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Képviselői fogadó órát tartok
        Tisztelt Állampolgárok, Kedves Tiszalökiek!

	 Választási	 célkitűzéseimmel	 összhangban	 tájékoztatom	 a	 város	 lakosságát,	 hogy	 személyesen	
minden	hónap	utolsó	csütörtökén	12	órától	13	óráig,	illetve	15.30-tól	16.30-ig	önkormányzati	képviselői	
fogadó	órát	tartok	a	Polgármesteri	Hivatal	kistermében.	Az	elmúlt	ciklusokban	ennek	nem	alakult	ki	a	hivatalos	formája,	
de	tudom,	hogy	több	jelenlegi	és	volt	képviselőtársam	is	készséggel	állt	a	Tiszalökiek	rendelkezésére,	ha	észrevételeikkel,	
javaslataikkal,	problémájukkal	megkeresték	őket.	Voltak	persze,	akik	hanyagolták	ezt	a	kérdést.	Jómagam	november	óta	
tartottam	a	hivatalban	több	alkalommal	is	spontán	jellegű	fogadó	órát,	mely	ezúttal	korábbi	személyes	kezdeményezésem	
hatására,	közös	gondolkodással	is	hivatalos	formát	ölt.	Az	elmúlt	években	én	is	tapasztaltam	a	városban,	hogy	polgármester	
úr	időpont	egyeztetése	után	bárkit	nyitottsággal	fogadott	a	hivatalban,	így	azt	gondolom,	a	testület	tagjainak	is	nyitni	kell	
a	helyi	társadalom	irányába;	én	ezt	teszem,	ahogy	a	programomban	korábban	megfogalmaztam.	Szakítsunk	a	közönnyel	
és	 az	 „azt	 hallottam”	 típusú	 helyi	 közélet	 generálásával.	 Járjanak	 rendezvényeinkre,	 tájékozódjanak	 a	 legszélesebb	
helyi	nyilvánosság	csatornáin,	jöjjenek	el	nyílt	testületi	és	bizottsági	üléseinkre,	hiszen	Tiszalökön	nem	falakat	akarunk	
építeni,	amely	elválaszt,	hanem	a	közös	gondolkodás	hídjait,	amely	összeköt	minél	több	embert.	Én	ebben	hiszek,	s	ezért	
dolgozom	megválasztott	képviselőjükként.	Augusztus	27-én	a	fenti	időpontokban	tisztelettel	várom	Önöket,	keressenek	
bizalommal!	Bejelentkezés, időpont egyeztetés: 70/619-3957 

                                                                                                                          Körei László - önkormányzati	képviselő

Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

	 Településünk	 Képviselő-testülete	 munkaterv	
szerinti	rendes	ülését	tartotta	2015.	június	25-én.
A	testületi	ülésen	összesen	10	napirendi	pont	szerepelt	a	
megtárgyalt	napirendekről	röviden.
	 Az	 első	 napirend	 a	 Képviselő-testület	 átruházott	
hatáskörrel	 felruházott	 bizottságai	 (Ügyrendi	 és	
Szociális	 Bizottság	 valamint	 a	 Pénzügyi	 Bizottság)	
számoltak	be	átruházott	hatáskörben	hozott	döntéseikről,	
amelyek	 száma	 egyre	 fogyatkozik,	mivel	 a	 jogszabályi	
változások	 a	 döntések	 egy	 részét	 más	 szervekhez,	
illetve	 a	 polgármesterhez	 és	 a	 jegyzőhöz	 kapcsolja.	  
	 A	második	 napirendi	 pont	 keretében	 a	 Tiszalöki	
Városi	 Sport	 Egyesület	 előző	 évi	 tevékenységéről,	
gazdálkodásáról	 kapott	 tájékoztatás	 a	 Képviselő-
testület.	 Ennek	 során	 a	 TVSE	 elnöke	 elmondta	
a	 jövőre	 vonatkozó	 sport	 célú	 elképzeléseiket	 is. 
	 Az	 Orfeusz	 Kegyelet	 Kft	 beszámolója	 volt	 a	
harmadik	 napirendi	 pont.	 Ennek	 során	 a	 Kegyeleti	
Közszolgáltatási	Szerződésben	foglaltaknak	megfelelően	
a	 2014.	 évi	 temető	 üzemeltetésről	 adtak	 számot.	Ehhez	
a	 napirendhez	 több	 képviselő	 is	 hozzászólt,	 nem	
az	 üzemeltetés	 számszaki	 adatait	 illetően,	 hanem	 a	
temetőbeli	 állapotokat	 kifogásolták.	 A	 Kft.	 képviselői	
elismerték,	 hogy	 megkéstek	 a	 kaszálási	 munkálatokkal	
és	ígéretet	tettek	a	rendszeres	kaszálásra,	tisztántartásra.	 
	 A	 Kárpátaljai	 Beregrákos	 település	 kérelemmel	
fordult	a	Képviselő-testülethez,	amelyben	támogatásunkat	
kérték,	 ezt	 a	 negyedik	 napirend	 keretében	 tárgyaltuk. 
A	 támogatásról	 egyértelműen	 pozitív	 döntés	 született,	
azt	 kértük,	 hogy	 konkrét	 célt,	 célokat	 jelöljenek	 meg.	  
	 Csobaj	 Község	 kezdeményezte	 az	 ún.	 „Holt-
Tisza-sziget”	 átvételét,	 mivel	 az	 tiszalöki	 helyrajzi	
számon	 szerepel,	 de	 gyakorlatilag	 csak	 felőlük	 lehet	

megközelíteni.	Az	eljárás	egyedi	jellege	miatt	(nem	csak	
más	településhez,	hanem	más	megyéhez	is	kerülne)	több	
állásfoglalást	várunk	az	illetékesektől,	hogy	megalapozott	
döntést	tudjon	hozni	mindkét	település	Képviselő-testülete.	 
	 A	 Tiszalöki	 Polgárőrség	 Egyesület	 támogatási	
kérelme	 volt	 a	 soron	 következő	 napirend.	 A	 2015.	
évi	 költségvetésben	 jóváhagyott	 300.000.-	 Ft-os	
támogatáson	 felül	 50.000.-	 Ft	 többlettámogatást	 kértek	
és	 kaptak	 a	 kisfástanyai	 polgárőrség	 felszerelésére.	  
	 A	tiszalöki	Szabad-strand	üzemeltetője	tájékoztatta	
a	 Képviselő-testületet,	 hogy	 az	 előző	 évben	 érvényes	
belépőjegy	 árakat	 alkalmazza	 ebben	 az	 évben	 is. 
	 A	Tiszalök	Metál	Kft.,	 (amely	 fémfelvásárlással,	
kereskedéssel	 foglalkozik)	 az	 Ipari	 Park	 	 fejlesztés	
céljaira	 vásárolt	 területeinkből	 1	 ha	 megvásárlásához	
kérte	 a	 Képviselő-testület	 hozzájárulását,	 mivel	
tevékenysége	 bővítéséhez	 nagyobb	 területre	 van	
szüksége.	A	Képviselő-testület	egyhangúan	megszavazta	
a	 kért	 terület	 értékesítését	 (a	 gázfogadó	 állomás	
melletti	területről	van	szó).		 	 	  
	 Utolsó	 előtti	 napirend	 keretében	 a	 Városi	
Könyvtár	és	Művelődési	Ház	lejárt	vezetői	megbízására	
kiírt	 pályázatról	 döntött.	 A	 Képviselő-testület	 által	
megszabott	 határidőig	 egy	 pályázat	 érkezett,	 amelyet	 a	
jelenlegi	 intézményvezető	Tölgyesi	Attiláné	adott	be.	A	
beadott	 pályázat	 mindenben	 megfelelt	 a	 kiírásnak,	 így	
a	Képviselő-testület	egyhangúan	újabb	öt	évre	Tölgyesi	
Attilánét	bízta	meg	a	Városi	Könyvtár	és	Művelődési	Ház	
vezetésével,	2015.	augusztus	16.	napjától	kezdődően.			
	 Utolsó	 napirendként	 a	 Szervezeti	 és	 Működési	
Szabályzatban	rögzítetteknek	megfelelően	a	Polgármester	
Úr	 adott	 tájékoztatást	 az	 előző	 testületi	 ülés	 óta	 eltelt	
időszakban	tett	tárgyalásokról,	intézkedésekről.

Tiszalök, 2015. július 8.            Mező József -	jegyző
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Nyári gyerekek a Balaton parton….

Dúdoltuk	 a	 slágert	 a	 buszon,	 miközben	 utaztunk	 a	
megvalósult	álom	felé….
Bizony	nagyon	 távolinak	 tűnt	 az	 a	 februári	nap,	 amikor	
igazgató	bácsi	valami	fontos	dolog	miatt	hívott	fel	minket	

az	 irodájába.	 El	 is	 mondott	 néhány	 információt…	 ki	
tudja	miről…	amikor	kibökte	a	lényeget….	a	LEGO-hoz	
benyújtott	pályázatunk-	aminek	sikeréért	egy	fabatkát	nem	
adott	volna-,	NYERT	!!!	Na,	akkor	került	más	dimenzióba	
a	 nyarunk.	Nem	 csak	 az	 enyém,	 de	 kolleganőimé	 és	 az	
általunk	tanított	gyermekeké	is.	
Lázasan	 tervezgettünk,	 mikor	 lesz	 a	 legjobb	 időpont	
és	 mikor	 és	 hogyan	 mondjuk	 meg	 a	
gyerekeknek,	 akik	 minderről	 semmit	
nem	tudhattak,meglepetés		volt	ez	nekik	
azért	a	sok	szépért	amit	ők	adtak	eddig.	
Csak	 a	 szüleiknek	 jeleztük	 a	 januári	
szülőin,	 hogy	van	 egy	 lehetőség,	 talán	
nyerünk…	
Ezt	 a	 lehetőséget	 az	osztályomba	 járó,	
LEGO-ban	dolgozó	szülők	révén	kaptuk.	
Tulajdonképpen	 nekik	 köszönhetjük,	
hogy	 sikerült	 megvalósítani	 a	 tábort.	
Ők	 hozták	 a	 pályázati	 felhívást,hogy	 gondoljuk	 végig	
mit	 szeretnénk,kevés	 az	 idő	 	 de	 azért	 próbáljuk	 meg.	
Azt	 mondták	 gondolkodjunk	 nagyban.	 Kicsit	 meg	
is	 rettentünk,	 hiszen	 kinek	 mit	 jelent	 a	 nagy.	 Aztán	
átgondoltuk,	megírtuk	és	láss	csodát	megnyertük….
Ahogy	a	gyerekek	reagáltak	erre	a	hírre,	az	ma	is	mosolyt	
csal	 az	 arcomra.	 Micsoda	 üdvrivalgás,	 hálálkodás,	
tervezgetés,	ki-kivel	 lesz	egy	szobában,	mit	hoz	az	útra,	
pedig	még	csak	februárt	írtunk.	Úgy	kapaszkodtunk	ebbe	
a	 dátumba,	 ami	 június	 20-án	 vált	 valóságossá,	 mintha	
ez	 valami	 piros	 betűs	 ünnep	 lenne.	 	 	Minden	 napunkat	
betöltötte,	olyan	volt	ez,	mint	karácsony	előtt	az	adventi	
időszak.	Vártuk	mind.	Gyerekek,	felnőttek	egyaránt.
	Aztán	már	csak	dúdoltunk	a	buszon,	útban	a	cél	felé.	Az	
induláskor	az	már	csak	hab	volt	a	tortán,	hogy	egy	nagy	

doboz		LEGOT-t	kaptak	a	gyerekek	ajándékba….	arra	az	
esetre	 ,ha	 esne	 az	 eső!	Eső	 ugyan	 esett,	 de	 a	 táborozók	
hangulatát	 nem	 vehette	 el.	 A	 fiúk,	 lányok	 egyaránt	
birtokba	vették	a	Zamárdiban	 található	Military	kiállítás	
minden	eszközét.	Siófokon	lelkesen	vívtak	Jack	Sparrow	
kapitány	 irányításával	 egy	 három	 árbócos	 vitorláson.	

Tihanyban	az	apátság	falain	belül	
a	 történelemé	 volt	 a	 főszerep,	
míg	 a	 Levendulaházban	
kézműveskedtek	 és	
interaktív	 kiállításon	
csapatokban	 versenyezhettek.	
Balatonbogláron	boboztak,	majd	
a	 Gömbkilátóból	 csodálhatták	
meg	a	Balatont…
	A	 Rév	 hotel	 harmadik	 szintje,	
melynek	 falai	 között	 a	 tiszalöki	
sereg	 kapott	 szállást,	 biztos	
csuda	 dolgokat	 tudna	 mesélni	
erről	 a	 hétről.	 A	 gyerekek	
este	 felolvasást	 tartottak	 a	 Pál	

utcai	 fiúkból.	 Álmosan	 hallgatták	 egy-egy	 társukat.	 A	
negyedik	este	jeleneteket	mutattak	be	a	hallottakból.	Jókat	
kacagtak	 a	 „Most	 mutasd	 meg”	 játékon.	 A	 földszinten	
található	 csocsó	 és	 biliárd	 is	 kedvenc	 időtöltésül	
szolgált.	 Az	 udvaron	 is	 játszhatott,	 aki	 kedvet	 kapott	
egy	 kis	 labdázáshoz.	Az	 utolsó	 estét	 szülinapi	 köszöntő	
és	 fergeteges	 karaoke-	 party	 tett	 felejthetetlenné.	 Ennek	

megkoronázása	volt	a	szobák	lakóinak	
csasztuska	 előadása.	 Remek	 rímekbe	
szabott	 előadásokkal	 rukkoltak	 elő	 a	
gyerekek,	s	mi	tanítók	is	megleptük	őket	
egy	 „hőskölteménnyel”.	 Mondanom	
sem	 kell	 micsoda	 sikerünk	 volt.	
Hamar	véget	 ért	 a	 táborozás,	melynek	
krónikáját	e	néhány	soron	kívül	rengeteg	
fénykép	 őrzi.	 Remélem	 sikerült	 a	
LEGO	 jóvoltából	 olyan	 élményeket	
nyújtanunk	 ezeknek	 a	 gyermekeknek,	

amit	soha	nem	felejtenek	el.	Szívből	kívánom,	hogy	olyan	
örömmel	meséljék	majd	felnőttként	ezeket	az	emlékeket,	
mint	 amilyen	 szeretettel	 és	 lelkesedéssel	 készültünk	mi	
tanítók	erre	a	hétre.	
Végezetül	 szeretném	 ezúton	 is	 megköszönni	 a	 LEGO	
alapítóinak	Camilla	 és	Kjeld	Kirk	Kristiansennek,	 hogy	
ilyen	 nagyszerű	 lehetőséget	 kínálnak	 dolgozóik	 révén	
gyermekeinknek.	 Köszönet	 a	 LEGO	 Manufacturing	
Kft	 nyíregyházi	 vezetőségének,	 Székelyföldi	 Zoltánnak	
akik	 segítik	 annak	 a	 célnak	 a	 megvalósulását,	 amelyet	
az	 alapítók	megfogalmaztak.	Köszönjük,	 hogy	 részesei	
lehettünk	ennek	az	adománynak!
„Valahányszor valaki jót cselekszik ezen a világon: egy (...) 
pillangó száll föl a levegőbe, s viszi a hírt a Jóistennek.”
Wass Albert

István	Zsoltné
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Tiszalök város önkormányzata Képviselő-testületének 
2015. május 28-án tartandó zárt ülésének 4. számú 
– Előterjesztés „Kiváló Köztisztviselői Munkáért” 
kitüntető díj adományozásáról - tárgyú napirendi 
pontjához.

Előadó: Mező	József	jegyző	
Előkészítette: Mező	József	jegyző 
véleményezte: Ügyrendi	és	Szociális	Bizottság   

Tisztelt Képviselő-testület!

Az	 előterjesztéshez	 csatolt	 képviselői	 indítványt	 a	
kitüntetés	adományozására	Csikósné	Juhász	Erika	aljegyző	
számára	személyesen	is	javaslom	és	támogatom.
Csikósné	Juhász	Erika	1991-től	dolgozik	a	Polgármesteri	
Hivatalban	 először,	 mint	 ügykezelő,	 később	 kinevezett	
köztisztviselő,	 aki	 munka	 mellett	 elvégezte	 az	
Államigazgatási	Főiskolát	és	ennek	elvégzése	után	kapott	
aljegyzői	kinevezést	2005-ben.	Munkájára	igényes,	pontos	
és	 megbízható	 kollégám,	 akire	 mindig	 számíthatok,	 és	
akiben	 mindig	 megbízhatok.	 Ezért	 jó	 szívvel	 ajánlom	 a	
kitüntetésre.

Tiszalök, 2015. május 20.
Mező József -	jegyző

Csikósné 
Juhász Erika

Bár	 nem	 vagyok	
„tősgyökeres”	 Tiszalöki,	
de	kötődésem	a	városhoz	
régi	 keletű,	 hiszen	 itt	
születtem,	 és	 ide	 jártam	
gimnáziumba	 is.	 1991.	
évtől	 vagyok	 dolgozója	
a	Tiszalöki	Polgármesteri	

Hivatalnak.	 Diplomámat	 2004.	 évben	 szereztem	 a	
Budapesti	 Közgazdaságtudományi	 és	 Államigazgatási	
Egyetem	 Államigazgatási	 Karán.	 2005.	 május	 1-jétől	
aljegyzőként	 végzem	 tevékenységemet.	 Az	 aljegyzői	
feladatok	 mellett	 2013.	 januárjától	 ellátom	 az	
anyakönyvvezetői,	 valamint	 népesség	 nyilvántartási	
feladatokat	 is.	 Az	 elmúlt	 24	 év	 során	 igen	 sok	
ügyfél	 sokféle	 üggyel	 keresett	 meg	 és	 igyekeztem	
köztisztviselői	eskümhöz	híven	hivatali	kötelességeimet	
részrehajlás	 nélkül,	 lelkiismeretesen,	 becsületesen,	
jogszabályoknak	 megfelelően,	 pontosan,	 etikusan,	 az	
emberi	méltóságot	tiszteletben	tartva,	legjobb	tudásom	
szerint	teljesíteni.	

Tájékoztatás vagy 
törvénysértés?

Tisztelt Olvasók! 

Az	utóbbi	időben	ért	atrocitások	miatt	az	ANYAKÖNYV	
c.	 rovatunk	 megjelenését	 szabályoznunk	 kellett,	 ezért	
csak	olyan	megszületett,	házasságot	kötött,	vagy	elhunyt	
Tiszalöki	lakost	tudunk	közzé	tenni,	akinek	hozzátartozói,	
házasság	 esetén	 az	 érintettek	 nyilatkoznak,	 hogy	
hozzájárulnak	a	Tiszalöki	Hírlapban	történő	megjelenéshez.	
Eddig	–	úgy	látszik	helytelenül	–	úgy	gondoltuk,	hogy	mind	
örömről,	mind	bánatról	tájékoztatjuk	a	Kedves	Lakosságot,	
-	de	volt,	aki	ezt	kifogásolta,	és	perrel	fenyegetőzött.	Akik	
úgy	gondolják,	hogy	a	dolgok	aktualitását	mégis	szeretnék	
közzé	 tetetni,	 az	 a	 nyilatkozatot	 az	 anyakönyvvezetőnél	
leadhatja!		Megértésüket	köszönjük!

 
Tisztelettel:

Fülöp Attila - felelős	szerkesztő
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Megírt, de a Tiszalöki Hírlap júniusi számából kihagyott újságcikk igaz története.

Történt,	 hogy	 szokásomhoz	 híven	május	 hónapban	 is	 kilátogattam	 a	 temetőbe	 elhunyt	 szeretteim	 sírjához.	A	 hónap	
során	tapasztaltam,	hogy	a	fű	térdig	érő,	következő	alkalommal	levágva	ott	hagyva	a	sírokon	szanaszéjjel,	de	már	az	új	
nő	ki	közötte.	A	hulladéktárolók	csordultig.	A	május	28-i	képviselő	testületi	ülésen	egyebekben	több	képviselőtársam	
felvetette	ezeket	a	gondokat.	Kértük	a	jegyzőt	szólítsa	fel,	figyelmeztesse	az	üzemeltetőt	a	hiányosságok	haladéktalan	
megszüntetésére.	Akkor	szakadt	el	a	cérna	nálam,	amikor	ezek	után	június	06-án	kimentem	a	temetőbe	és	látom,	hogy	
minden	változatlan,	vagy	inkább	még	rosszabb.	Erre	„áldatlan	állapotok	a	temetőben”	címmel	írtam	egy	újságcikket	a	
Tiszalöki	Hírlapba,	melyben	részletesen	-	természetesen	felháborodásomnak	is	hangot	adva	-	leírtam	az	ott	tapasztaltakat,	
és	azt,	hogy	ezen	állapot	megszüntetése	érdekében	a	következő	képviselőtestületi	ülésen	kezdeményezni	fogom,	hogy	
az	önkormányzat	az	Orfeusz	Kft-vel,	mint	a	temető	üzemeltetőjével	a	szerződést	bontsa	fel.	Mit	ad	Isten,	a	június	25-i	
képviselő	testületi	ülésen	napirendi	pontként	szerepelt	az	Orfeusz	Kft	beszámolója	a	köztemető	2014.	évi	üzemeltetéséről.	
Az	ülésen	a	véleményem	elmondása	után	kértem	a	képviselő	testületet,	hogy	a	megállapodást	az	önkormányzat	mondja	
fel.	A	képviselő	testület	szavazattöbbséggel	úgy	döntött,	hogy	az	Orfeusz	Kft.	beszámolóját	elfogadja,	és	a	megállapodás	
megszüntetését	a	későbbiekben	majd	külön	napirendi	pontba	 lehet	 tárgyalni,	ha	 lesz	elég	bizonyíték	az	üzemeltetési	
problémákra.	A	közterület	felügyelő	is	rendszeresen	fogja	látogatni	a	temetőket,	és	az	ott	tapasztaltakról	jegyzőkönyvet	
készít.	A	Tiszalöki	Hírlap	júniusi	számát	olvasva,	megdöbbenve	tapasztaltam,	hogy	az	általam	írt	cikk	nincs	benne.	A	
szerkesztőbizottság	egyik	tagja	kérdésemre	arról	tájékoztatott,	hogy	a	jegyző	úr	utasítására	nem	lett	a	cikk	az	újságba	
berakva,	mivel	azt	testületi	ülésen	már	tárgyalták.	Érthetetlen	a	magyarázkodás,	mert	én	a	cikket	az	újságba	szántam	a	
lakosság	tájékoztatására.	Nem	beszélve	arról,	hogy	a	képviselő	testületi	ülésen,	mely	jóval	lapzárta	után	volt,	senki	nem	
tájékoztatott	arról,	hogy	a	testületi	anyaghoz	csatolt	cikk	kimarad	a	lapból.	Cenzúra	szaga	van	az	egésznek.
Lépjünk	 tovább.	Abban	valamennyien	 egyetérthetünk,	 hogy	 évek	óta	 téma	 a	 temető	 rendje.	 Sok-sok	probléma	volt,	
van	vele.	Akinek	bármi	problémája	van,	hiányosságot,	nem	odaillő	dolgot,	 rendetlenséget,	gondozatlanságot,	piszkot	
tapasztal,	kérem	hívjon	a	06-70-237-1028-as	telefonszámon,	hogy	a	szükséges	lépéseket		megtehessem.	Bízom	benne,	
hogy	ez	az	írásom	már	nem	marad	ki	a	júliusi	számból.

                                                                                       Csikós Sándor - önkormányzati	képviselő

Méltatlan közállapotok a méltóság kegyeleti helyein 

Önkormányzati	 képviselőként,	 magánemberként	 is	 sokuk	 jogos	 és	 valós	 felháborodásával	 azonosulva	 emeltem	 fel	
szavam	a	helyi	temetkezési	szolgáltatást	végző	és	a	köztemetőink	üzemeltetését	bonyolító	cég	tevékenysége	kapcsán.	
Kritikai	 észrevételeim	 tényszerű	 alapja	 sokunk	 számára	 szemmel	 látható	 a	 mindennapokban.	 Sajnos	 tovább	 kell	
mennünk:	tucatnyi	jogos	állampolgári	panasz	alapján	fiskálisan	is	érezhető	az	egyre	tarthatatlanabb	helyzet	az	elmúlt	
néhány	 esztendőben.	 Mielőtt	 bárki	 félreértené	 vagy	 szándékosan	 félremagyarázná:	 nem	 személyeskedni	 akarok,	
sem	alaptalanul	kritizálni	egy	szolgáltató	kft.	 tevékenységét.	Nem	is	más	 temetkezési	cég	 lobbistája	vagyok,	csupán	
tényekről	írok,	melyek	a	tiszalöki	családok	tucatjait	jogosan	foglalkoztatják.	Ami	a	temetőinkben	tapasztalható	hosszú	
időszak	 óta,	 az	finoman	 szólva	 sem	 rend,	 s	 nem	 tükrözi	 a	méltóság	 és	 a	 kegyelet	 gondoskodó	 közérzetét,	melynek	
alapvetőnek	kellene	 lenniük	köztemetőinkben,	 felekezeti	 hovatartozástól	 függetlenül.	Elhunyt	 szeretteink	 emlékéért,	
önmagunk	megnyugvásáért	és	nem	utolsó	sorban	egy	konszolidált	kisváros	külső	és	belső	megítélése	szempontjából.	
Az	előző	 testület	az	elmúlt	években	 igen	elnéző	és	 jóindulatú	volt	 a	 jelenlegi	működtetést	végző	szolgáltatóval,	 s	 a	
többszöri	jegyzői	felszólítás	hatására	sem	tapasztalható	érdemi	és	elvárható	előrelépés	az	állapotok	javulása	kapcsán.	
A	temetkezési	szolgáltatások	lebonyolítása	során	is	rengeteg	állampolgári	panasz	érkezik	hetente,	melyet	sajnos	saját	
példán	keresztül	 is	megtapasztalhattam	májusban.	Piacgazdasági	körülmények	közt	 tisztában	vagyok	azzal,	hogy	az	
ember	a	temetkezés	lebonyolítása	során	ár-érték	arányban	szolgáltatást	vásárol,	de	az	megengedhetetlen,	hogy	bizonyos	
többletköltségek	 kapcsán	 a	 vadkapitalizmus	 káros	 szelleme	 kísértsen	 kegyeleti	 időszakban.	A	 tiszalökiek	 rendezett	
közállapotokat	és	minőségi	temetkezési	szolgáltatásokat	várnak	a	köztemetőinkben.	Jómagam	is	ezért	küzdök,	s	élve	
képviselői	megbízatásom	törvény	adta	 lehetőségeivel,	a	következő	testületi	ülésen	kezdeményezni	fogom	a	 jelenlegi	
üzemeltetést	végző	céggel	való	szerződés	felbontását,	melyre	lehetősége	van	a	képviselőtestületnek.	Többszöri	felszólítás	
után	betelt	a	pohár,	a	bizalomvesztés	egyre	érezhetőbb	és	 jogos!	Azt	 fogom	a	városvezetés	számára	 javasolni,	hogy	
mondjuk	fel	a	jelenlegi	szerződést,	írjuk	ki	a	versenyen	alapuló	új	pályázatot,	s	a	legjobb	szolgáltatási	ajánlatot	tevő	
cég	nyerje	el	az	üzemeltetési	jogot.	Piacgazdaságban,	szabad	versenyfeltételek	mellett,	s	jogállami	körülmények	között	
így	működik	ez.	Rend,	tisztaság,	ár-érték	arányú	minőségi	temetkezési	szolgáltatások!	Erre	várunk	mindannyian,	nem	
többre,	de	nem	is	kevesebbre!

                                                                                                                      Körei László - önkormányzati	képviselő



6 2015. július TISzalökI hírlap

én már voltam a túl oldalon...

Kedves	barátaim!	Miről	írjak,	hisz	tudjátok,	milyen	nehéz	napjaim	vannak.	Néha,	mint	sötét	felhő	jön	a	bánat.	Letelepedik	
ablakomra,	s	csak	a	napfény,	s	a	szél	dúdolása	oszlatja	szomorúságomat.	Emlékeim	erdejében	kutatok,	abban	a	reményben,	
hogy	egy	szép	eseménnyel	megvigasztalódok.	Valami	kell,	hogy	legyen,	hogy	elterelje	figyelmemet.	Amíg	így	őrlődök,	
egyszerre	visszatérnek	a	magamba	zárt	óvott	emlékek.	Régen	volt,	de	felejthetetlen,	alig	felfogható	események.	1986-
ban	 történt.	Hosszú	 szenvedés	után	kivették	 a	 sok	gondot	okozott	 epekövemet.	Valószínű	ez	napi	 renden	 szerepel	 a	
kórházakban.	Egy	különbséggel!	A	műtét	után	valami	titokzatos	módon	nekem	komplikációk	következtek	be.	A	pihenő	
és	a	megfigyelőben	egyszerre	fulladozni	kezdtem,	s	halálfélelem	kíséretében,	segítségért	esedeztem.	Aztán	már	semmire	
sem	emlékeztem,	illetve	csak	később	azokra	a	percekre,	amelyek	velem	utána	történtek,	amelyek	máig	is	kitörölhetetlenek	
hátra	való	életemből.	Csak	pár	nappal	később	realizálódtak	bennem.	Hogy	mi	történt	velem?	Még	leírni	is	nehéz.	Ma	
már	tudom,	én	már	voltam	a	„Túloldalon”	egy	csodálatosan	szép	ismeretlen	dombos	helyen.	Amit	ott	megéltem	arra	
nincs	elég	szavam!	Szinte	kifejezhetetlen,	leírhatatlan	érzelmek	vettek	engem	körül.	Az	egész	táj	hihetetlen	sugárban	
ragyogott.	Nem	találkoztam	senkivel!	Mégis	az	volt	az	érzésem	ott	már	vártak,	haza	érkeztem.	Szeretet,	béke,	boldogság,	
jóság,	nyugalom	határtalan	 szépsége	vett	hatalmába.	Könnyűnek	éreztem	magamat.	Testemet	nem	 láttam.	Feloszlott	
minden	régi	bántódásom.	Nem	volt	fájdalmam,	lélekbánata.	Soha	nem	hallott	zene	hangja	töltötte	be	az	egész	tájat.	Nem	
volt	félelemérzésem,	a	fűre	telepedtem,	vagy	lebegtem?	Nem	láttam	magam	körül	senkit,	de	mégis	azt	éreztem,	nem	
vagyok	egyedül.	Nem	jött	egy	gondolat	sem,	hol	vagyok,	mi	és	ki	vagyok,	honnan	jöttem!	Csak	a	mindenen	uralkodó,	
a	mindent	elárasztó,	boldogító	Fény	ölelt	át	engem	ott!!	Csak	ezt	tudom	mindig	ismételni!	66	éves	lettem	míg	erőm	lett	
leírni!	Sok-sok	év	múltával	sikerült	elmesélni	egy	-	két	embernek.	Idegeneknek!	Nem	akartam,	hogy	azt	mondják,”	ezt	
álmodtam	én.”	Ez	marad	bennem,	hiába	mondom	el,	nem	tűnik	lelkemből	ez	az	érzés...,	kiolthatatlan,	kiradírozhatatlan.	
Kételyek,	kérdések	maradtak	nekem.	Miért	én?	Miért	nem	maradhattam?	Miért	jöhettem	vissza?	Milyen	feladatom	van	
még?	 Szerencsém	 volt!	 Szerencsém	 volt,	 hogy	 felnevelhettem	 fiamat.	 Szerencsém	 volt,	 hogy	Testvéreimmel,	 drága	
Szüleimmel,	főleg	Édesanyámmal	még	olyan	sok	szép	időt	megélhettem.	Talán,	Édesanyám	halála	is	késztetett	e	történet	
leírására.	Talán	ilyen	reménnyel	könnyebb	lesz	Őt	egy	idő	után	elengedni.	Lehetséges,	hogy	azért	jöttem	vissza,	hogy	e	
velem	megtörtént,	átélt	eseményt,	mint	szemtanú	elmesélhessem?	Nincs	rá	bizonyítékom!	
Mégis	nekem,	még	a	mai	napon	is	felrázóan	elgondoltató	ez	az	esemény!	

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

Tiszalöki iskolás gyermekekért Közalapítvány
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

(Ft-ban) 2014. év

Nyitó egyenleg : 
Bankszámlák	 1	423	795
Pénztár	 865
összes nyitó 1 424 660
Bevételek :  
Támogatás																								 210	908
SZJA	1	%-a	 601	754
Bankkamat	 346
összes bevétel 813 008
Nyitó + bevétel 2 237 668
Kiadások : 
Tanulmányi	versenyek,	kirándulás	támogatása			350	111
Udvari	játékhoz	anyagvásárlás																												300	000
Adminisztrációs	költség	 																															40	000
Bankköltség	 																															25	063
összes kiadás715 174 
Nyitó + bevétel – kiadás (egyenleg): 1 522 494

A	közalapítvány	vagyoni	helyzete	2014.	december	31-én:
Bankszámlák	egyenlege	 1	522	494
Pénztár	egyenlege	 0

Tiszalöki idősekért Közalapítvány
A vagyon felhasználásával kapcsolatos 

kimutatás ( Ft-ban ) 2014. év

Nyitó egyenleg : 
Bankszámlák	 532	380	
Pénztár	 29	258
összes nyitó 561 638

Bevételek : 
SZJA	1	%-a	 59	656
Bankkamat	 44
összes bevétel 59 700
Nyitó + bevétel 621 338

Kiadások : 
Eszközök	vásárlása	 106	500
Bankköltség	 16	725
összes kiadás 123 225
Nyitó + bevétel – kiadás 
(egyenleg):  498 113

 
A	közalapítvány	vagyoni	helyzete	 

2014.	december	31-én:
Bankszámla	egyenlege	 468	855
Pénztár	egyenlege	 29	258
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A NYÍREgYHázi RáDió RiPORTJA 
1995.	december

      30 évvel ezelőtt, 1965-ben alakult meg Tiszalökön a helyi 
népzenei együttes, mely az eltelt évtizedek alatt állandó 
szereplője volt a megye népzenei rendezvényeinek. A 
jeles dátum alkalmából jubileumi műsor keretében lépett 
közönség elé néhány hete az együttes. Ismerkedjenek 
meg a tiszalöki hagyományőrzőkkel és vezetőjükkel! 
Ajtai Loránd a Tiszalöki Népzenei Együttes vezetője. 
Beszéljünk egy kicsit a kezdetekről! Hogyan alakult 
meg Tiszalökön ez a népzenei együttes és hát az 
a csoport, ami mostmár évek óta együtt dolgozik? 
Ajtai	 Loránd:	 -Az	 együttes	 1965-ben	 alakult	 Erkel	
Vegyeskar	 néven.	 Ebből	 következik,	 hogy	 az	 első	
időkben	 nemcsak	 népdallal,	 népzenével	 foglalkoztunk,	
hanem	 többszólamú	 műveket	 is	 énekeltünk.	 Jártunk	 a	
Mátészalkai	Dalos	Tavaszra,	de	a	megye	több	helyén	is	
láttak	 bennünket.	Megfordultunk	 úgy	 városokban,	mint	
tanyavilágban.	Négy-öt	év	múlva	kezdett	úgy	megérlelődni	
bennünk,	hogy	talán	jobb	lenne,	ha	az	egyszólamúságra	
törekednénk,	 magyarul	 a	 népzenét	 választanánk	 fő	
profilunknak.	Ezt	megerősítette	az	is,	hogy	többen	olyan	
helyi	jól	muzsikáló,	jól	citerázó	barátaink	jelezték,	hogy	
részt	 kívánnak	 venni	 a	 közös	munkánkban.	Úgy	 72-től	
már	 csak	 népzenével	 foglalkoztunk	 és	 átkereszteltük	
magunkat	 az	 Erkel	 Vegyeskarról	 Tiszalöki	 Népzenei	
Együttesnek.	 Rendszeresen	 részt	 vettünk	 a	 Nyírbélteki	

Találkozókon,	 országos	 fesztiválokon,	 minősítő	
hangversenyeken.	 Büszkeséggel	 mondhatom,	 hogy	 ez	
az	 együttes	 három	 esetben	 nyerte	 el	 az	 országos	 arany	
minősítő	 fokozatot.	 Az	 együttesben	 most	 huszonhatan	
vagyunk	és	így	próbálunk	még	további	sikereket	elérni.	
Ön pl. mióta tagja a népzenei együttesnek?
Varga	Sándor:	-	Én	már	gyerekkorom	óta	citerázok	otthon,	
úgy	 lestem	 el	 az	 idősebbektől	 lopva,	 de	 megtanultam,	
és	 mikor	 meghallottam,	 hogy	 itt	 megalakul	 ez	 a	 citera	
együttes,	 jelentkeztem.	 Mi	 úgy	 kezdtük	 először	 fával,	
nyomósan.	 Voltunk	 egyszer	 bent	 Nyíregyházán	 és	
Pribojszki	Mátyás	tartott	egy	előadást.	A	megyéből	sokan	
voltunk,	nagyon	sokan.	És	azt	mondta,	hogy	mostmár	ujjal	
kell	 játszani!	Nehezen	ment	egy	kicsit,	de	megtanultuk!	
Nagy	akaratunk	volt,	hogy	megtanuljuk!
Egyébként mi a foglakozása civilben?
Varga	 Sándor:	 Már	 most	 nyugdíjas	 vagyok,	 kőműves	
voltam.	Elég	nehéz	munka,	de	az	ujjunkat	azért	mindig	
megszoktuk	 a	 citerához.	 Úgyhogy	 attól	 kezdve	 ujjal	
játszunk.
ZENE:
De szeretnék az erdőben fa lenni,
Ha valaki hazavinne tüzelni,
Kigyógyítanám a gyarló világot,
Akiben én szeretőt nem találok.
De szeretnék csillag lenni az égen,
Éjféltájban beragyognék az éjben,
Megnézném, hogy ki van fenn a faluban,
Kit ölel a szeretőm a kapuban.

FElHÍvás – Kibővült a hadigondozotti 
ellátásra jogosultak köre

Az	 Országgyűlés	 elfogadta	 a	 hadigondozásról	
szóló	 1994.	 évi	 XLV.	 törvény	 módosításáról	
szóló	 T/4972.	 számú	 törvényjavaslatot.	  
	 A	 törvénymódosítás	 - kibővítve az eddigi 
jogosultak körét - támogatást kíván nyújtani a második 
világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban 
elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyeinek 
és árváinak, illetve mindazoknak, akiknek férje, 
édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 
9-e között a volt magyar királyi honvédség és 
csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül 
állományviszonyától és rendfokozatától, és attól, 
hogy a ii. világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés 
következtében más ország állampolgárává vált. 
 A	törvénymódosítás	megnyitja a hadigondozotti 
jogosultságot	 azon	 magyar állampolgárok	 -	 volt	
hadiárvák, volt hadigyámoltak és volt hadigondozott 
családtagok – számára is, akiket 1949. január 
1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek, azonban 
pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy 1949-ben 
politikai okból megszüntették, kérelmét elutasították, 

vagy kérelmét politikai okból elő sem terjesztette.  
Azon	 hadiözvegyek is a gondozottak körébe 
kerülnek,	 akiknek	 férje	Magyarországról	 vonult	 be,	 de	
–	 lakhelyváltozás	 nélkül	 –	 jelenleg	más	 állam	 polgára. 
 A járadék megegyezik a hadigondozotti 
ellátásra jogosultak havi rendszeres járadékának 
összegével, mely az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 30%-a. (2015-ben 8.550,- Ft.) 
 A	rendszeres	havi	járandóságot igényelni lehet a 
kérelmező	lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal járási	(fővárosi	kerületi)	hivatalában, 
külföldön	 élő	 és	 Magyarországon lakóhellyel, 
tartózkodási	 hellyel	 nem rendelkező	 kérelmező	
esetében	 Budapest Főváros Kormányhivatalánál.  
 Az	 eljárás	 során	 a jogosultság hadi eredetét 
egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal 
és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más 
hitelt érdemlő módon kell igazolni.	 A	 járási	 hivatal	
a	 kérelemről	 határozattal	 dönt,	 amelynek	 alapján	 a	
kérelmező	 lakóhelye	 szerint	 illetékes	 kormányhivatal	
fogja	 a	 járadékot	 folyósítani,	 vagy	 a	 nyugdíjjal	 együtt,	
vagy	ennek	hiányában	önállóan.

        
	 dr.	Hosszú	József	-	hivatalvezető
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Kórik	 Gábor	 vagyok,	 1980-tól	 járok	 rendszeresen	 az	
énekkarba	 feleségemmel,	és	a	bátyám	 is	 idejár.	Eleinte,	
mint	szólamosok	kezdtük,	aztán	áttértünk	a	népzenére.	Én	
köcsögdudás	 voltam	 az	 együttesben,	 aztán	 egy	 fellépés	
alkalmával	 azt	mondták	 nem	 szükséges,	 azóta	 így	 csak	
énekelek.		
Szakács	Józsefné	vagyok,	kb.	15	éve	járok	az	énekkarba.	
Nekem	 az	 édesapám,	 mint	 alapítótag	
itt	 kezdte,	 utána	 édesanyám,	 majd	
én	 is	 jöttem	 az	 énekkarba,	 először	
még	 fiatalon.	 Gyerekek	 voltunk,	 már	
jöttünk	 a	 próbákra,	 megszerettük.	 És	
utána	 később	 már	 jártunk,	 sőt	 már	
gyermekeim	 is	 jártak.	 Sőt	 már	 az	
unokám	is	egyszer-kétszer	eljött	ide	és	
reméljük,	hogy	meg	fogják	szeretni	és	
lesz	utánpótlás	ebbe	az	énekkarba!
Mondhatjuk, hogy közösségformáló 
ereje is van ennek a népzenei 
együttesnek és itt már felvetődött az, 
hogy fiatalok is be-betévednek. Jelentheti azt, hogy 
lesz utánpótlása a Tiszalöki Népzenei Együttesnek? 
Vagy van is olyan csoportja, ahol fiatalok foglalkoznak 
hasonló dolgokkal?
Ajtai	 Loránd:	 Igen,	 hát	 a	 közösséget	 önmaga	 formálja,	
vagy	 viszi,	 vagy	 megfordítva,	 önmaga	 formálja	 a	
közösséget,	tehát	valahogy	ilyen	alapon	próbálunk	mi	is	
dolgozni.	Hogy	lesz-e	utánpótlás,	hát	ez	nem	optimizmus	a	
részemről,	lesz	utánpótlás	annál	is	inkább,	mert	a	Tiszalöki	
Általános	 Iskolában	 egy	 nagyon	 agilis,	 aktív	 kollegina,	
egy	 tanárnő	 vezetésével-	 aki	 különben	 az	 együttesünk	
tagja,	 citerázik	 és	 énekel	 –	 tehát	 az	 ő	 vezetésével	
megalakult	 egy	gyermekekből	 álló	 citera	 együttes.	Úgy	
tudom	 tízen-tizenketten	 játszanak,	 méghozzá	 nagyon	
szépen.	A	jubileumi	hangversenyünkön	is	felléptek.	Úgy	
hogy	 volt	 egy	 pauza,	 volt	 egy	 szünet,	 10-15	 év,	 amíg	
valahogy	nem	ment	ez	a	vonal.	Mintha	most	megfordult	
volna	az	érem	és	nézzünk	olyat	 is	 jelszóval,	amit	eddig	
még	nem	hallottunk,	nem	láttunk,	nem	tudtunk,	valahogy	
a	fiatalság	kezd	–	ha	nem	is	látogatni	bennünket,	de	kezd	–
vonzódni	a	zene,	ezenbelül	a	népzene	iránt	is.	Nem	tudták	
eddig	 talán,	 hogy	 mi	 az,	 hogy	 népzene?	Megismerték,	
megszerették.	Ez	nem	jelenti	azt,	hogy	más	műfajt	nem	
kultiválnának,	de	igen	sok	érdeklődő	van	a	fiatalok	közül	
a	népzene	iránt.
Ma is vannak népzenei találkozók? Az utóbbi időben 
mintha kevesebbet hallanánk róluk. Megvannak ezek, 
csak kevesebbet hallunk róluk, vagy mostmár nincs 
annyi fórum, ahol megnyilvánulhatnak az ilyen jellegű 
együttesek?
Varga	 Sándor:	 -	 Vannak	 most	 is,	 Kazincbarcikán	 volt	
legutóbb	 ilyen	 népzenei	 találkozó,	 aztán	 Tiszakécskén.	
Oda	 is	 ellátogattunk	 barátommal,	 végignéztük	 ezeket	 a	
fesztiválokat.

Ki támogatja és anyagilag támogatja-e valaki ezt a 
népzenei együttest?
Ajtai	Loránd:		-	A	fenntartó	szervünk	valaha	a	Járási	Tanács,	
illetve	 a	 Nagyközségi	 Tanács,	 most	 az	 Önkormányzat,	
illetve	 rajta	 keresztül	 a	 Művelődési	 Ház.	 Anyagilag	
mondhatom,	 jól	 vagyunk	 ellátva.	 Ez	 gyakorlatilag	
azt	 jelenti,	 ,	 hogy	 minden	 fellépésre	 biztosítva	 van	 a	
szállítás,	étkezés,	sőt	évente	egy	alkalommal	egy	nagyon-

nagyon	 óhajtott	 és	 nagyon	 családias	
jellegű	 országjáró	 kirándulás,	 és	 ezen	
természetesen	 a	 családtagok	 is	 részt	
vesznek.	Ezt	 finanszírozza	 a	 fenntartó	
szerv.
Hogyan képzelik el a következő 
30 esztendőt és mit szeretnének a 
következő 30 esztendőben a népzenei 
együttessel kapcsolatban?
Varga	 Sándor:	 -	 Nagyon	 szépen	
szeretnénk	 a	 fiataloknak	 átadni,	 hisz	
mi	már	ki	vagyunk	öregedve,	60	éven	
felüliek	vagyunk.

Kórik	 Gábor:	 -Elsősorban	 mindenkinek	 jó	 egészséget	
és	 ilyen	mosolygós	 arcokat	 továbbra	 is,	meg	 azt,	 hogy	
járjunk	el	rendszeresen	úgy,	ahogy	eddig	eljártunk.	Meg	
legyen	 egy	 olyan	 szponzorunk,	 aki	 több	 helyre	 elvisz	
bennünket.	 Mi	 csináljuk	 továbbra	 is,	 minden	 hétfőn	
próbálunk!
Szakács	 Józsefné.	 –	 Nagyon	 reméljük,	 hogy	 elérjük	
még	a	következő	harminc	évet,	 legalábbis	 én	 remélem!	
És	 reméljük,	hogy	 több	 fellépésünk	 lesz,	még	 több	 felé	
hívnak	bennünket	szerepelni,	hiszen	szívesen	megyünk.
És a karnagy úr, az együttes vezetője hogyan képzeli el a 
csoport következő 30 évét?
Ajtai	Loránd:		-	Nagyon	rövid	leszek.	Kodályi	jelszóval,	
azt	még	hozzáteszem,	hogy:

„sOKáig éNEKElJÜNK EgYÜTT!”

ZENE: 
Búza, búza, de szép tábla búza,
Kihajlik a fástanyasi útra,
Fástanyasi legények aratják, 
Babájukkal keresztbe rakatják.
Árpa, árpa, de szép tábla árpa.
Közepébe’ van egy rezgő nyárfa,
Rezgő nyárfa most van levél nélkül, 
Én is most vagyok szerető nélkül. 

Megjegyzés:	A	fentieket	az	eredeti	riport	hangfelvételéről	
jegyeztem	 le,	 amely	 a	 40	 éves	 jubileumi	 kiadványból	
kimaradt.	A	riport	érdekessége,	hogy	a	benne	nyilatkozók	
közül	 csak	 Szakács	 Józsefné,	 jelenleg	 Kissné	 Ökrös	
Julianna	és	Kórik	László	 -	akit	Kórik	Gábor	bátyjaként	
említ	-tagja	az	együttesnek	vezetésem	időszakában.		

Cziczerné Darai Erzsébet
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visszaemlékezés az elmúlt 50 évre

„ A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. 
Aki nem él vele, lelki szegénységben él és hal. Teljes 
lelki élet zene nélkül nincs. vannak a léleknek régiói, 
amelyekbe csak a zene világít be.” 
  

Kodály	 Zoltán	 gondolataival	 próbálok	 visszaemlékezni	
az	 elmúlt	 50	 év	 zenei	 élményeire	 Tiszalökön.	 Már	
gyerekkoromban	 tagja	 voltam	 az	 iskolai	 énekkarnak,	
ahol	 a	 szoprán	 szólamban	 énekeltem.	 Fiatal	 felnőttként	
részt	vettem	az	amatőr	színjátszó	csoportban,	ahol	főként	
énekes	 szerepeket	 kaptam.	 Nagyon	 boldog	 voltam,	
amikor	 férjemnek,	 Lorándnak	 segíthettem	 az	 énekkar	
szervezésében.	 Sok	 énekelni	 szerető	 ismerősöm	 volt	
akkoriban.	 Én	 a	 nőket,	 ő	 a	 férfiakat	 kereste	 meg	 és	
hamarosan	 sikerült	 egy	 ragyogó	 kis	 énekkart	 színpadra	
vinni.	 1965-ben	 léptünk	 először	 közönség	 elé,	 majd	 a	
Tiszaparti-dalostalálkozókon	 is	 énekeltünk,	 amely	 itt	
indult,	Tiszalökön.	Itt	már	a	Tiszalöki	járási	művelődési	
ház	 „Erkel	 Ferenc”	
v e g y e s - k ó r u s a k é n t	
léptünk	 fel.	 Nagyon	 sok	
fellépés	 volt	 életünk	
során.	 Eleinte	 bronz,	
majd	 ezüst	 fokozatokat	
értünk	 el.	 Nagyon	 sok	
tanulással	 gyarapodott	 a	
kórus	repertoárja.	Közben	
állandóan	 változott	
az összetétel, mert a 
fiatalok	 elkerültek	 és	
helyüket	 inkább	 a	 jobban	
ráérő,	 énekelni	 szerető	
nyugdíjasok	 töltötték	 be.	
Az	idősebb	korosztálynak	
könnyebb	 volt	 többszólam	 helyett	 népdalokat	 énekelni.	
1986-ban	 Nyírbélteken	 már	 népzenei	 együttesként	
vettünk	 részt	 a	 hagyományőrző	 találkozón.	 A	
színpadképünk	is	látványos	volt:	14	nő	és	6	férfi	dalos,	6	
citerás	és	1	köcsögdudás	alkotta	a	csoportot.	A	fesztivál	
egyik	 legnépesebb	 együttese	 voltunk	 már	 akkor.	 A	

nyolcvanas	 években	
rendszeresen	 felléptünk	
megyei	 rendezvényeken.	
Az	 együttes	 teljesítményét	
minősíti,	 hogy	 többször	
átléphette	 megyénk,	 sőt	
országunk	 határait	 is.	
Kárpátaljára	 többször	
utaztunk,	 felléptünk	
Csapon,	 Ungváron,	
Szojván	 és	 Beregszászon	
is.	Különösen	 emlékezetes	
az	 1989-es	 utunk	 Csapon,	
ekkor	 rendezték	 meg	
első	 ízben	 a	 Magyar	
Népművészeti	 Napokat.	
1996-ban	 Dercenben	
adtunk	 műsort	 a	
Kárpátaljai	 Folklórfesztiválon,	 akkor	 már	 Cziczerné	
Erzsike	is	citerázott	Loránd	vezetése	alatt	az	együttesben.	
Szerepeltünk	Budapesten	a	Mezőgazdasági	Múzeumban	
és	 többször	 voltunk	 a	 Magyar	 Rádió	 stúdiójában	 is	
felvételeken.	 Különleges	 élményt	 jelentett,	 amikor	
kigyulladt	a	felvételt	jelző	piros	lámpa.	Elért	eredményeink	
elismerései	 voltak	 ezek	 az	 utak	 is.	 Volt	 olyan	 időszak,	
amikor	 a	 férfiak	 létszáma	 csökkent,	 mert	 munkájuk	
máshová	hívta	őket,	az	idősebbek	elfáradtak.	Néhány	éven	
át	csak	asszonykórusként	léptünk	közönség	elé.	1991-től	
Tarpán	 tartják	 a	 Megyei	 Népzenei	 Fesztiválokat,	 ahol	
minősítő	versenyeket	 is	 rendeznek.	1995-ben	a	30	éves	
jubiláló	kórus	 igen	 jelentős	szerepet	 töltött	be	városunk	
kulturális	 életében,	 annak	közművelődését	gazdagította.	
Népzenei	 tevékenységünk	 hozzájárulhatott	 ahhoz,	 hogy	

1997-től	 „Széles	a	Tisza”	
elnevezéssel	ma	 is	 élő	 és	
viruló	 hagyományőrző	
r e n d e z v é n y e k e t	
szerveznek	 Tiszalökön,	
melyről	 a	 népdalkör	
e l m a r a d h a t a t l a n ,	
házigazda	jellegű	fellépők	
vagyunk	 a	 kezdetektől.	
2001-re	 Loránd	 elfáradt.	
Nem	csoda,	hisz	hatalmas	
munkát	 vállalt	 magára.	
Hosszú	 időn	 át	 vezette	
a	 Tiszalöki	 csoporton	
kívül	 az	 országos	
hírű	 Kisfástanyai	

asszonykórust,	a	Tiszavasvári	Népzenei	együttest,	sőt	egy	
ideig	a	Rakamazi	és	Tiszanagyfalusi	kórusnak	is	vezetője	
volt.	 Méltán	 írta	 be	 nevét	 Tiszalök	 közművelődési	
életének	aranykönyvébe.	2000.	augusztus	20-án	Tiszalök	
Város	Önkormányzata	„Tiszalök	Városért”	kitüntető	
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díját	 vehette	 át	 Drótos	
Vince	 polgármestertől.	
Munkáját	 2001.	
augusztus	 25-én	
Tiszadadán	 fejezte	
be,	 ott	 léptünk	 fel	
vezetésével utoljára. 
Ezzel	 köszönt	 el	
csendben:	„Az	együttes	
nem	 marad	 vezető	
nélkül,	 a	már	 évek	 óta	

az	iskola	gyermek	citerazenekarának	vezetője,	Cziczerné	
Darai	Erzsébet	tanárnő	elvállalta	e	nem	könnyű	feladatot.”	
Az	ő	vezetésével	2002.	március	15-én	4	citerás,	8	nő	és	3	
férfi	lépett	közönség	elé	és	2003-ban	Tarpán	már	országos	
ezüst	 minősítést	 értek	 el.	 Persze	 folyamatosan	 bővült	

ezután	 is	 a	 csoport.	Nekem	 nagyon	 nehéz	 ezekről	 írni,	
mert	 Loránddal	 együtt	 én	 is	 abbahagytam.	Az	 együttes	
munkája	 nagyon	 hiányzott,	 közel	 volt	 a	 szívemhez,	
vágytam	 újra	 énekelni	 a	 megszokott	 közösségbe.	 És	
mikor	magamra	maradtam,	közelgett	a	40	éves	évforduló,	
amiben	az	ott	töltött	éveim	is	benne	voltak.	Az	együttes	
visszavárt,	mert	ott	egy	ember	ha	kiesik,	nagyon	hiányzik.	
Örömmel	mentem	a	próbákra	és	sikerült	sok	gyakorlással	
újra	 együtt	 énekelni.	 Azóta	 sok	 változás	 történt	 az	
együttes	 életében.	 25	 fős	 együttessé	 gyarapodtunk,	 a	
citerások	mellett	tárogatósunk	is	van.	Fellépünk	népzenei	
együttesként	és	párhuzamosan	asszonykórusként	is.	Sok	
szép	 eredményt	 értünk	 el	 az	 utóbbi	 években	 is,	már	 az	

arany	 minősítések,	 nívódíjak	 sokasodnak.	 Eljutottunk	
a	 Vass	 Lajos	 Népzenei	 verseny	 Kárpát-medencei	
döntőjébe	 az	 asszonykórus	 és	 az	 együttes	 is.	Most	 újra	

továbbjutottunk	 a	 középdöntőbe	 a	 népzenei	 együttessel	
Tarpáról.	 Eredményeinket	 tanúsítják	 a	 művelődési	 ház	
előterében	és	a	próbatermünkben	lévő	díszes	oklevelek	is.	
Munkánk	eredményét	igazolják	és	ezekre	mi	mindnyájan	
nagyon	 büszkék	 vagyunk.	 2006-ban	 Cziczerné	 Erzsike	
városunk	 képviselőtestületétől	 Kiváló	 Közalkalmazotti	
kitüntetést	 vehetett	 át,	 majd	 2008-ban	 Kulcsár	 Imréné	
szólistánk	 részesült	 Tiszalök	 Városért	 kitüntető	 díjban,	
2009-ben	 pedig	 a	 népzenei	 együttes	 érdemelte	 ki	 a	
Tiszalök	 Városért	 Kitüntető	 díjat.	 A	 vezetőnk	 Erzsike	
nem	 kell,	 hogy	 szégyenkezzen	 miattunk,	 csak	 büszke	
lehet	az	elért	eredményeinkre.	Bár	az	 idő	nagyon	halad	
velünk,	 de	 a	 szeretet,	 az	 akarat	 a	 szépre-jóra	 töretlen	
mindnyájunkban.	 És	 csak	 reménykedünk,	 hogy	 sokáig	
szól	a	népdal	Tiszalökön	és	a	népzenei	együttes	továbbra	
is	elviheti	városunk	hírnevét	szerte	az	országban.	Bízunk	
benne,	ahogy	a	nóta	is	tartja	úgy	lesz:	
„Utánunk	 is	újak	 jönnek,	örök	sorsa	ez	az	életünknek.”	
Talán	igaz,	amit	a	Dercenben	hallott	és	tanult	dal	mond:					

„Szálljon	a	dal	a	magyar	dal	a	csillagos	égig,	
Hallja	meg	az,	aki	boldog,	vagy	a	szíve	vérzik.	
Világ	előtt,	Isten	előtt	hirdesse	fennszóval:	

Nem	hal	meg	a	magyar	dal,	amíg	csak	egy	magyar	van!”
                                                                                                                                                      

 Ajtai Lorándné

Másoltassa videofelvételeit DvD-re!
Érdeklődni	lehet:

városi Könyvtár: 578-022 
Mindenféle videokazettát át tudunk másolni!
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Újabb állomások Tiszalök turisztikai 
fejlődésében…

 
Tisztelt Tiszalöki Lakosok!
Nagy	 örömmel	 adhatok	 Önöknek	 számot	 a	 Complex	
Cégcsoport	2015	első	félévének	munkájáról,	a	Tiszalököt	
érintő	fejlesztésekről.	Mint	azt	már	Önök	is	tapasztalhatták	
a	kenyérgyári-holtág	területén	elkezdődött	öko	turisztikai	
fejlesztés	 első	 állomása,	 a	 Kis-Tisza	 Természetvédelmi	
Tanösvény	 átadásra	 került	 és	 májustól	 fogadja	 az	 ide	
látogató	 óvodásokat,	 iskolásokat	 és	 öko	 turistákat,	 de	
természetesen	 azokat	 is,	 akik	 nem	 szervezett	 túrák	
keretében	 tekintik	 meg	 a	 projekt	 által	 bemutatott	
természeti	 értékeket,	 csupán	 egyénileg	 látogatnak	 ki	 a	
holtágra,	a	lábas	házakhoz	vagy	csak	a	víz	felett	átívelő	
hídon	tesznek	egy	sétát.

A	 Tanösvény	 közvetlen	 szomszédságában	 2015.	
július	 3-án	 került	 átadásra	 a	 Kis-Tisza	 Ökocentrum	
fogadóépülete-,	 valamint	 a	 József	 Attila	 utcán	
elhelyezkedő	látogatóközpontja	és	konferencia	terme.

 
Büszkén	mondhatom	el,	hogy	az	ökocentrum	átadásának	
alkalmából	 olyan	 szakmai	 kiválóságok	 látogattak	 el	
Tiszalökre és ismerték meg ezt a kedves kis várost, 
mint	az	Ausztrál	Ballarat	Egyetem	szakmai	vezetője	Dr.	
Jessica	Reeves,	illetve	az	Új	-	Zélandi	Lincoln	Egyetem	
tanszékvezetője	 Dr.	 Peter	 Almond,	 aki	 megtisztelte	
rendezvényünket	egy	rövid	beszámolóval	is	az	egy	hetes	itt	
tartózkodásuk	alatt	tapasztaltakról.	Előadásában	kifejtette,	
hogy	Új	-	Zélandnak	is	van	mit	tanulnia	Magyarországtól,	

Tiszalöktől	és	a	projekt	megálmodóitól,	hiszen	az	általunk	
tervezett	szemléltetési	módszerek,	eszközök	és	innovatív	
oktatási	 megoldások	 számukra	 is	 példa	 értékűek.	
Vendégeinkkel	ünnepélyes	keretek	között	aláírtuk	annak	
az	együttműködési	szerződésnek	a	megerősítését,	amely	
biztosítja	 számunkra	 a	Ballarat-	 és	Lincoln	Egyetemek,	
valamint	a	Szegedi	Tudományegyetem	 további	 szakmai	
támogatását.

 
A	 rendezvényt	 megtisztelte	 a	 Földművelésügyi	
Minisztérium	képviseletében	Árgay	Zoltán	Osztályvezető	
Úr,	 Dr.	 Lidija	 Galovic	 a	 Horvát	 –	 Magyar	 Geológiai	
Társulás	elnöke,	Olajos	Péter	a	Hortobágyi	Nemzeti	Park	
Igazgató-helyettese,	 Mécs	 Csaba	 a	 Környezetvédelmi	
és	 Természetvédelmi	 Oktatóközpontok	 Országos	
Szövetségének	 elnöke,	 Prof.	 Dr.	 Sümegi	 Pál	 a	 Szegedi	
Tudomány	 Egyetem	 Tanszékvezetője	 és	 számos	 hazai	
természetvédelmi	 szervezet	 képviselője.	 Jelen	 voltak	
Tiszalök	Város	 Önkormányzatának	 képviselői,	 a	 térség	
intézményvezetői,	 a	 civil	 szervezetek	 képviselői,	 a	
Tiszavasvári	Járási	Hivatal-	és	a	Tiszavasvári	Tankerület	
képviselői.	 A	 rendezvény	 házigazdája	 a	 Szögi	 Lajos	
Alapítvány	 részéről	 Szöginé	 Megyeri	 Gabriella	 és	
Kovács	Marianna,	Tiszalök	város	részéről	Gömze	Sándor	
polgármester volt.
Az	 ökocentrum	 szakmai	 programjának	 kidolgozását	
követően,	 már	 idén	 szeptembertől	 megkezdődik	 az	
oktató	 és	 kutató	 munka,	 melynek	 keretében	 az	 őszi	
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osztálykirándulások	 és	 szakmai	 táborok	 alkalmával	
látogathatóvá	 válik	 a	 komplexum.	 Természetesen	
a	 most	 átadott	 projektek	 mellett,	 -	 a	 már	 korábban	
megnyitott	–	Feketeszakáll	Élménypark	és	Strand	is	várja	
vendégeit.	A	 strand	 területén	 igyekszünk	minden	évben	
az	 állagmegóváson	 túl,	 kisebb-nagyobb	 fejlesztéseket	
is	 eszközölni.	 Örömmel	 tájékoztatom	 Önöket	 arról	 is,	
hogy	 az	 élménypark	 a	 folyamatos	 fejlesztések	 ellenére	
sem	 emelte	 meg	 árait	 és	 igyekszik	 minden	 hónapban	
újabb	 kedvezményekkel,	 akciókkal	 kedveskedni	 régi	
és	 új	 látogatóinak.	 Bizonyára	 sokakban	 merültek	 fel	
kérdések	 az	 elmúlt	 két	 évben	 a	 megindult,	 de	 még	 be	
nem	 fejezett	 beruházásokkal	 kapcsolatban,	 talán	 még	
ma	 is	 vannak,	 	 akik	 szívesen	 tennék	 fel	 a	 kérdést:	Mi	
tartott	 ennyi	 ideig?	 	 Nos,	 a	 válasz	 –	 ahogyan	 az	 idáig	
vezető	 út	 sem	 volt	 az	 –	 nem	 egyszerű.	A	 pályázatokat	
elnyerni,	 megfelelni	 a	 kritériumoknak,	 nem	 könnyű.	
Az	 igazán	 nagy	 feladat	 azonban	 csak	 a	 támogató	 levél	
kézhezvételét	 követően	 kezdődik.	A	 projekteknek	 meg	
kell	 felelniük	minden	Európai	Uniós	 irányelvnek,	hazai	
jogszabálynak	 és	 helyi	 rendeletnek,	 de	 ugyanakkor	
életképesnek,	 megvalósíthatónak	 és	 fenntarthatónak	 is	
kell	 lenniük.	 Egy	 –	 egy	 engedélyezési	 eljárás,	 olykor	
hónapokat,	de	akár	éveket	is	igénybe	vehet,	hiszen	egyik	
szakhatósági	 előírás	magával	 vonja	 a	másikat.	Emellett	
sokszor	 kell	 szembesülni	 azzal	 is,	 hogy	 vannak	 rossz	
akaróink,	 akik	 mindent	 elkövetnek	 sikertelenségünk	
és	 lejáratásunk	 érdekében.	 Sajnálattal	 tapasztaltam,	
hogy	 vannak,	 akik	 nem	 veszik	 a	 bátorságot	 ahhoz,	
hogy	 megkeressenek,	 nem	 vállalják	 fel	 arcukat,	 de	
mondanivalóikat	 sem,	 inkább	 negatív	 gondolataikat	
uszításként	 alkalmazva,	 a	 háttérből	 „szítják	 a	 tüzet”.	
Vannak	akik	azokat	a	nehézségeket,	akadályokat	-	amiket	
ezen	projektek	megvalósítása	során	az	élet	elénk	gördített	
-	kihasználják,	politikai	érdekeket	kiszolgálva,	akár	saját	
városukat	is	ócsárolva,	lejárató	kampányként	használják.	
Még	 nagyobb	 sajnálattal	 tapasztaltam,	 hogy	 van	 olyan	
önkormányzati	képviselő,	aki	arra	sem	veszi	a	fáradságot,	
hogy	 –	 a	 választások	 után	 politikai	 hovatartozásától	
függetlenül	 –	 Önök	 által	 megválasztott	 képviselőként,	
eleget	 téve	 kötelezettségének,	 képviselje	 városát	 egy	 –	
egy	ilyen	projekt	ünnepélyes	átadóján	és	meggyőződjön	
arról,	 hogy	 állításai	 –	 melyeket	 az	 önkormányzati	
választási	kampányanyagaiban	leírt	-	alaptalanok	voltak.	
Elmondhatjuk	ugyanis,	hogy	a	Csikós	Sándor	Képviselő	
Úr	(Jobbik	Magyarországért	Mozgalom)	az	őszi	választási	
kampányát	 a	 cégcsoportunk	 által	 elkezdett,	 de	 még	 be	
nem	fejezett	fejlesztések	befeketítésével	fűszerezte,	azok	
valódiságát	kérdőjelezte	meg	és	utalásokat	tett	az	Európai	
Uniós	 források	 felhasználásának	 szabálytalanságára	 is.	
A	 kampány	 elcsendesülését	 követően	 azonban	 egyetlen	
meghívásunknak	 sem	 tett	 eleget	 Csikós	 Képviselő	 Úr.	
Ma	már	nem	kíváncsi	arra,	hogy	ezek	a	projektek	mennyi	
pénzből,	 milyen	 módon	 és	 esetleg	 milyen	 nehézségek	
árán	valósultak	meg	azért,	hogy	az	Ő	általa

is	 képviselt	 várost	 szebbé,	 vonzóbbá	 és	 élhetőbbé	
tegyék. Azt is elkeseredve tapasztaltam, hogy - az 
eredetileg a Petőfi utcára tervezett - látogatóközpont 
és konferenciaterem kivitelezése azért csúszott egy fél 
évet, mert leendő szomszédaink nem járultak hozzá 
az építési engedély kiadásához, illetve megtámadták 
annak jogerőre emelkedését.	Elszomorít,	hogy	vannak	
emberek,	akik	csupán	saját	érdekeiket	tartják	szem	előtt	és	
azok	elérésében	attól	sem	riadnak	vissza,	hogy	másoknak	
akadályokat	 állítsanak,	 akár	 egy	 komplett	 turisztikai	
fejlesztés	megvalósítását	 veszélyeztessék.	Ma	már	 ezek	
a	negítv	emlékek	is	fakulnak	bennem,	hiszen	a	rosszalló	
gondolatok	és	az	építési	engedély	megtámadása,	csupán	
megerősítettek	bennünket	abban	a	hitben,	hogy	ennek	a	
csodálatos	Tisza	parti	kisvárosnak,	szüksége	van	ezekre	
a	kitörési	lehetőségekre.	Ezeknek	az	embereknek	sikerült	
egy	–	egy	újabb	akadályt	gördíteni	utunkba,	megpróbálva	
hiteltelennek	 bemutatni	 cégcsoportunkat	 Önök	 előtt,	
azonban	 a	 projektek	megvalósulását	 és	 ezáltal	Tiszalök	
előrehaladását	 nem	 tudták	 megakadályozni.	 Bátran	
állíthatom,	hogy	ezek	a	fejlesztések	valóban	olyan	nemes	
célokat	 képviselnek,	 mint	 gyermekeink	 és	 unokáink	
életének	jobbá	tétele,	szabadidejének	kellemes,	igényes,	
biztonságos	 és	 hasznos	 eltöltése,	 a	 munkanélküliség	
csökkentése,	a	 térség,	de	főleg	a	város	vonzóbbá	 tétele,	
a	 környezeti	 nevelés	 népszerűsítése	 és	 természetes	
környezetünk	megóvása,	védelme.	Ezen	célok	elérésében	
azért	nem	csak	ellenségeink,	de	támogatóink	és	segítőink	
is	 voltak.	 Köszönet	 és	 hála	 a	 Képviselő	 testület	 azon	
tagjainak,	 akik	 támogatták	 fejlesztési	 elképzeléseinket!	
Külön	 köszönet	 Gömze	 Sándor	 Polgármester	 Úrnak,	
aki	 –	 bár	 nem	 kevés	 támadást	 kapott	 miattunk-,	 kiállt	
mellettünk,	 mert	 hitt	 az	 általunk	 kitűzött	 célokban.	
Köszönet	kollégáinknak	azért	 az	önfeláldozó	munkáért,	
amivel	 segítették	 céljaink	 megvalósulását	 és,	 hogy	
mellettünk	álltak	a	nehéz	pillanatokban	is.	Végül,	de	nem	
utolsó	sorban	köszönet	Önöknek,	Tiszalöki	Lakosoknak	
a	 türelmükért,	 a	 hozzánk	 címzett	 elismerő	 és	 kedves	
gondolatokért,	amik	nagyon	sokszor	segítettek	át	bennünket	
a	 nehéz	 pillanatokon,	 az	 újabb	 és	 újabb	 akadályokon.	
Természetesen	ezekkel	a	sorokkal	nem	kívánjuk	 lezárni	
fejlesztéseinket,	 hiszen	 egy	 kis	 levegővétel	 után	 meg	
szeretnénk	tölteni	élettel	a	most	átadott	komplexumokat	
és	az	év	elején	elkészült	cukrászüzemünket	 is,	valamint	
további	 fejlesztéseket	 is	 tervezünk	 még,	 amennyiben	
erre	kapunk	Önöktől	bizalmat.	Kívánok	a	munkatársaim,	
a	 családom	 és	 a	magam	 nevében	 is	Önöknek	 kellemes	
nyári	kikapcsolódást,	feltöltődést,	jó	erőt	és	egészséget.
Bízom	 benne,	 hogy	 ősszel	 megújult	 energiával,	 az	
Önök	bizalmával	és	töretlen	hitünkkel,	újabb	állomások	
valósulhatnak	 meg	 majd	 Tiszalökön	 turisztikai	 és	
gazdaságfejlesztési	terveinkből.

Dan Tamás	-	Complex	Cégcsoport	elnök-vezérigazgató
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EGÉSzSÉGEDrE! 

Műszeres vizsgálatok - Az EKg
A	mai	korban	az	EKG	készítése	szinte	ugyanúgy	hozzátartozik	a	betegvizsgálathoz,	
mint	a	szív-,	tüdőhangok	hallgatása,	vagy	a	vérnyomásmérés.	Az	elektrokardiográfia	
(röviden	EKG)	magát	a	vizsgálatot	 jelenti,	a	készülék	által	a	papírra	 rajzolt	görbe	
az	 elektrokardiogramm.	 A	 szívizom	 sejtjeinek	 működése	 közben	 elektromos	
potenciálváltozások	 történnek,	 mivel	 a	 	 sejtműködésben	 részt	 vevő	 pozitív	 vagy	
negatív	töltéssel	rendelkező	ionok	összerendezetten	vándorolnak	sejtbe	be-sejtből	ki.	
Ettől	függően	a	szívizomsejt	felszíne	hol	pozitív,	hol	negatív	töltésű.	Ezeket	a	kicsiny,	
de	 a	 műszer	 által	 érzékelhető	 töltésváltozásokat	 erősíti	 fel,	 és	 görbe	 formájában	
rajzolja	le,	vagy	monitoron	jeleníti	meg	a	készülék.	Már	csak	egy	hozzáértő	ember	kell,	aki	a	hullámokat	tudja	értelmezni,	
és	következtetni	az	esetleges	eltérés	okára.
Az EKG vizsgálat története. Az	EKG	készülék	óriási	fejlődésen	ment	át	az	alig	több	mint	100	éves	feltalálása	óta.	William	
Einthoven	holland	fiziológus	 1903-ban	 fejlesztette	 ki	 a	 standard	 végtagi	 elvezetések	 technikáját,	 és	 nevezte	 el	 az	EKG	
hullámait.	 Készüléke	 egy	 úgynevezett	 húros	 galvanométer	 volt,	 egy	 fél	 szobányi	 területet	 foglalt	 el,	 és	 három	 vödör	
felhasználásával	működött,	amelybe	Einthoven	a	két	kezét	és	a	bal	lábát	áztatta	vizsgálat	közben.	Készüléke	mai	szemmel	
jobban	hasonlít	egy	időgépre,	mint	egy	EKG	készülékre.	Ehhez	képest	ma	már	akár	zsebben	is	elfér	egy	készülék,	sőt	mobil	
telefonba	építve	is	létezik.	A	technikai	fejlődésen	túl	szükség	volt	a	megjelenített	görbék	minél	pontosabb	értelmezésére,	
amely	ma	már	külön	tudománnyá	nőtte	ki	magát.
Mire való az EKG? Az	mindenki	 számára	nyilvánvaló,	 hogy	 a	 szív	 állapotáról,	 betegségeiről	 ad	képet	 az	EKG	görbe.	
Mivel	az	ingerképzéstől	kezdve	az	ingerület	megfelelő	továbbterjedésén	át	a	szívizom	összehúzódásáig	és	elernyedéséig	
különböző	hullámokat	látunk	az	EKG-n,	természetesen	az	ezekben	keletkezett	eltérések,	zavarok	kimutatására	alkalmas	a	
vizsgálat.	Ezen	kívül	azonban	számos,	a	szíven	kívüli	problémára	is	utalhatnak	eltérések	a	görbében.	Így	látható	elváltozást	
okoz	a	magas	vérnyomás,	a	folyadék	felhalmozódása	a	szervezetben,	a	tüdőembólia,	a	különféle	ionzavarok,	szívinfarktus,	
koszorúsér	szűkület,	vagy	akár	a	gyógyszeres	kezelés	hatékonyságát	is	ellenőrizheti	az	orvos	a	vizsgálattal.	Mivel	az	általános	
belgyógyászati	vizsgálat	elengedhetetlen	része	az	EKG	készítés,	ezért	gyakori,	hogy	panaszmentes	beteg	problémájára	derül	
fény	a	vizsgálattal.
Hogyan zajlik a vizsgálat? A	páciensnek	a	hátára	kell	feküdnie,	mellkasát	szabaddá	kell	tenni.	Fontos	a	teljes	ellazulás,	
a	mozgás	 teljes	hiánya,	beleértve	a	 remegést	 is.	Ha	a	beteg	fázik,	be	kell	 takarni.	Az	elektromos	eszközöket	a	közelből	
el	 kell	 távolítani,	mert	 zavarják	 a	 vizsgálatot	 (telefon,	 számítógép,	 elektromos	óra,	 stb.).	A	vizsgálatot	 végző	 a	 páciens	
végtagjaira	és	mellkasára	meghatározott	színkód	szerinti	elektródákat	helyez	fel.	A	jobb	elektromos	vezetés	érdekében	a	
bőrrel	való	kontaktust	javítani	szükséges,	ezt	vagy	gél	bevonattal,	vagy	a	bőr	nedvesítésével	oldják	meg.	Fontos	a	mellkason	
az	elektródák	megfelelő	helyre	való	rögzítése,	ellenkező	esetben	torz,	pontatlan	görbét	kapunk.	Férfiaknál	előfordul,	hogy	
a	mellkas	szőrzetét	 le	kell	borotválni	a	megfelelő	kontaktus	érdekében.	Hölgyeknél	a	harisnyanadrág	szokott	problémát	
okozni,	ezen	keresztül	a	készülék	nem	tud	jeleket	elvezetni,	így	azt	a	vizsgálat	alatt	le	kell	venni.	Az	elektródák	a	bőrrel	
érintkezve	nem	okoznak	fájdalmat,	a	mellkasi	vákuumos	labdacsok	esetleg	enyhe	húzó	érzést.	Az	elektródákban	nincs	és	
nem	is	lehet	áram,	tehát	a	pácienst	áramütés	nem	érheti.
Mikor szükséges EKG-t készíteni? Mint	 föntebb	 említettem,	ma	már	 szinte	 szűrővizsgálatként	minden	 belgyógyászati	
jellegű	 vizsgálat	 része.	 A	 betegek	 is	 javarészt	 tudják,	 mikor	 válhat	 szükségessé,	 mégis	 találkozunk	 olyan	 esetekkel,	
amikor	későn	jelentkezik	a	beteg	vizsgálatra.	Tipikus	eset,	amikor	gyors	szívdobogásérzést,	vagy	rendetlen,	szabálytalan	
szívdobogást	érez	a	páciens,	és	ezek	elmúltával	jelentkezik	az	orvosnál.	Hasonló	eset,	amikor	a	mellkasi	fájdalom,	szorítás	
elmúltával	jelentkezik	az	egészségügyi	ellátórendszernél.	Ilyenkor	legtöbbször	már	semmi	különös	nem	látható	az	EKG-n.	
Ezekben	az	esetekben	célszerű	mentőt	hívni.	Minden	esetkocsin	található	EKG	készülék,	és	a	kivonuló	mentőtiszt	megfelelő	
ismeretekkel	rendelkezik	az	EKG	görbe	sürgősségi	értékelése	tekintetében.	Amennyiben	szükséges,	azonnal	gyógyszeres	
ellátásban	részesíti	a	beteget,	vagy	akár	pacemaker	kezelést	 is	 indíthat.	Szükség	esetén	kórházba	 is	szállítják.	A	Holter-
monitor	 épp	 az	 ilyen	 esetekre	 való,	 lényege,	 hogy	 a	 betegen	 24	 órán	 keresztül	 rajta	 vannak	 az	 EKG	 érzékelői,	 a	 gép	
memorizálja	 a	gyors,	 vagy	 éppen	 lassú	 szívműködésű	 epizódokat,	majd	 az	orvos	 értékeli	 a	 rögzített	 eltéréseket.	 Így	 az	
alkalmankénti	szívritmuszavar	kimutatására	is	alkalmas.
Terheléses EKG. Főként	koszorúsér	szűkületre	jellemző,	hogy	terhelés	nélkül	nem,	vagy	csak	nagyon	finom	eltérések	láthatók	
az	EKG-n.	A	vizsgálat	lényege,	hogy	olyan	fizikai	megterhelésnek	teszik	ki	a	szívet,	amely	során	-	ellenőrzött	és	kontrollált	
körülmények	között	-	a	szűkült	érszakaszon	keresztül	elégtelenné	válik	a	szívizom	vérellátása,	és	emiatt	az	eközben	rögzített	
EKG	görbén	a	vizsgáló	számára	látható	eltéréseket	okoz.	A	megterhelést	általában	szobabiciklizés,	vagy	futópadon	futás	
jelenti.	Az	EKG	megváltozását	 a	 terhelés	 függvényében	 az	 orvos	már	 a	 páciens	 panaszainak	megjelenése	 előtt	 észleli. 
 
         Sági István - mentőtiszt,	egészségügyi	szaktanár
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Szinte	perzsel	a	gránit,	oly	forró	a	nyár.	A	fák	lombjai	közt	
pihen	 a	megfáradt	madár,	 bánatos	 ember	még	 is	 a	 temetőt	
járja.	 Tudja,	 hogy	 valaki	 őt	 ma	 is	 odavárja.	 Sírod	 előtt	
állok,	 szomorúan	 egyedül.	Te	méltósággal	 tekintesz	 fentről	
reám.	 Kínoz	 a	 csend,	 gyötör	 a	 magány.	 A	 közelben	 jön	
már	 szerető	 család.	Nem	 feledett	 el	 senki,	 bizonyára	 látod.	
Emlékezni	 jönnek,	 virággal	 kezünkben.	 Bánatot	 hordoznak	
ők	is	a	szívükben.	Virágözön	hulljon	most	sírodra.	Angyalok	
vigyázzanak	békés	álmaidra.	Tudjuk,	hogy	téged	pótolni	nem	
lehet.	Örökké	őrizzük	drága	emlékedet.

                                     
		Szerető	lányod,	Pente	Mihályné	és	családja
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Tűzifahirdetés
Tűzifa	bükk,	
tölgy,	szálban	

12.000	Ft/
köbméter	 

(1m	x	1m	x	1m	) 
 

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

Gyászoló	 családja	 mély	
megrendüléssel	 tudatja	
mindazokkal,	 akik	 ismerték	 és	
szerették,	 hogy	 szőke Judit, 
egykori	 tiszalöki	 lakos,	 a	 Kelet-
Magyarország	 volt	 újságírója,	
ma r k e t i n g - k ommun i k á c i ó s	
szakközgazdász alázattal 
elszenvedett,	 hosszan	 tartó	
betegsége	 gyötrelmeit	 méltósággal	 viselve,	
tartalmas	 életének	 54.	 esztendejében	 2015.	 június	
30-án	megváltó	végső	álomra	szenderült.	

Emlékét	szeretettel	őrizzük!

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
Keressék	fel	bemutatótermünket	a	krókuSz 
virágboltban,	és	ismerkedjenek	meg	árainkkal!

A	különbség	szembetűnő!

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

Júniusban házasságot kötöttek

Havanyecz	József	–	Dobó	Anett	Éva
Szakács	Tibor	–	Barócsi	Szabina	Ibolya

Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:

Barati	Csenge	Anna
Benedikty	Benett
Farkas	Ferenc

Fekete	Edvárd	Ulrik
Fótos	Ádám	Mihály
Sőrés	Dominik
Szatmári	Viktória

Tóth	János
Varga	Miklós	Bence


