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Kiváló KözalkalmazottAINK

2015. június

Tölgyesi Attiláné
		
Tölgyesi Attiláné Kata 29 éve dolgozik a Tiszalöki Városi Könyvtár és
Művelődési Házban. 14 éve vezetője az intézménynek.
Számos rendezvény főszervezője és lebonyolítója évek óta. Többek között említhetem az idén 17.
alkalommal megszervezésre került Széles a Tisza hagyományőrző találkozót, és a 16. alkalommal
megrendezésre kerülő, méltán népszerű Városnapot.
Író-olvasó találkozókkal, kiállításokkal színesíti a könyvtár rendezvényeinek sorát. Folyamatosan
keresi a pályázati lehetőségeket is. Több rendezvény, előadás pályázat útján valósult meg.
Évek óta teltház van az általa megszervezett színházi előadásokon.
1997 óta tagja a Tiszalöki Hírlap szerkesztőbizottságának.
Két cikluson keresztül önkormányzati képviselőként is tevékenykedett a település érdekeit
szolgálva, majd azt követően külső tagja jelenleg is a Kulturális, Sport, Ifjúsági és Köznevelési Bizottságnak.
Bárki, bármilyen kéréssel, problémával fordul hozzá, intézményvezetőként és magánemberként is Kata igyekszik
mindenkinek segíteni.
Fercsákné Tomán Ildikó - önkormányzati képviselő

Kisné Kórik Ildikó
Tiszalök Város Önkormányzat Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának
Családgondozója. 2001. évtől szociális ügyintézőként dolgozott a Családsegítő Szolgálatnál,
ezt követően 2003. márciustól dolgozik közalkalmazotti státuszban családgondozóként. A
családgondozói munka nehéz, embert próbáló munkakör, melyhez hivatástudat és nagyon
nagy kitartás szükséges. Munkáját felelősséggel, megbízhatóan, lelkiismeretesen, a
családok és a gyermekek érdekét messzemenően szem előtt tartva végzi. Kiváló munkatárs,
segítőkész, kollégáival lojális. Tiszalöki lakos születéstől fogva és példaértékű, hogy
munkája mellet a közéletben a városért, az emberekért civil szervezetben is aktív munkát
vállaló egyéniség.

Gulyás Éva
Óvodánk belső szabályzata jól behatárolja ki az, aki nem csak a nevelési év folyamán, hanem
a közösségünkben eltöltött idő alatt menyire komolyan, aktívan, lelkesedéssel végzi munkáját.
Az óvodánk közösségéből ebben az évben Gulyás Éva került a „Kiváló Közalkalmazott” cím
jelölésére.
2007-től dolgozik óvodapedagógusként,2009-től az Aranyalma óvoda kollektívájának tagja.
Itt hamar befogadták közvetlen, alkalmazkodó vidám személyisége miatt. Munkájában első
perctől önálló.
Egyénisége visszatükröződik munkájában: gyermekszerető, vidám, de mégis határozott,
pedagógiailag felkészült. Foglalkozásait a játékosság, tevékenykedtetés, mozgás, komplexitás
jellemzi. Mindezek a gyermeki személyiség fejlesztésének meghatározó elemei. Jól kialakult elképzelése, véleménye
van a gyermekek neveléséről,- amely a beszélgetéseink alkalmával kiderült,- igen jó összhangban van programunkban
megfogalmazottakkal. Szülőkkel jó kapcsolatot teremt, problémákat képes kezelni, megoldási javaslatokat adni.
Munkaközösség aktív, alkotó tagja. Nemcsak az óvodán belüli rendezvényeken, hanem munkaidő után, a városi
rendezvényeken önként vesz részt, készíti fel a gyerekeket azokra. A focizni vágyó a mozgást szerető gyerekeknek
edzést tart, illetve ha szükséges szívesen elkíséri őket oda. Már második alkalommal mentor pedagógus, záróvizsgájára
óvodapedagógus jelölteket készít fel kolléganőjével együtt. A cím elnyerése biztatás további munkájához, a hivatását
szertő óvodapedagógusnak.
„Ha valamit szeretettel teszünk, észre sem vesszük, milyen teljesítményre vagyunk képesek. A szeretet mérhetetlenül sok
energiát ad. Fáradhatatlanná teszi az embert, feltölti erővel.” (Müller Péter: Szeretetkönyv)
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Az Összetartozás Napja Tiszalökön
A Magyar Országgyűlés 2010. május 31-én a trianoni békediktátum aláírásának
napját a Nemzet Összetartozás Napjává nyilvánította. 1920. június 4-én a Párizs
melletti Trianon kastélyban az ország elveszítette területének több mint kétharmadát
és lakosságának a közel kétharmadát.
Ennek a napnak az eseményeit elevenítették fel a tiszalöki megemlékezés szereplői.
2015. június 4-én, 17
órától vette kezdetét a
Trianoni megemlékezés
és
az
ökomenikus
istentisztelet.
Hegedűs
Kálmán,
nyugalmazott
pedagógus
ünnepi
beszédében a régmúlt eseményeit és emlékeit idézte fel. Ezt
követően a sárospataki 8kor Színház erre az alkalomra készült,
színvonalas előadását láthatták az érdeklődők. A megemlékezést
Lőrinczyné Harászi Andrea református lelkészasszony
istentisztelete követte. Az ünnepséget a Szózat és a Székely
himnusz közös éneklése zárta.
A Tiszalöki Hírlap előző számában adtam hírül, hogy
miket termelünk a START Mezőgazdasági program
keretében. Mostani írásomnak az elmúlt hét, június 18.
éjszakájához kapcsolódó esemény szolgált indokul. A
címe:

„Feles művelés”
Vélhetően sokan vannak, akik számára ez ismerős
kifejezés, de nyilván ugyanannyian nem tudják. Ezért
leírom a lényegét: Más tulajdonában lévő földet
megművelő, a tulajdonost illető bérleti díj fejében
hozzájárult, hogy a megtermelt termék bizonyos
hányada – akár a fele is – a föld tulajdonosáé legyen.

Nos, ezt néhányan sajátosan értelmezték, ugyanis az
önkormányzat tulajdonában levő területen elültetett
étkezési burgonyából 220 tövet húztak fel. Valamint
tövestől tépték ki az elültetett paprika palántákat, illetve
szedték (tépték) le a még éretlen termést. Tehát: mi
elvetettük, ültettük, gondoztuk, belefektettünk munkát és
anyagot Ők pedig betakarították. Szégyenteljes és aljas
cselekedet volt. Éppen ezért minden éjszaka folyamatos
őrzést biztosítunk, valamint a rendőrség és a polgárőrség
is kiemelt figyelmet fordít a területre. Aggódva várjuk,
hogy mikor dézsmálják meg a fóliánkat, amelyet
éjszakai világítással és kamera felszerelésével próbálunk
megvédeni.
Mező József - szakmai vezető

FELHÍVÁS!
Ezúton szeretnénk felhívni a település lakosságának figyelmét a 9/2014.(X.01.) önkormányzati rendeletünk 7.§ (1)
bekezdésének a) pontjára, amelyet idézek:
„Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanát határoló járdaszakasz, járda hiányában 3 méter
széles területsáv, valamint, ha járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület – kivéve a rendszeres
parkfenntartásba bevont területeket – gondozásáról, tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról, gyommentesítéséről.”
Kérem, hogy a településkép javítása és környezetünk jobbá tétele érdekében tartsuk tisztán és rendezetten
a tulajdonunkban lévő ingatlanok előtti területet. A rendeletben foglaltak betartását kollégáim a településen
személyesen fogják ellenőrizni, a rendezetlen portákról készült fotókat a következő lapszámban megjelentetjük
												 Mező József - jegyző
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EMLÉKEZÉS

EMLÉKEZÉS

„ Az ember szeretné, ha minden
a régiben maradna, de ha
egyszer elmúlik valami, akkor
nehéz úgy tenni, mintha semmi
sem változott volna”

Soha el nem múló
fájdalommal emlékeznek
RÁCZ LÁSZLÓ
halálának 2. évfordulóján

Soha el nem múló fájdalommal emlékeznek Sós Lajos
halálának 2. évfordulóján.
„Drága Édesapánk !
Számunkra Te sohasem leszel halott, örökké élni fogsz
mint a csillagok.Drága jó szívedet, két dolgos kezedet
áldd meg Atyám ! S mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi
édesapánk ”
Szerető felesége, lányai és családja

Álmodtam egy várost…
Álmodtam egy várost, ahol az emberek szeretik egymást,
ahol jó élni, mert van munkahely, ahol virágok vannak
az utcákon és az ablakokban, nincs
szemét és nincs elhagyatott régi
épület. Álmodtam egy várost, ahol
jó sétálni, mert nem csak a lehangoló
elhagyatott épületeket lehet látni,
ahol az elhalkult régen bezárt volt
munkahelyek bólogatnak felénk…
s kérdezik, hogy hova lett a sok-sok
nőnek munkát adó Hódiköt, s a soksok családnak munkát adó KTSZ,
Költségvetési Üzem, a TSz-ek no és a
Húsüzem… és a többi?! Hol vannak
a jó ellátást biztosító ruházati, műszaki, könyves és egyéb
üzletek?! Hol vannak az állítólagos új munkahelyek és
biztos, hogy már nincs is annyi munkanélküli lakos?
Álmodtam egy várost, ahol cipészhez vihetem a sarkalásra
váró cipőt, ahol az órás órát javít és van varrónő, aki új
ruhát is varr… no és könnyen találok vízvezeték szerelőt,
bádogost és más szakembert is. Álmodtam egy város,
ahol nem a múlt emlékei köszönnek vissza, hanem a jövőt
is építik… ahol a munkalehetőség nem a közmunka, ahol
a betegek a megfelelő ellátást kapják és nem az üresen
tátongó felújított szakrendelőt csodálhatjuk kívülről… és
egy éve várunk-várunk, hogy orvosok gyógyíthassanak.
Álmodtam egy várost, ahol az ideérkező turistát,
kirándulót szívesen fogadják, és esetleg még meg is
ebédelhet… ahol az üdülőtelep az igazi üdülőtelep, és

Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,
Az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon.
Bennünk él egy arc, s egy végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha, senki el nem vehet.
S telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, s nem feledünk Téged!
Szerető felesége, lányai, veje, unokája és családja

van megfelelő közvilágítás, normális szemétszállítás,
tisztaság és főleg valamilyen ellátás (étterem, bolt…).
Álmodtam egy várost, ahol a szabadstrand értünk
van és nem az üzemeltetőért, ahol az üdülők részére a
hátsóbejárat működik és netalán még kívülről is lehet
ebédet, üdítőt fogyasztani, ahol
színvonalas programot is kapunk…
ahol a sok eladó hétvégi ház
gazdára lel, és igazi kikapcsolódást
nyújt ez a hely az ideérkezőknek.
Álmodtam egy várost, ahol a
fiatalok itt maradnak és nem eladó
minden harmadik ház, lakás…
Ahol az időseket megbecsülik, és
kulturált körülményeket teremtenek
a gondozó otthonnak… és nincs
annyi üresen hagyott középület, ami bizony jobb sorsot
érdemelne. Álmodtam egy várost, ahol virágzó piac van
és nem egy szemétdomb, ahol van megfelelő szolgáltatás
és jó oda kimenni emberekkel találkozni… ahol elérhető
szolgáltatást kapunk. Jó lenne, ha az elkezdett építkezések
végre befejeződnének, és üzemelő munkahelyekké
válnának. Álmodtam egy várost… s talán az álom még
valóra is válhat, mint gyermekkorunk virágzó falva…
Eljön még az az idő, amikor jó minőségű járdákon
anyukák babakocsit tolnak, ahol az autóval közlekedőknek
nem kell kerülgetni a gödröket, csak a szép rendezett
virágos utcákat látunk majd és szépen felújított épületek
mosolyognak majd a munkából hazatérő emberek felé és
az emberek is köszönnek egymásnak.
Bodnár Gáborné
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KÉRELEM
Munkánk során nap, mint nap találkozunk a fenti címhez hasonló elnevezésű, hatóságunknak
címzett beadványokkal. Ezek legtöbbször arról szólnak, hogy a kérelmező a szabálysértés
elkövetését elismeri, de a kiszabott bírságot sokallja. A kérelmezők másik csoportja az
egyértelműen bizonyítható szabálysértések esetén is tagadja az elkövetést, esetleg kritikával
illeti a rendőröket, amiért az ő szabálysértésével foglalkoznak a komolyabb bűnözők helyett.
A rendőrség feladata igen összetett, melyet hosszú oldalakon keresztül részletezhetnénk. A
feladatok között kiemelt helyen szerepel a baleset-megelőzés, magyarul azon dolgozunk,
hogy Ön vagy családtagjai ne szenvedjenek közlekedési balesetet, ne kelljen egy közel álló
személyt baleset miatt elveszítenie.
Sokan felteszik a kérdést: „Mi köze a rendőrségnek ahhoz, hogy bekötöm, vagy nem kötöm
be magam közlekedés közben? A saját testi épségem az én felelősségem!”, vagy „Lakott területen belül minek bekötni
magam, úgyis lassan megyek?”
A tények azonban makacs dolgok. Munkánk során számtalanszor találkozunk olyan közlekedési balesettel, amikor
elkerülhető lett volna a súlyos sérülés vagy halál, ha az illető használta volna a biztonsági övet. Vagy ki tudná magának
megbocsátani, ha egy közlekedési baleset során kisgyermeke azért szenved komolyabb sérülést, mert nem megfelelő
gyermekülésben utazott?
A közlekedés veszélyes üzem, ahol a biztonsági rendszabályok áthágása, figyelmen kívül hagyása akár egyetlen
alkalommal is visszafordíthatatlan tragédiához vezethet.
A bírság kiszabása nem cél, csupán egy eszköz a rendőrség kezében, melynek célja a közlekedési szabályok betartatásán
keresztül a balesetek megelőzése.
A rendőrség e feladattal önmagában a lakosság segítsége és támogatása nélkül nem tud megbirkózni, ezért most mi
fordulunk kérelemmel a tiszalöki lakossághoz:

KÉRELEM
Alulírott Tiszavasvári Rendőrkapitányság hivatásos állománya azzal a kéréssel fordulunk a város lakosságához, hogy a
balesetek számának csökkentéséhez a közlekedési szabályok betartásával hozzájárulni szíveskedjenek!
Bízva kérelmünk kedvező elbírálásában, előre is köszönjük a segítő közreműködésüket!
Őszinte tisztelettel: Tiszavasvári Rendőrkapitányság

Elmentél
Itt halál fátyla s kő takar! Van e ott? Körötted búzavirág,
liliom, lombos fák árnya, virág illata...?? Jó Anyám ... mint
régen ígérted, piciny gyerekkoromban.... Mi van ott fent
nálad a Mennyekben? Még minden nap inog a föld lábam
alatt. Itt hagytál! Mi maradt nekem? Lelkem végtelen
magánya, könnyek óceánja. El kell fogadni, beletörődni,
hogy az élet elfárasztott, de szereteted halálodon túl is
velem marad. Maradnak a szívembe vésett képek közös
éveinkről, fáradhatatlan munkás életedről! Még hallom
hangodat, jó szavaidat. Mindig védtél, buzdítottál,
tanulj jót tenni, hűnek lenni. Tanulj szeretni, a béke
kedvéért megbocsátani. Tanítsd jóra fiadat, félelmében,
napjaiban, több Isteni bizalmat. Tanítsd a szív és lélek
hatalmát, s a boldogság áldozattal teli útját. Tanulj tűrni,
várni, remélni, s célokért a végsőkig küzdeni. Végül is a
bánat könnyeit is elfogadni. Ò Drága Jó Anyám! Te így
tanítottál, egyre lassan halkuló szavakkal. Majdnem egy
Évszázadot megéltél, volt sok barátod, családod, rokonod,

szomszédod, útitársad. Te mindig megértő türelmes,
engedékeny voltál, s Keresztény hiteddel vigasztalódtál....
életem védő oszlopa maradtál. Köszönök mindent Drága
Jó Anyám, Életedet, s hogy felneveltél, világra hoztál.
Mély sírod oly messze van, úgy érzem szívemben e
határtalan fájdalmat semmi soha ki nem oltja. Nyugodj
békével Sírodban!
Elisabeth Maier - Szül. Solymosi E. - 2015 Jún.
Végül szeretném ezúton megköszönni a sok gyönyörű
virágot, koszorúkat, a búcsúztató beszédet! A harangok
kíséretét! A rokonoknak, jó szomszédoknak, közeli,
távoli ismerősöknek, az Idősek Otthona vezetőjének,
dolgozóinak, orvosának a mentőállomás dolgozóinak,
s az otthon minden lakótársának a jóságát, a vele való
törődést, amivel Édesanyámat körülvették életében, s
elbúcsúztatták!
Még egyszer hálás köszönet mindenért!
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Ne üljünk fel a rémhíreknek
Nincs szervkereskedelemre utaló
bűnügyi információ Szabolcs-SzatmárBereg megyében.
A közösségi médiában időről-időre
szárnyra kapnak minden alapot
nélkülöző rémhírek. Legutóbb emberi
szervkereskedelemről szóló horrortörténetek bukkantak fel újra a
világhálón. Erre erősített rá egy megyei
napilap 2015. május 11-i számában,
illetve egy internetes hírportálon
publikált cikk, melyben egy alapítvány
elnökének gyermekeltűnésekről szóló
nyilatkozatát „Emberi szervekkel
kereskednek” címmel jelentették
meg. Azóta Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye több településéről is aggódó
emberek érdeklődtek a rendőrségen,
és az internetes hozzászólások is
megszaporodtak, többen egy titokzatos
kék vagy fekete furgont emlegetnek.
A megyei rendőr-főkapitányság
határozottan kijelenti, hogy az
illegális szervkereskedelemre utaló
pletykák nem igazak, erre utaló
bejelentés nem érkezett, ilyen jellegű
megalapozott információ nem jutott
a hatósághoz.
(Nyíregyházán 2015. május 12-én
a rendőrök elfogtak egy férfit, aki a
megalapozott gyanú szerint aznap
három fiatal nőt is megpróbált
erőszakkal autójába ültetni, az eset
hátterében azonban a rendelkezésre
álló információk alapján szexuális
indíttatás
állhatott.
Szervezett
bűnözésre utaló körülmény nem
merült fel, a gyanúsítottat még aznap
őrizetbe vették, majd a pszichiátriára
szállították.)
A rendőrség természetesen minden
bejelentést komolyan vesz. Ha bárki
bűncselekményről szerez tudomást,
haladéktalanul tegyen bejelentést!
A betörőt is védi
az „égig érő” kerítés
A gondozott zöldterület növeli a
közösségi kontrollt, amely képes
elterelni a falfirkásokat, sőt a betörőket

is. Az építészeti bűnmegelőzés egyre
több országban hódít, ahol kevesebb
lett a lopás és a betörés, és nőtt az
ingatlanok ára. A módszer még a lakók
egészségi állapotán is segít. Betörés,
lopás, graffiti, autófeltörés, garázdaság,
erőszakos cselekmények: a nagyvárosi
környezetben
mindennaposnak
számító vagyon és személy elleni
bűncselekmények ellen hatásos a
CPTED. Az angol mozaikszó: Crime
Prevention Through Environmental
Design, azaz környezettervezéssel
a bűnmegelőzésért.Az építészeti
bűnmegelőzés olyan elemek együttese,
amely a biztonsági szempontokra
figyelemmel tudatosan kialakított
környezetet, vagy annak ilyen
szempontok alapján történő átalakítását
jelenti. A természetes és az épített
környezet tudatos kialakulásával
jelentősen
befolyásolni,
néha
megszüntetni lehet a bűnelkövetésre
okot adó lehetőségeket, körülményeket.
A növényzet, a kerítés,
a világítás, a gyalogosforgalom
mind-mind
befolyásolja,
hogy
bűncselekményre
készülve
valaki milyen helyszínt választ.
A
lakókörnyezetünk
biztonsága
napjainkban
egyre
gyakrabban
felmerülő téma. Ilyenkor általában
a rendészeti, rendvédelmi szervek
feladatai kerülnek előtérbe, pedig
számos várostervezési, építészeti
eszközzel és közösségi programmal is
növelhetjük a lakók biztonságérzetét,
megelőzhetjük, csökkenthetjük a
bűnelkövetéseket.
Hasznos tanácsok a
lakókörnyezetünk biztonságosabbá
tételére vonatkozóan:

Fontos a megfelelő világítás,
különösképpen a bejárat és a
parkolóhelyek közelében.

A ház környékén álló dús
lombozatú fák növelik a bűnözési
hajlandóságot, takarást biztosít az
elkövetőknek.

Az ablak alá ültessünk
legfeljebb derékmagasságú, tövises
bokrokat, a nehezebb bejutás végett.

A kerítés ne legyen magas és
zárt, mert ha bejutott az elkövető, már
zavartalanul tevékenykedhet. Olyan
magasságúra kell építeni, hogy azokon
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a ház előtti terület kellően látható
legyen.

A
bejárathoz
vezessen
hangsúlyos
ösvény,
amely
a
pszichológia eszközével hat: nem
engedi az elkövetőt letérni a „helyes
útról”. Az ösvényt felszórhatjuk
kaviccsal vagy murvával, amely
csikorog a léptek alatt, figyelmeztetve
a tulajdonost az érkezőre.

Célszerű olyan úthálózatot
kialakítani, amellyel az utcák átmenő
forgalma csökkenthető, akár teljesen
meg is szüntethető.

A rendezetlenség adja a legtöbb
alkalmat a bűnözőknek, ezért fontos a
ház környékének rendben tartása is.

A
bejáratnál
elhelyezett
mozgásérzékelő lámpa, riasztó-és
kamerarendszer kiépítése is emeli
a biztonságot, de ezek mellett nem
elhanyagolhatók
a
háztartásban
szükséges mechanikai és elektronikus
védelmi rendszerek felszerelése sem.

Továbbá megnehezítheti az
elkövetők dolgát a fekvőrendőrök
építése, ami közlekedésbiztonsági
szempontból is fontos eleme lehet a
lakott területek részének.

Fontos a közösségi kontroll:
figyeljünk
a
lakókörnyezetünk
közelében megforduló idegenekre.
A helyben lakók felelőssége az is, hogy
ne csak saját, hanem szomszédaik
vagyonára,
személybiztonságára
is figyeljenek. Érezzék át ennek
felelősségét, mert a bűnözés közelsége
miatt ők is áldozattá válhatnak. Egy
jobb, élhetőbb környezet kialakítása,
a közösség elvárásainak megfelelő
életminőség, biztonság szavatolása
elemi érdeke az ott élő embereknek.
Szükségesnek ítéljük azt is, hogy
a polgárok figyeljenek fel a szokatlan
eseményekre, körülményekre, adjanak
jelzést a rendőrségnek, polgárőrségnek,
önkormányzatnak, akik megtehetik a
szükséges védelmi intézkedéseket.
Ha gyanús személyekkel találkozik,
vagy ha áldozattá vált hívja a 112-es
központi segélyhívószámot!
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály
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AZ „EZÜSTFENYŐ NYUGDÍJAS KLUB” HÍREI
Az elmúlt év tavaszán először vettünk részt az „Országos Nyugdíjas KI MIT TUD?” IV alkalommal
szervezett rendezvényén, ahol eljutottunk a döntőig. Az idén újra jelentkeztünk. Az elődöntő
Debrecenben a Városi Művelődési Központban volt márciusban. Négy kategóriában indultunk és
nagy örömünkre mindannyian bejutottunk a középdöntőbe, amit Hajdúszoboszlón rendeztek április
28-án. A négy kategória: Vers, Szólóének, Színpadi jelenet, Énekkar. Itt is megálltuk a helyünket,
ezt a magas pontszámok is mutatták, de csak a vers jutott tovább a döntőbe. A versmondók
Szentesi Imréné Erzsike, aki Szabó Lőrinc: „Szeressétek a gyermekeket!” című versét mondta el.
A zsűri „EZÜST MINŐSÍTÉS”-sel jutalmazta a 81 éves versmondó Erzsikénket. Megköszönjük
Erzsikének azt a sok szép verset, amivel eddig is megörvendeztetett bennünket. Kívánjuk, hogy
még sokáig éljen jó egészségben! Megköszönjük azok fáradozását, akik mind az elődöntőre,
mind pedig a középdöntőre elkísérték azt a kis kultúrcsoportot, akik szereplésükkel vitték el jó
hírét Tiszalöknek. Így azok is betekintést nyerhettek lakóhelyünk kultúrájáról, akik még az sem tudták Tiszalök hol van.
Köszönjük Polgármester Úrnak a segítségét, aki az autóbuszt térítésmentesen rendelkezésünkre bocsájtotta. Április 17én köszöntöttük az 50 éves népzenei együttest. Az énekkarunk „Éneklő Tisza” címmel összeállított népdalcsokrot adott
elő, ezzel tisztelegve az ünneplő együttes előtt. Készülünk a második negyedéves névnapi rendezvényre, ahol köszöntjük
azokat, akiknek április, május és június hónapokban van a névnapjuk.
Szabó Zsigmondné - Kult. Csop. vezető

Városnap, kiállítás
Szeretném kiváltani a rácsodálkozást a mai gyerekekből, és a „jééé,- nekem is volt ilyen”-nosztalgiát pedig az idősebb
korosztályból, ha betérnek a szebb napokat is megért fizika terembe az augusztusi Városnapon. A látnivalót csodaszép
harisnyavirágok, a szokásos régi képek, és gyermekkorunk játékai fogják adni. Ez utóbbihoz kérnék segítséget.
AKINEK VAN MÉG KI NEM DOBOTT, NAGYON SZÉT NEM SZEDETT GYERMEKJÁTÉKA, KÉREM,
ADJA KÖLCSÖN A KIÁLLÍTÁS IDEJÉRE! Ez bármi lehet, babák, autók, kártyák, építők, könyvek, stb. Ez a retró
most az 1980-as évektől visszafelé számítódik, de ha a 90-es évekből akad néhány ritkaság, az sem baj, hiszen 20 év
telt el azóta. Természetesen vigyázok minden darabra. A könyvtárba is be lehet vinni július végéig, vagy nekem elhozni.
Köszönettel: Pappné KJ

Tanévzáró után…
Az utóbbi 10 hónap olyan sebesen múlt el felettünk, hogy
számomra úgy tűnik, mintha csak „tegnap” nyitottam volna
meg a 2014/15-ös tanévet! június 18.-án pedig már be is zártuk! Megint elérkezett a pedagógusok és gyermekek számára
egyaránt nagybetűs nyári szünet. Még ha rövidnek is tűnik
az eltelt 10 hónap, hosszú utat tettünk meg a tanév kezdete óta. Ennek ékes bizonyítéka a kis elsőseink olvasási, írási
és számolási tudománya. Talán ők és szüleik érezték leginkább, hogy milyen kemény és megfeszített tízhónapos munkát végeztek, végeztünk az iskolában. Talán ők és szüleik
várták leginkább, hogy kézbe vehessék egész éves munkájuk gyümölcsét, az első év végi bizonyítványt. Dicséret illeti a legkisebbeket szorgalmukért, kitartásukért, amellyel
sikeresen vették az első akadályt és szüleiket is, akik naponta kísérték gyermekeiket, érdeklődtek és együttműködtek a
tanító nénikkel. Tanévzárón azt kértem a tanulóinktól, hogy
a bizonyítványok, átvételekor találjanak pár nyugodt percet, és nézzen mindenki szembe magával. Tegyék mérlegre

munkájukat, gondolkodjanak el az eredményeken, sikereken,
kudarcon, hogy mit tettek helyesen illetve helytelenül az idei
tanévben. Vajon kihozták-e a maximumot magukból? Vajon
többre is képesek lehettek volna? A 2014-2015- es tanévben,
18 osztályban 400 diák tanult a Kossuthban. Alapfokú Művészeti Iskolánkba 140 fő járt. A BV intézetben 81 tanulót
tanítottunk. Az alsó tagozat egész napos volt. Felsőben 4
tanulószobás csoportot működtettünk 60 tanulóval. A napi
oktató-nevelőmunkát 44 pedagógus látta el, akik amellett,
hogy szakterületüknek megfelelően becsülettel tanítottak, a
gyermekeket versenyekre készítették, számtalan iskolai és iskolán kívüli program szervezésében, lebonyolításában vettek
részt, kulturális műsorokat tanítottak be, projektekkel, pályázatokkal dolgoztak, miközben többen közülük maguk is tanfolyamokon képezték magukat. A nevelőtestület tagjai egész
év folyamán jól, többen közületek talán erőn felül teljesítettetek. Ez úton is szeretnék köszönetet mondani Nekik mindazért a munkáért, sokaknak a plusz munkáért, amit a tanév
során végeztek. A lehetőségekhez mérten igyekeztünk, hogy
a tehetséges tanulók megkapják azt a többletet, ami segíti
kibontakozásukat. Készítettük őket tanulmányi, művészeti

8

tiszalöki hírlap

2015. június

és sport versenyekre, beneveztük őket különféle pályázatokra. Gyönyörű eredményeket értek el az idei évben is.
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű tanulóinknak és a tanulásban kevésbé eredményes diákoknak biztosítottuk az egyéni bánásmódot, a fejlesztést és a
felzárkóztatást. Igénybe vettük a fejlesztő, és gyógypedagógusok valamint logopédus segítségét. Köszönetemet fejezem
ki minden kollégának mindazért a munkatöbbletért, amivel
ennek felvállalása járt. Iskolánk nevelőtestülete mindig arra
törekedett, hogy minél több legyen az az érték, amit a gyerekek tudásban, szociális és kulturális fejlődésben kaphatnak.
Iskolánk nyíltan és tudatosan vállalja az alapvető emberi értékek közvetítését úgy, mint a tisztesség, egymás tisztelete,
szeretet, becsületesség, megbízhatóság, áldozatkészség,
egymásért vállalt felelősség, a viselkedéskultúra, a tolerancia, az önfegyelem és a fegyelem. A sokaknak szigorúnak tűnő iskolai rendtartásunkat igyekeztünk mindenkivel
betartatni, aminek eredménye, hogy tanulóink nagy részének
jólneveltsége bármerre is járjunk, mindenhol feltűnik és
dicséretet kapunk érte – tanítók és diákok egyaránt. Erre
büszkék is vagyunk. A rendtartás értelmében az idei évben
azért jó néhány osztályfőnöki, ill. igazgatói figyelmeztetést
osztottunk ki, de annál sokkal több dicséretet a szép eredményekért, műsorokért, sportversenyekért. Rengeteg tanulónk kapcsolódott be a tanulmányi és sportversenyekbe,
iskolai szinttől az országosig. Iskolánk, tanulóknak adható
legmagasabb kitüntetését a „Tiszalöki Iskoláért„ kitüntető
oklevelet ebben a tanévben Cserés Zsófia 8.a osztályos tanuló kapta. Iskolai szinten 74! tanuló kapott nevelőtestületi
dicséretet. Ebből 53 alsó tagozatos, 21 pedig felső tagozatos
tanuló. Nevelőtestületi dicséretet az a tanuló kaphat, akinek
bizonyítványában legfeljebb 1db 4-es osztályzat szerepel, és
legalább három tantárgyból dicséretes 5-ös osztályzata van.
Oklevélben és könyvjutalomban részesültek. Az ünnepségeinken is, de itt is megköszönöm a Szülőknek a bizalmat,
hogy ránk bízták a gyermekeiket. Kollegáim nevében is
ígérem, a következő években is azon leszünk, hogy a ránk
bízott gyerekekből a bennük rejlő értékeket és képességeket
minél nagyobb sikerrel és eredménnyel termeljük ki. Keressenek bennünket gyakrabban! Jelezzék időben problémájukat, észrevételeiket. És ami még fontosabb, látogassák
a fogadóórákat, a szülői értekezleteket, számoltassák be
gyermeküket naponta, ellenőrizzék a tájékoztató füzetüket.
Legyenek segítségünkre abban, hogy visszaszorítsuk a
hiányzások számát. Igazolt és igazolatlan hiányzás az idén
is sok volt, de ebben Önök tudnak sokat segíteni Nekünk.
Szeretnék köszönetet mondani a működtető Önkormányzatnak, a SZMK-nak, a város intézményvezetőinek, a
hitoktatóinknak, az iskolán kívüli foglalkozások vezetőinek
az egész éves munkájukért, valamint azért, hogy pozitív hozzáállásukkal, különböző területeken nyújtott segítségükkel,
segítették iskolánk hétköznapjait, a nevelő-oktató munkát.
Külön köszönöm azoknak a szülőknek, nagyszülőknek a segítségét, akik valamilyen módon segítették, szponzorálták az
egyes rendezvényeinket. Sok ilyen volt!

- A tanévnyitó ünnepséget
2015. augusztus 31. (hétfő) 17 órától tartjuk.
- A javító és osztályozó vizsgákra
2015. augusztus 25 (kedd) 8 órától kerül sor.
Sikeresen pályáztunk, és szerveztünk nyári táborokat:
- LEGO balatoni tábor Szántód
- ERZSÉBET balatoni táborok Zánka és Fonyód
- Kémia tábor Nyíregyháza
- Néptánc tábor Nyíregyháza
- Horgász tábor Tiszalök
A táborokban több mint 220 gyermek vehet részt! Köszönet
a szervezőknek, és a táboroztatóknak.
Kellemes, vidám, szép nyarat kívánok Mindenkinek, szeptemberben találkozunk!
					
Cserés Csaba

- A 2015/16-os tanév
2015. szeptember 1-jén (kedd) kezdődik.

Összesen

Nevelőtestületi dicséretek
a 2014-2015-ös tanév végén
Osztály
1.a
1.b

2.a

2.b

3.a

4.a
4.b
5.b
6.a
6.b
7.a
8.a

Név
Kóti Krisztina, Kovács Petra, Páger Petra, Páger
Zselyke, Reszkető Gergő
Aranyos Lilla Málna, Csatári Balázs Bálint,
Kulcsár Kinga, Pellei Attila Bence, Polonkai
Viktória
Aranyos Marcell, Balla Hanna, Balogh Mirjam,
Csikós Réka, Gábor Zétény Zsombor, Kertész
Máté, Losonczi Laura, Máté Viktória, Nagy
Péter, Perjési Nándor, Reszkető Gábor, Szilágyi
Szabolcs
Fegyveres Anna, Fleischer Flóra, Fótos Attila
Árpád, Kiss Benedek, Kőszegi Bence, Molnár
Dávid, Munkácsi Anna Krisztina, Nagy Csongor
Papp Zoltán, Parlagi Johanna, Sepsi Lázár Márton
Agócs Armand, Aranyász Amira, Benkő Zoé
Kiara, Gedeon Szilvia Janka, Horváth Zsófia
Eszter, Lengyel Milán Ágoston, Medve Dávid
László, Nagy Márk, Rákó Bianka, Rózsa Gábor,
Szakolczai Emma, Tóth Panna Petra, Vinginder
Tamás Barnabás
Áfra Nikoletta, Bánszki Blanka Zoé, Csáki
Melinda, Cserés Anna, Kórik Zsombor, Marozs
Vivien
Ferenczi Ákos
Fazekas Csilla, Fleischer Boldizsár, Juhos Hanna,
Székely Fanni
Balogh Nikolett, Parlagi Dorottya
István Sára Virág, Lakatos Nikolett, Perjési Fanni,
Schatz Adrienn
Bartók Anikó, Bereczki Dorina, Marozs Luca,
Patvaros Anett, Sepsi Benedek, Tamás Boglárka
Csáki Viktória, Cserés Zsófia, Koropcsák
Vanessza, Nagy Annamária, Rokonál Zoltán
74 fő

Sikereikhez gratulálunk!
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EGÉSZSÉGEDRE!
Ki a drogos?
Közel 30 éves egészségügyi pályafutásomra
visszatekintve magam is érzékelem, hogy egyre
többen vannak a kábítószer fogyasztók. Ezt tudhatjuk
a statisztikákból is, de amikor ez a saját tapasztalásunk,
vagy közelebbről érint bennünket, az mindig sokkal
megdöbbentőbb és életszerűbb. Szét kell rombolnom
azokat a hamis illúziókat, amelyek szerint ez Önt,
családját, ismerőseit nem érintheti, hiszen ők mind
nagyon-nagyon rendes emberek. Sajnos a nagyonnagyon rendes emberek is veszélyeztetettek! Ha
megnézzük a kirakatban a frissen érettségizettek tablóját,
csupa aranyos, boldog, nagyon-nagyon rendes gyermeket
látunk. Na közülük minden harmadik már kipróbált
valamilyen kábítószert, ha hihetünk a statisztikáknak
(márpedig hihetünk, ez nem politika!). Azt mindenki tudja,
hogy a legveszélyeztetettebbek a tinédzserek. Amikor én
olyan korú voltam, bennem is felmerült a gondolat, hogy
ki kellene próbálnom, de már ott megbukott a dolog,
hogy azt sem tudtam honnan lehetne szerezni, meg ugye
biztosan nagyon drága is. Ebben is nagyot fordult a világ.
Az ugyan változatlan, hogy azóta sem próbáltam ki ( pedig
már szinte térdig járok benne), viszont ma már mindenki
számára könnyedén hozzáférhető. Megdöbbentő volt
számomra, hogy amikor a gyermekeim kamaszkorúak
voltak, és beszélgetést kezdeményeztem erről a témáról,
naprakészen tudták Tiszalökön hol, milyen fajta drogot,
kitől, mennyiért lehet vásárolni. Tiszalökön! Ahol élünk.
Nem mondom, hogy egy Isten háta mögötti hely, de
azért ezt nem gondoltam volna, hogy ennyire mindenhol
jelen van a kábítószer. Többször olvastam a hírekben,
hogy tiszalöki dílert fogtak el, ez is ezt támasztja alá. A
kereskedőkkel nem tudom fölvenni a harcot, nem vagyok
rendőr. Az én lehetőségem az, hogy figyelmeztessem az
embereket arra, hogy itt van, mindenki veszélyeztetett,
és hogyan ismerhetik föl azt, hogy családtagjuk,
ismerősük fogyasztóvá vált. Könnyebben felismerjük,

ha tisztában vagyunk azzal, hogy valaki miért, milyen
élethelyzetekben nyúl a kábítószerhez, milyen gyanújelei
vannak a fogyasztóvá válásnak, milyen tüneteket
láthatunk a fogyasztón, és milyen eszközök lehetnek
kapcsolatosak a drogfogyasztással? Ezekre a kérdésekre
igyekszem válaszolni az alábbiakban.
Miért akarjuk kipróbálni?
Hogy meg tudjuk előzni a szenvedélybetegséget,
ismerni kell az okokat, ami miatt valaki kipróbálja, majd
fokozatosan függővé válik. Egy kutatásból a kamaszok
válaszai alapján az alábbiakat emelhetjük ki.
Kíváncsiság. Ne áltassuk magunkat, a drogok elsősorban
azért érdekesek, mert mámorító hatásuk van. Csábít
a meglévő határok átlépése, az új, addig nem ismert
távlatok megnyílása, a lét hétköznapiságából történő
álomszerű elfordulás átélése. Az első néhány alkalommal
akár tisztán ezek a pozitív dolgok dominálhatnak, csak
a későbbiekben jelentkezik az egészségromboló hatás, a
függőség kialakulása. Jó, ha a szülő tájékozott a témában,
és ki tudja elégíteni gyermeke kíváncsiságát a témáról.
Csoportnyomás. Rendszerint barátok, iskolatársak,
kollégák kínálják az első füves cigit. Amikor a fiatalok
a forradalmi átalakulások szakaszában vannak, kezdenek
elhatárolódni szüleiktől, akkor számukra mindenek előtt
a kortársak egy csoportjával való azonosulás a fontos.
Ha bele akar tartozni a klikkbe, akkor azonosulnia
kell a „házszabályokkal”. Ha a drogozás a menő,
könnyen elcsábítható, mert a csoporthoz akar tartozni.
Amennyire csak lehetséges, dolgozzunk azon, hogy
a serdülőknek jó ismerőseik, egészséges baráti
kapcsolataik legyenek!
Menekülés családi vagy iskolai probléma elől. A nagy
teljesítménykényszer, megterhelő családi környezet,
vagy a jövőtől való félelem olyan érzéseket kelthetnek
a fiatalokban, hogy nem képesek lépést tartani, nem
alkalmasak erre. Nagy csábítást jelenthet, hogy
egy időre legalább elszakadhatnak problémáiktól,
felszabadulhatnak a nyomás alól. A mindennapi élet
gondjainak vállalását és a konfliktusmegoldást is meg
kell tanulni.
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Nem biztos, hogy a készen kapott kényelem, készen
kapott élet a legjobb felkészítés az életre.
Tiltakozás, lázadás. Olykor azért nyúlnak a serdülők
a kábítószerhez, hogy elhatárolódjanak a felnőttek
világától. Provokatív viselkedésükkel védekeznek
a társadalmilag elfogadott életelvek ellen, amelyek
elkopottnak, túlhaladottnak tűnnek számukra. A fiatalok
csalhatatlan ösztönnel tapintanak rá a képmutatásra és a
kettős erkölcsre. Miként reagálunk mi magunk kudarc,
túlterhelés esetén? Nem nyúlunk-e mi is szívesen ilyenkor
bizonyos szerekhez? Figyeljünk arra, hogy mit iszunk, ha
vizet prédikálunk! Természetesen vannak egyéb okok,
körülmények is, amikor az első esemény megtörténik
(kalandvágy, unalom, önbizalom hiánya), de jellemzően
a fenti okok miatt nyúl valaki tudatmódosító szerhez.
Milyen gyanújelekre figyeljünk?
Nehéz megkülönböztetni a drog okozta magatartást a
normál tinédzser viselkedésétől. Talán a legfontosabb
kiindulási alap, hogy ismerjük a saját gyermekünket.
Tudjuk azt, hogy mikor merre jár, kikkel lóg, milyen dolgok
foglalkoztatják, milyen
szokásai
vannak,
mi a napi rutinja.
Úgy gondolom nem
oktalan erről beszélni,
amikor korunkban oly
gyakori a „gyermek
villanypásztor”
(számítógép)
alkalmazása
annak
érdekében, hogy a
szülő el tudja látni
mindennapi teendőit.
Biztos vagyok benne,
hogy a jó szülőgyermek
kapcsolat
segít
egyrészt
megakadályozni a drog
kipróbálását, másrészt észrevenni, hogy valami nincs
rendben a gyermekkel. Az alkalmi jellegű fogyasztót a
legnehezebb felismerni, hiszen a szemmel látható tünetek
gyorsan elmúlnak.
Lelki, jellembeli változások. Ha odafigyelünk
gyermekünkre, korán feltűnnek az alábbi jelek. Megbízható,
szorgalmas gyermekből szertelenné, szószegővé változik.
Csökken a koncentrációs készség, romlik az iskolai
teljesítmény. Hirtelen hangulatváltozásokat tapasztalunk,
indokolatlan örömkitörések, szokatlan ingerlékenység,
idegesség,
agresszivitás
észlelhető.
Tompaság,
érdektelenség, közöny, amely korábban nem volt jellemző.
Motiválatlanság általánosságban, cél nélküliség, üresség
érzése. Rejtőzködő magatartás, hazudozás, titkolózás,
zárkózottság. Túlzott költekezés, gyakori kölcsönkérés,
ebből következően eladósodás, tartozások. Értékesebb
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otthoni tárgyak megmagyarázhatatlan „eltűnése”.
Beilleszkedési zavarok, súlyosan romló környezeti
kapcsolatok, elszigetelődés korábbi baráti társaságoktól.
Kimaradozás az iskolából, munkahelyről. Új, ismeretlen
személyek (haverok) felbukkanása, titkolása.
Testi változások. Szinte megszámlálhatatlan fajtájú
kábítószer létezik, és ennek megfelelően különböző,
vagy éppen ellentétes hatásaik mutatkozhatnak. Lássuk
felsorolásszerűen a leggyakoribb tüneteket. Véres,
vizenyős szemek, túlságosan szűk, vagy tág pupillák.
Túlzott érzékenység a külső ingerekre (fények, hangok,
fájdalom).
Napszemüveg
indokolatlan
viselése.
Szájszárazság, orrfolyás, étvágytalanság, hirtelen
jelentősebb fogyás. Gyomorpanaszok, hányinger, hányás.
Beesett, sápadt, kifejezéstelen arc. Ismeretlen eredetű
tűszúrások a bőrön, hosszú ujjú felső viselése 40 fokban.
Szokatlan szagok, foltok a bőrön, ruhán, ápolatlanság,
tisztálkodás mellőzése. Részegséghez hasonlító állapot,
koordinálatlan mozgás, indokolatlan vagy túlzott
gesztikuláció. Alvászavarok, aluszékonyság vagy túlzott
éberség,
hirtelen
jelentkező fáradtság,
gyors kimerülés.
A
kábítószer
használatára
utaló
gyanús
tárgyak:
kézzel
sodort,
a
dohányétól
eltérő
szagú
cigaretta.
Ismeretlen
eredetű
fehér, esetleg barnás
porszerű vagy darabos
anyagok,
illetve
dohányra,
növényi
törmelékre emlékeztető
anyagmaradványok kis
zacskóban. Különböző
alakú kisméretű pipák,
szippantó cső, tükör. Bélyegszerű, de attól eltérő méretű
bélyeg. Tabletta mintával vagy anélkül, ismeretlen eredetű
gyógyszerek. Alufólia darabkák. Oldószerre, alkoholra
emlékeztető, vagy más szokatlan szagok a lakásban.
Fecskendő, injekciós tű, vagy törléshez használatos vatta.
Kanál, melynek kormos, elszíneződött az alja.
A kábítószer hatása alatt lévőnek nem ítélkezésre, nem
prédikációra, nem felelősségre vonásra, hanem segítségre
van szüksége. Rosszullét esetén hívjunk orvosi segítséget.
Az akut helyzet lezajlása után merjünk szembenézni a
problémákkal, merjünk segítséget kérni!
Sági István
mentőtiszt
egészségügyi szaktanár
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XVII. „Széles a Tisza” III. Tiszai Halételek Főzőversenye és
XIII. Nemzetközi és Országos Kovácsművészeti Konferencia,
Kiállítás és Komplex Népművészeti Bemutató
Először is nagyon köszönöm a meghívást, a lehetőséget a zsűrizésre Tölgyesiné Varga
Katalinnak, a tiszalöki Városi Könyvtár és Művelődési Ház vezetőjének.
jelenlévő nagyközönség részére. A versenyről a nyíregyházi Kölcsy Tv is beszámolt.
A III. Tiszai Halételek Főzőversenye zsűri tagjai:
Buday Péter mesterszakács
Molnár László Tiszalöki Teleki Blanka Gimnázium és Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium- kollégiumigazgató és gasztronómiai tanár
Taksár Ferenc Szabadtűzi Lovagrend Lovag voltak.
A főzőcsapatok száma: 10 csapat vett részt a főzőversenyen.
A jó hangulatú versenyen az alábbi eredmények születtek:
1. helyezett: Csilla és csapata, Tiszadob - Harcsapaprikás kapros túrósztrapacskával,
túrós tésztával. Díj: 30.000Ft-os vásárlási utalvány
2. helyezett: A-TÍM, Tiszalök - Tárkonyos zelleres halleves, Füstölt harcsa zöld
salátával
Díj: 20.000Ft vásárlási utalvány
3. helyezett: Nimród Vadásztársaság, Tiszalök - Vajas citromos süllőszeletek,
petrezselymes burgonyával sült körteszelettel, kétféle majonézzel
Díj: 10.000Ft vásárlási utalvány
Közönségdíj (legtöbb eladott kóstolójegyért): Csipet-csapat – Tiszalök, Korhely
halászlé, harcsapaprikás kapros túrós galuskával, Sült kárász-, sült pontyszeletek
Díj: Csemege ajándék csomag
Különdíjban részesült főző csapatok:
Bakterház büfé - Tölcséres harcsapaprikás
Új Élet Horgász Egyesület, Tiszalök - Vegyes halászlé, csuka sütve majonézes burgonyával, Busa töltve petrezselymes
burgonyával
Tök-Más csapat - Gulyásleves csőregével
Városüzemeltetés Tiszalök-Kisfástanya - Tiszai halászlé
Nánási Vidám csapat, Hajdúnánás - Grillezett halak, grillezett burgonyával
Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal csapata - Harcsapaprikás túrós sztrapacskával
A díjakat felajánlotta:
Tiszalöki Városi Önkormányzati Hivatal, a Sz.-Sz.-B. Megyei Népművészeti Egyesület
A zsűrizés rendben, eseménymentesen történt. A zsűri kérése alapján minden résztvevő csapat díjazásban részesült.
A közönséget dr. Vinnai Győző Országgyűlési képviselő és Gömze Sándor polgármester köszöntötte.
GRATULÁLOK A SZERVEZŐKNEK A HAGYOMÁNYŐRZŐ FESZTIVÁL KITŰNŐ SZERVEZÉSÉRT,
LEBONYOLÍTÁSÉRT!
Taksár Ferenc - Szabadtűzi Lovagrend Lovag
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ERKEL VEGYESKAR TISZALÖKI NÉPZENEI EGYÜTTES
1965 - 2015
„Ameddig egy nép énekel, messzire hallatszik a hangja.”
Sütő András
Észrevehette városunk lakossága, hogy április óta
folyamatosan jelen vagyunk a Tiszalöki Hírlapban. Az
50 éves évforduló alkalmából szeretnénk magunkról
hallatni, amíg el nem fogy az
idők során összegyűlt anyag.
Szórólapokkal,
meghívóval
invitáltuk a népzene barátait, régi
tagjainkat az április 17-én tartott
jubileumi estünkre a tiszalöki
művelődési házba, ahol sokan
meg is tiszteltek bennünket
jelenlétükkel. Köszönjük szépen,
hisz mégiscsak jobb, ha mások is
részesülnek a mi örömünkben.
Igazi
meglepetésben
volt
részünk az esten, amikor Széles
András citeraművészt fedeztük fel a nézők soraiban.
Nagy megtiszteltetés volt ez számunkra, hisz az ország
legjobb citerása adta át a Vass Lajos Népzenei Szövetség
díszoklevelét, és citerajátékával, énekével emelte jubileumi
estünk színvonalát. ( Ő az egyik zsűritag versenyeink
alkalmával.) A Kórusok Országos Tanácsának (röviden:
KÓTA) nevében Sivadó Sándor, városunk képviseletében
pedig Gömze Sándor polgármester úr köszöntötte népzenei
együttesünket. Köszönet mindnyájuknak és a jubileumi
esten közreműködőknek, hogy fáradságot nem kímélve
előadásukkal színesítették az estet, ami a meglepetések
miatt is kicsit hosszabbra sikerült a tervezettnél. A
köszöntők sora és Poczkodi Katalin szavalata után (Fodor
András: Bátyám citerál) a Tiszadobról átjáró Póta Sándor

citerázott. (A májusi hírlapban Kórik László citerásunk
cikke mellett az ő képe volt látható.) Fellépett még a
Fortissimo furulyatrió (Lakatos Kitti, Paulusz Beatrix
és Szilágyi Enikő), akik Kodály Zoltán Gergelyjárását
adták elő. A Hajnalcsillag néptánccsoport Kozákné
Szűcs Andrea vezetésével Sárközi táncokat mutatott
be. Zongorán közreműködött Barázné Orosz Klára,
Fazekas Csilla, Kiss Anna - Lóri bácsi unokája is. A 30.
évfordulón is elhangzott verbunkost újra eljátszottam
hegedűn az Erkel vegyeskar fellépő ruhájában. Megható
volt a bejátszás a 30 éves jubileumi estről, ahol az
alapító karnagy, AJTAI LORÁND vezényelte az Esti
dalt. Szólóénekkel lépett a nagyérdemű közönség elé
Kulcsár Imréné, Balogh Alexandra és Nagy Gréta,
aki fuvoláját is megszólaltatta. Régi magyar táncokat
adott elő furulyán Trázsi-Gábor Judit és Weiner Leó I.
Divertimentójából a fergeteges Csűrdöngölőt játszotta
klarinéton Fekete Miklós. Népdalcsokrokkal színesítette
az estet a szorgalmatosi Hóvirág népdalkör, az Ezüstfenyő
Nyugdíjas Egyesület énekkara Szabó Zsigmondné
vezetésével, a Nefelejcs citeraegyüttes és persze a mi
asszonykórusunk, valamint népzenei együttesünk. Az
utolsó, meglepetésként fellépő többszörös nagydíjas
tarpai BEREG CITERAZENEKAR a késő este ellenére
is vastapsot kapott. Egy ráadás népdalcsokor után csak
azért hagyta abba műsorát, mert látta, hogy igen fáradt
a közönség. Aki türelmesen végighallgatta a jubileumi
est műsorát, a visszhangokból ítélve megelégedettséggel,
kellemesen feltöltődve térhetett aznap nyugovóra. Az
est fáradhatatlan műsorvezetője Fekete-Szakács Szilvia
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volt. Díszvendégeink és a népzenei együttes ezután
finom vacsorát és látványnak is különleges tortákat
fogyasztott el. A grillázsciterával Perjésiné Kiss Rita
játszott, tablónkat nagy megelégedettségünkre Szabó
Csaba készítette. Süteményekkel az együttes tagjai is
hozzájárultak az ünnepi vacsorához. Köszönet mindenért,
az összes kiadásért városunk vezetőinek, a művelődési
ház dolgozóinak Tölgyesiné Varga Katalin vezetésével és
minden érintettnek, aki hozzájárult az 50 éves jubileum
méltó megünnepléséhez!
Alig vagyunk túl a nagysikerű jubileumi esten, máris
felléptünk a Széles a Tiszán, majd másnap június 7-én
Tarpán, ahol újra megmérettettünk a Megyei Népzenei
Fesztiválon. A KÓTA országos minősítőn népzenei
együttesünk és az asszonykórus is arany, az iskola
Nefelejcs citera együttese bronzminősítést kapott.
Szólóéneklésével Kulcsár Imréné országos ezüst,
Balogh Alexandra térségi dicséretes minősítésben
részesült. A Vass Lajos népzenei versenyben népzenei
együttesünk kiérdemelte az arany fokozatot, mely
alapján újra tovább jutottunk a középdöntőbe. Margit
néni itt is ezüstminősítést ért el. Jómagam a sok fellépő
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felkészítéséért különdíjban részesültem, mely egy beregi
hímzett abrosz. Eredményhirdetéskor Széles András
a jelenlévő népdalköröknek is tudtára adta népzenei
együttesünk 50 éves jubileumát. Köszönet az együttes
tagjainak is, akik fáradságot nem kímélve vesznek részt a
próbákon és a fellépéseken, melyek sokszor egész napot
is igénybe vesznek és fárasztóak is. Polgármesterünk
említette az ünnepi esten, hogy az együttes átlagéletkora
60 év. Bizony a legidősebbek nem is tudják tovább
vállalni a próbákkal, fellépésekkel járó nehézségeket. Itt
köszönöm meg több évtizedes tevékenységét Asztalos
Miklós bácsinak és Tóth Imre bácsinak
feleségével, Erzsike nénivel együtt, akik
immár letették a lantot. Kívánok nekik, a
kedves olvasóknak és mindnyájunknak
továbbra is jó egészséget, és szeretettel
várjuk őket és valamennyi érdeklődőt az
elkövetkező előadásainkra!
Cziczerné Darai Erzsébet
művészeti vezető

VISSZAEMLÉKEZÉS
AZ ELMÚLT TÍZ ÉVRE
Amikor a népzenei együttes 2005-ben a 40 éves
jubileumát megünnepelte, az azt követő első próbán
karnagyunk, Erzsike ezekkel a szavakkal köszöntötte
az együttes tagjait: „Most már kezdhetünk az 50.
évfordulóra készülni!” Mire mi azt feleltük, még
az nagyon messze van! Szinte hihetetlen, milyen
gyorsasággal elmúlt, elszállt felettünk ez a tíz
esztendő! Igen, elszállt, mint egy kismadár. De az
együttműködés, a próbákon való kitartó részvétel
meghozta számunkra az elért eredményeket, hiszen
ez idő alatt nagyon sok helyen felléptünk, és nagy
örömünkre minden fellépésről, fesztiválról, versenyről
megelégedettséggel és büszkeséggel jöttünk haza kis
városunkba. Eredményeinkkel tovább öregbítettük
Tiszalök hírnevét. A magam részéről: 2008-ban
megkaptam a „Tiszalök Városért” kitüntető díjat, mint
szólóénekes. 2009-ben ugyanezt a díjat a népzenei

együttes valamennyi tagja egyszerre, csoportosan
megkapta. Persze ezekért a kitüntetésekért időt,
pénzt és fáradságot nem kímélve tettük és tesszük a
dolgunkat. Ha egy-egy próba az ünnepek vagy egyéb
elfoglaltság miatt kimarad, szinte hiányzik az együttlét
öröme. Sajnos nem minden év volt felhőtlen! Nemcsak
örömökben, szomorúságban is osztoztunk, hisz a
közelmúlt éveiben egyre több énekkari társunktól
örökre elbúcsúztunk: Kórik Lajosné, Magyar János,
Nagy Erzsébet, Oláh János, Ökrös Miklósné, Veres
József, Veres Lajosné… Nyugodjanak békében!
Izgalommal és lelkesen készülődtünk az 50 éves
jubileumi műsorra. Szeretnénk, ha ez az 50 év az átélt
eseményekkel együtt mindnyájunknak felejthetetlen
maradna! Hitvallásom másoknak is ajánlom: „Az
ének számomra a mindennapi kenyér, a feloldódás,
a nyugtató és az élet értelme. Mert énekelni jó és
felemelő.” Mindenkinek kívánom, hogy ezt átélje, és
élete a továbbiakban is így teljen!
Kulcsár Imréné
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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

Májusban házasságot kötöttek
Kiss János – Horváth Nóra
Balázsi Tamás Gyula – Meleg Ildikó
Zsuga László – Tar Judit
Papp András – Császár Renáta
Csorba Róbert - Sady Judit
Magyar Gergely – Nagy Ágnes
Annamária
Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:
Deli Fanni Kinga
Molnár Málna Ajándék
Veres Viktória

Akiktől májusban búcsút vettünk:
Solymosi Lászlóné
Zsiros Jánosné
Antalóczi Lajosné
Orosz Mihályné
Ádám László
Dósáné Berencsi Katalin
Varga Sándor Lászlóné
Stefanik István Péter
Juhász Miklósné
Dobos Gábor
Fitos Zoltán Vilmos

A KÖNYVTÁR
július 13-tól (hétfő) - augusztus 2-ig (vasárnap)

ZÁRVA TART
NYITÁS: augusztus 3-án (hétfőn) 9 órakor

Tűzifahirdetés
Tűzifa bükk, tölgy, szálban
12.000 Ft/köbméter (1m x 1m x 1m )

Akció:
ingyenes fuvar
6 köbmétertől!
Tel.: 06/70/384-5283

PENTE MIHÁLY
PENTE ZOLTÁN
SZÜLETÉSNAPOTOK
ALKALMÁBÓL
Nem tudod, hogy később
Ki lesz majd belőled,
Nem tudod hány buktató van
előtted.
De lásd meg a szépet, és keresd
meg a jót,
Higgy nekünk
Megfogod találni a neked valót.
Legyen az életed, hosszú, teljes és
igaz,
Tegyél meg mindent,
Hogy döntésed később ne sirasd.
Ha kell majd segítség,
mi mindig szeretettel várunk,
Sok boldog születésnapot
kívánunk!
Apa és Anya

Másoltassa
videofelvételeit
DVD-re!

Érdeklődni lehet:
Városi Könyvtár: 578-022

Mindenféle videokazettát
át tudunk másolni!
ELADÓ
Szorgalmatos, Pacsirta utca
32/b szám alatti 1088 m2-es,
közművesített /3 fázisú villany,
víz, szennyvíz/ építési telek
eladó! Irányár: 1,2 M Ft
Érd: 70/366-7508
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