitűnő volt, mert mindenki kivette a 
részét ebből a nem mindennapi munkából. Nagyszerű, 
hogy azok a szülők, akik az eddigi versenyeken nem tudtak 
részt venni, nem láthatták gyermekeik produkcióit, most 
átélhették ezt. Testközelből láthatták a felkészülés, frizura, 
sminkkészítés részleteit. Láthatták micsoda szervezési-
tervezési munka előz meg egy 3 perces produkciót.
Szeretnénk így a tanév év végéhez közeledve kitűnő 
minősítést adni a város vezetőinek, akik helyszínt 
biztosítottak a versenyek lebonyolításához. A Polgármesteri 
Hivatal és a Művelődési Ház valamennyi dolgozójának, 
akik munkájukkal segítettek. Iskolánk vezetőségének, 
akik a szervezésben jeleskedtek. Minden pedagógusnak, 
aki ezen a napon részt vállalt ebből a feladatból. Külön 
dicséret a nap háziasszonyának, Víg-Muskovszi Máriának, 
aki szünet nélkül konferálta a versenyt. Szabóné Orosz 
Andreának, aki a gyönyörű sminkeket készíti a lányoknak 
évek óta. Köszönet az SZM- nek és a Tiszalöki Iskolás 
Gyerekekért Közalapítványnak az anyagi támogatásért. A 
technikai dolgozóknak, a polgárőröknek, akik a sok– sok 
buszt irányították, a középiskolás önkéntes segítőknek- 
volt diákjainknak - akik a csoportokat kalauzolták. A 
konyhán dolgozóknak, akik ebéddel látták el a népes 
sereget. Mindenkinek kitűnő, aki bármilyen formában 
segített, hogy az V. Krétakör Minősítő Művészeti Verseny 
ilyen tökéletesre sikeredjen.
Kitűnő, kitűnő, kitűnő…..ízlelgetjük a szót ….az érzést….
büszkeséggel, mint a kisdiákok, amikor megkapják 
a kitűnő bizonyítványt az egész éves kitűnő munka 
jutalmaként. 
Igen! Kitűnőre vizsgáztunk! Köszönet és hála érte,hogy 
részesei lehettünk ennek a szép napnak.
Kedves Barátnőm! Köszönöm,hogy felkértél. Sajnos 
nem tudtam mindent leírni, ami eszembe jutott. 
De ígérem, a következő verseny után megteszem. 
          István Zsoltné
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a Városligetben jártunk 

Iskolánk tanulói 2015. április 25-én részt vehettek Budapesten a Városligetben megrendezett V. Rendőr- és 
tűzoltónapon. A rendezvényen számos programmal várták a rendőrök és a tűzoltók a látogatókat. Lovas és kutyás 
bemutatót, tonfa és intézkedéstaktikai bemutatót tekinthettek meg az érdeklődők, kipróbálhatták a rendőrautókat és 
motorokat, valamint közelebbről is megismerkedhettek a rendőrök munkájával. Minden korosztály megtalálhatta a 
számára érdekes programot, amely több ezer látogatót vonzott a parkba.
Állandó programok voltak: 
- Vezetési szimulátor 
- „Közlekedik a család” vetélkedő – Budapesti döntő 
- Próbáld ki magad rendőrmotoron! 
- Oldtimer rendőrautók kiállítása  
- Körutazás gyerekeknek rendőr- és tűzoltóautóval  
- Fekvőtámaszverseny 
- Aszfaltrajzverseny 
- Rendőrkutya-simogató 
- Ideiglenes határátkelőhely 
- Hagyományőrző rendőrök 
- Arcfestés és csillámtetoválás 
- Íjászat és népi játszótér
A zene szerelmesei Ayala és Bytheway koncertnek örülhettek. A számos program mellett kitűnő ellátásban 
részesültünk és csodálatos tavaszi időnek is örülhettünk. Minden résztvevő nevében mondhatom, hogy élményekkel 
gazdagon tértünk haza és a jövőben is szívesen részt veszünk majd hasonló programon. Köszönjük a lehetőséget 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányságnak, a türelmet és kitartást Kóder Attila rendőr őrnagy 
őrsparancsnok úrnak.

KNYE 

Az elhagyott repülőtér, avagy ballagás a Telekiben 

„Mert minden évben egy napon felbőgnek a 
friss motorok, próbálkozások, monoton, fárasztó 
léggyakorlatok után mind repülésbe fog.” Igen, 
Jobbágy Károly sorai valóban nagyon találóak. 
Hisz elérkezett a ballagás, elröppent a tanév. 2015. 
április 30-án iskolánktól három osztály tanulói 
búcsúztak. S számukra valami új vette kezdetét. 
A felszállópályák adottak, innen kezdve minden 
végzős diák saját gépét irányítja. „Akartam 

elröpülni én is, köröztem itt már eleget”- hangozhatott volna el búcsúzó diákjainktól. Persze, most mindenki szárnyalni 
akar, vágyik az újra, a változásra. Más tájakra, új égre. Mi pedig kicsit szomorúan figyeljük a távozókat. Felidézzük 
az első leckéket, a riadt pillantásokat, az örömteli eseményeket. A közös sikereket, élményeket. Nekünk is fáj a búcsú. 
Egyszerre aggódunk és örülünk. Hisz valljuk be őszintén, nagyon nehéz most fiatalnak lenni. Szép lassan felnőni. 
Dönteni. Akarni. Tenni. Jól és felelősségteljesen cselekedni, megfelelni a kihívásoknak, eligazodni az élet útvesztőiben, 
megtalálni a jövőben a helyes utat. Bízunk abban, hogy az itt töltött három-négy év minden diák életének meghatározó 
része lesz.  Nekünk az. Élénken őrizzük a közelmúlt eseményeit is: emlékezni fogunk a tanároknak adott szerenádra, a 
bolondballagásra. A ballagás napjára. Reméljük, minden kedves jelenlévő vendég számára emlékezetesek voltak ezek 
a pillanatok. Ünnepségünkön az iskolai hagyományokat követve feldíszített termek várták a ballagókat, akik az utolsó 
csengetés felhangzása után az ismert diákdalok dallamára még egyszer végigvonultak az intézmény folyosóján, udvarán, 
ahol az alsóbb évfolyamok diákjai álltak sorfalat, tisztelegve ezzel a végzősök előtt. 
Köszönetet mondunk a Tiszalökért Közalapítvány Kuratóriumának, hogy támogatásukkal lehetővé tették 
jutalomkönyvek beszerzését, melyekkel a jó tanulmányi, illetve sportteljesítményt nyújtó tanulóinkat díjaztuk. 

                             
            Szabóné lendák Gyöngyvér
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50. ÉVFOrDUlÓ 

Egy ember életében is rengeteg idő 50 év, hát 
még egy Népzenei együttes fennállásában! Ebből 
a fél évszázadból 40 évet én is végig énekeltem. 
Elhivatottság, zeneszeretet, kitartás, csak így lehet 
ezt csinálni. A zene iránti szeretetet édesapámtól 
örököltem, aki az együttesnek megalakulásától 
tagja volt. Később édesanyám is csatlakozott 
hozzájuk. Sajnos már nincsenek közöttünk. 
Az énekkar neve a kezdetekben Erkel Ferenc 
vegyes kar volt, vezetője Ajtai Loránd karnagy. 
Nekem csak Lóri bácsi, így maradt meg az 

emlékezetemben. Zenei tudása, fegyelmezett magatartása példaképül 
szolgált számunkra. Nagyon sok olyan énekkari tagunk volt, akik a kottát 
nem ismerték, de ő rendkívüli aprólékossággal, türelemmel tanította meg 
a csodálatos kórusműveket természetesen három szólamba. Akkoriban 
sok kórustalálkozón, versenyen vettünk részt, eljutottunk a határon túlra 
is. Hétfői esti próbáinkon összekovácsolódtunk, egy családi közösség jött 
létre, melyet a közös kirándulások, együtt eltöltött névnapok, még jobban 
elmélyítettek. Ahogy teltek az évek, a kórus tagjai megöregedtek, sokan 
elhaláloztak közülünk. Egy oldal is kevés lenne a nevek felsorolására. 
Sajnos a karnagyunk, Lóri bácsi is eltávozott közülünk. Emlékét örökké 
megőrizzük. Az együttes vezetését 2001 októberében Cziczerné Darai 
Erzsébet tanárnő vette át. Ő már korábban tagja volt a Népzenei együttesnek. 

Citerával, népzenével /csak tiszta 
forrásból/ folytattuk tovább az 
éneklést. Később csatlakozott 
hozzánk Fekete Miklós tanár 
úr, aki eleinte klarinéttal, majd 
tárogatójátékával még szebbé 
varázsolta az énekünket. Nagyon 
komoly sikereket értünk el. 
Városunk rendezvényein állandó 
fellépők voltunk. Eljutottunk 
a kis falvaktól kezdődően 
Budapestig bezárólag. 
Versenyek, minősítések, 
fesztiválok alkalmával nívódíjak, 

kiemelt nívódíj, ezüst, arany minősítések és még sorolhatnám tovább. 
De a próbatermünk falán lévő oklevelek sokasága bizonyítékul szolgál. 
Szeretnénk, ha az együttesnek lenne utánpótlása, és ezért hívom az 
énekelni szerető embereket, hogy át tudjuk adni nekik a stafétabotot. 
Én személyesen szerettem volna, ha valamelyik unokám folytatná az 
éneklést. Talán a legkisebbet Jázmint érdekelni fogja. Ő sokat eljött 
velem a próbákra és ámulva nézte 
a citerajátékot, az éneklést, és a 
tárogatót, de csak reménykedhetek. 
Egy szép idézettel szeretném 
befejezni a visszaemlékezésemet:   
„Mind azt mondják nincsen búja, ki 
a népdalokat fújja”                                     

                                                                                                                                   
Kissné Ökrös Julianna / énekkari tag.
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Fodor andrás:  BÁtYÁM CItErÁl 
Még ezt szeretném elmondani, ahogy nyári este,
mikor a kék hegyekhez ért a sárga nap szegélye,
kijött bátyám az udvarunkra mosoly-rejtő arccal
és föltette a citerát a nyúlház tetejére.

Hallgattak fönn a ház előtt a terebélyes hársfák.
Világított az udvaron a hófehér kemence.
A rács mögött a kisnyulak mozgatták fürge orruk,
s  füleltek már az ismerős, a cincogó jelekre.

Mert megzendült az óltető kátrányos, ferde lapja.
Rajta a hangok hosszúkás edénye megbizsergett.
A szögletes vasakra vert húrok feszes mezője
bojdulva táncolt, lüktetett és zengett, egyre zengett.

Néztem a két nehéz kezet: a balt, a föl-le siklót,
mely bűvös rovátkák fölött a nótát araszolta,
míg jobb felől vígan repült a hegyes-végű lúdtoll,
a dallamok hullámain imbolygó kis vitorla.

A két szorgalmas kéz alól a zengés messze szárnyalt
Zajára rezdültek talán a kútmenti akácok,
cikáztak még az égen át a hazatérő fecskék,
s távol a berekháti rét vékony ködöt bocsátott.

Néhány napszámos ballagott Kémlőd felől az úton,
de drótkerítésünk elé szép sorban odaálltak, 
és hallgatták a muzsikát megilletődött arccal,
könyék alá támasztva mind a botokat, kapákat.

S már zümmögött a citerán a Sági bíró lánya,
a csúfondáros nóta, mely felhangzott minden este.
E szilajröptű dallamot nagyon szerette bátyám,
és valamennyi versszakát újrázva sorravette.

Ilyenkor, mikor tudta, hogy az emberek is nézik,
keze a pergő húrokon még vígabban csapongott;
a nyaka hetykén megfeszült, az állát mélyre szegte,
ott ráncolgatva homlokán a zeneértő gondot.

Munkától durva ujja is oly könnyűvé lett ekkor!
Csúszkált, futott a hangokon, - lépcsőit átugorva, -
míg arca önfeledtre vált a buzgalom hevében
s nyelvével szája szögletét gyöngéden félrenyomta.

Csak verte rendületlenül a muzsikát, a táncot.
Időnkint bele is kapott a strófák elejébe.
Egy-egy kurjantó hang után a fejét hátracsapta,
majd megringatta kicsikét a nóta ütemére.

Mily szabadon, mily boldogan dalolt a nyúlház mellett,
ő, kinek rendes szóra csak dadogva nyílt az ajka,
mert úgy született betegen, lázak, fagyok gyötörték,
mert gyermektestét szüntelen megannyi kór facsarta, -

mert majdhogy elnyomorodott a bajoktól, mik érték,
rázúdult negyven zsák búza, kettétört gyönge lába;
de felnőtt, győzve kínjain s nyűgévé lett a munka,
a robotos hétköznapok léleknyomó igája.

Csak állt és játszott hangszerén a poklokat járt Orpheus,
szemét a háztetők fölött az ég felé emelte.
Melle körül a lüktető zsibongás egyre áradt.
S hallgatták kinn az emberek szó nélkül révedezve.

Figyelt a konyhából anyám, kitámasztva az ajtót,
fülelt kutyánk a kapuból, fejét oldalra döntve,
a hallgatózó kisnyulak, az alkonyodó tájék,
a nyárfák rezgő oszlopa, a messzi rétek zöldje.

És én is ott figyeltelek az esti udvar padján…
Oly rég volt bátyám, − messze vagy, már sehol sem talállak.
De a te első muzsikád még itt kísért fülemben, ─
amíg csak élek, hallgatom zsibongó citerádat. 

Megjegyzés: 
1) Pribojszki Mátyás önéletrajzi írásában vallja kedvenc 
versének. 
2) A verset 2006 őszén kaptam Tóth Imre bácsitól, aki 
vezetésem alatt is tagja az együttesnek feleségével együtt. 

 
CDE - Tiszalök, 2007. január 8.

rövid összefoglaló  
az elmúlt 50 évről 

A kulturális tevékenységemet 1965. 
évben kezdtem. Akkor még Görbedi 
Miklós tanár úr volt a kultúrház 
igazgatója. Egyéb tevékenysége mellett 
megszervezett egy néptánc csoportot, 
melynek én is tagja lettem. Oláh 
János és Kányási József tanítottak a 
néptáncra. Akkoriban még az olajos 
színpadi deszkákon fejlesztettük tánctudásunkat. Később 
Ajtai Loránd lett az igazgató és néhány lelkes énekelni szerető 
nő-férfiből összeállított egy több szólammal éneklő vegyes 
kórust. A karnagy úr tudásának és türelmének köszönhetően, 
a Kórusok Országos Találkozóin ezüst és arany minősítéseket 
értünk el. Szerepeltünk a Magyar Rádióban is. Ahogy teltek az 
évek és Erdős Jenő tanár úr javaslatára a kórusból átalakultunk 
népzenei együttesé a 80-as években.  20-25 fővel, köztük 
amatőr szinten játszó citerásokkal. Az együttesünk a sok 
gyakorlás, zenei továbbképzés eredményeként sikeresebbek 
lettünk, ezüst-aranyminősítéseket, nívódíjakat kaptunk. Az 
országban sok helyen felléptünk, fesztiválokon, gálákon, de 
néhányszor voltunk külföldön, baráti vendégszerepléseken 
is. Sok sikert értünk el Loránd bácsival, sajnos eltávozott 
közülünk. Az együttes vezetését átvette Cziczerné Darai 
Erzsébet tanárnő, akivel eddig megszerzett tudásunkat tovább 
tudtuk gyarapítani, mivel a tanárnő ének-zene szakon végzett. 
Az általános iskola művészeti tagozatán ifjú citerásokat tanít, 
hogy a kiöregedett együttest néhány fiatal citerással frissítse. 
A tanárnő vezetése alatt többek között országos döntőbe jutott 
együttesünk a Vass Lajos népzenei versenyen Nívó díjat, 
kiemelt Nívó díjat értünk el. A hosszú évek alatt rengeteg 
esemény történt, sok helyre eljutottunk, és rengeteg, kellemes 
estét töltöttünk együtt. Kívánom, hogy jöjjenek közénk a 
fiatalok, hogy át tudjuk adni Tiszta Forrásból a népzene 
szeretetét.

kórik László / citerás
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Emlékezés
Soha el nem múló fájdalommal 

emlékeznek
Nagy János halálának 1. évfordulóján.

Temető csendje ad Neked nyugalmat,
szívünk bánata örökre megmarad.

Vidám arcod nem látjuk többé,
de Emléked szívünkbe örökké él.

Szerető felesége, gyermekei és 
családja

H i r d e t é s 
A Tiszalökért Közalapítvány 2015. június 1-től 16-ig terjedő, határozott 

idejű foglalkoztatás céljából munkatársat keres ügyintéző munkakörbe, aki 
legalább középfokú végzettségű, tiszalöki lakos és 30. életévét még nem 

töltötte be.  
Jelentkezés módja: írásban az Alapítvány címén: Tiszalök Kossuth u. 67

Sajtbolt nyílik tiszalökön!
 
Június 10-től a tiszalökiek is élvezhetik a kézműves 
sajtok világát a most nyíló Ízek Menedéke 
sajtboltba betérve.
kínálatunk: 
- Krémsajtok 
- Lágy sajtok 
- Gomolyák 
- Érlelt félkemény
  sajtok 
- Orda
Cím: Tiszalök, Hősök tere 1. (TSZ iroda kürtőskalácsos felőli bejárata)
facebook.com/izekmenedeke

Nyitva tartás: Szerda: 13:00 – 18:00 Szombat: 12:00 – 17:00

START Mezőgazdasági 
Program 2015.

Önkormányzatunk sikerrel 
pályázott az idén először a START 
programon belül egy mezőgazdasági 
programra. Ennek keretében 26 fő 
közhasznú munkás bevonásával az 
Önkormányzat tulajdonában levő 
szántóterületből 2,9 ha-on az alábbi 
növényeket vetettük el és keltek ki: 
- Csemegekukorica 0,7 ha              
- Étkezési burgonya 0,6 ha
- Zöldborsó, zöldbab 0,2 ha
- Petrezselyem, sárgarépa 0,2 ha
A még szabadon álló területen 
karalábé palántákat kívánunk 
kiültetni, illetve tököt és cukkinit 
vetni. A Kossuth 118. szám alatti 

telken – amelyet a Református 
Egyháztól vásárolt meg az 
Önkormányzat -, egy 700 m2-
es fóliasátor került felállításra, 
amelyben paprikát, paradicsomot 
és uborkát fogunk termeszteni. A 
megtermelt termények egy részét 
az Idősek Gondozó Központja 
konyhája  fogja folyamatosan 
felhasználni, a feleslegből 
pedig értékesíteni szeretnénk. A 
program eddigi eltelt időszakában 
sok szakmai és tevőleges 
támogató segítséget kaptunk 
helyi vállalkozóktól, amelyért 
köszönetünket fejezzük ki.

Tiszalök, 2015. május 20.
Mező József  - szakmai vezető   

A lippai és lippai temetkezési és Szolgáltató kft  
ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy teljes körű  

temetkezési szolgáltatást kínál Tiszalökön is.
Ügyintézés: Krókusz virágbolt - Kiss Zoltánné Piroska 06-20/433-7066

Halottszállítás (0-24h): 06-30/935-7830

köszönetnyilvánítás 

A gyászoló Badnyák család ezúton is 
szeretné megköszönni elhunyt fiuk, 
Badnyák Miklós temetéséhez nyúj-
tott anyagi és erkölcsi segítséget és 
támogatást Tiszalök Város Önkor-
mányzatának, a Tiszalöki Városi 
Könyvtár és Művelődési Háznak, az 
alábbi üzletek üzemeltetőinek:
- Gimi csemege: Rácz Sándor
- Vitamin Világ Belvárosi: 
   Berki Katalin
- PRIMA ABC 2. sz.:
   Gyuróné Cserés Ágnes
- Belvárosi 100-as: István Zsolt
- Külvárosi csemege: Rácz Sándor
- Coop ABC: 
   Nagyné Demcsák Andrea
- PRIMA ABC 4. sz.: 
   Gyuróné Cserés Ágnes
- TOTI 100-as: Fekete Imréné
Köszönet illeti továbbá a város lakos-
ságát is.
A támogatók által gyűjtött anyagi se-
gítség mértéke 106.385 Ft.

Badnyák család


