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A következő képzések indulnak 
megfelelő számú jelentkező esetén 
akár Tiszalökön is: 
 
Államháztartási ügyintéző 
Asztalos 
Autóelektronikai műszerész 
Automatikai technikus 
Autószerelő 
Autó technikus 
Bőrdíszműves 
Cukrász 
Csecsemő és gyermekápoló 
Dietetikus szakács 
Divat- és stílustervező 
Egészségügyi asszisztens 
Eladó 
Elektromechanikai műszerész 
Elektromos gép- és készülékszerelő 
Elektronikai műszerész 
Elektronikai technikus 
Fehérnemű-készítő és kötöttáru 
összeállító 
Férfiszabó 
Festő, mázoló, tapétázó 
Finommechanikai műszerész 
Fodrász 
Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő 
Gazdasági informatikus 
Gyakorló ápoló 

 
Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 
Gyakorló fodrász 
Gyakorló kozmetikus 
Gyakorló mentőápoló 
Gyártósori gépbeállító 
Hulladékgazdálkodó szaktechnikus 
Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 
Hűtő-, klíma- és hőszivattyú 
berendezés-szerelő 
Informatikai rendszergazda 
Irodai asszisztens 
Járműfényező 
Karosszérialakatos 
Kárpitos 
Kereskedő 
Kisgyermekgondozó, -nevelő 
Kozmetikus 
Kőműves- és hidegburkoló 
Környezetvédelmi technikus 
Környezetvédelmi-mérés 
szaktechnikus 
Logisztikai ügyintéző 
Magasépítési technikus 
Mechatronikai technikus 
Mechatronikus-karbantartó 
Mélyépítő technikus 
Műanyag feldolgozó 
Műbútorasztalos 
Női szabó 
Pénzügyi-számviteli ügyintéző

 
Pincér 
Ruhaipari technikus
Szakács
Számítógép-szerelő, karbantartó
Szárazépítő
Szociális asszisztens
Szociális gondozó és ápoló
Szociális szakgondozó
Szoftverfejlesztő
Tetőfedő
Turisztikai szervező, értékesítő
Ügyviteli titkár
Vám-, jövedéki- és termékdíj 
ügyintéző
Vendéglátásszervező-vendéglős
Vendéglátó eladó
Vendéglátó-üzletvezető
Villanyszerelő
Víz- és csatornaműkezelő
Vízépítő technikus
Vízgazdálkodó szaktechnikus
Vízügyi technikus

Az érdeklődők a Nyíregyházi SZC 
Teleki Blanka Szakközépiskolája, 

Szakiskolája és Kollégiuma 
titkárságán beszerzett 

Regisztrációs lap kitöltésével 
jelezhetik részvételi szándékukat!
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Nyertes pályázatok megvalósítása a Telekiben 

A szakközépiskolások és a szakiskolások nyári 
gyakorlata végeztével a Nyíregyházi SZC 
Teleki Blanka Szakközépiskolája, Szakiskolája 
és Kollégiumában nem állt meg az élet. 
 Intézményünk sikerrel pályázott a 
TÁMOP-3.1.4.C-14. azonosító számú Innovatív 
iskolák fejlesztése 2. ütemben és „Sport és 
egészségfejlesztő programok” elnevezésű 
pályázatával 12 millió forintot nyert annak 
megvalósítására. A munka már nyáron elkezdődött.  
 Tanulóink a legkülönbözőbb programokon 
vehettek, vehetnek részt a projekt keretében: 
egészségnap, lovaglás, táborozás, táncoktatás, 

különböző előadások, mandalakészítés és festészet, informatika szakkör, idegen nyelvi vetélkedő, idegen nyelvi témahét. 
A felsorolt programok közül a természetközeli sporttábor zajlott le elsőként. A táborozó tanulók az öt nap alatt az alábbi 
programokon vettek részt:

•	 „Festészet esztétikája”, Mandalakészítés

•	 Önismereti kurzus plakátkészítéssel

•	 Kispályás focibajnokság

•	 Szalonnasütés

•	 Moderntánc oktatás, zenés-táncos est a Bailando Tánc Stúdióval

•	 Kirándulás Egerbe és Szilvásváradra

•	 Lovaglásoktatás KISTÁLTOS LOVASTANYA Kótaj
•	 Állatkerti látogatás a Sóstó ZOO-ban

•	 Feketeszakáll Kalandpark

•	 Éjszakai kalandtúra

•	 Előadás: „Drog nélkül, tisztán és szabadon” és „Családi életre nevelés” témákban

 A focibajnokság és az éjszakai kalandtúra eredményhirdetése az ünnepélyes tanévnyitón történt meg, 
ahol a tanulók értékes díjakat vehettek át. 
A projekt többi programja folyamatban 
van, illetve szeptember és október 
hónapban történik majd a megvalósításuk. 
 Másik sikeres pályázatunk a zánkai Erzsébet 
Táborba szólt három napra. Ezen a pályázaton 
másodszor nyerte el intézményünk a táboroztatás 
lehetőségét. A szeptember 7-9-ig tartó időszakban 
14-18 éves tanulók számára nyílt lehetőség a 
kikapcsolódásra. Az időjárás „jóvoltából” csak kevesen 
mertek megmártózni a Balatonban. Programjaink 
között szerepelt túrázás a fekete-hegyi Eötvös Károly-
kilátóhoz, sétahajózás, sárkányhajózás, szellemi 
és ügyességi vetélkedő, és a keszthelyi Helikon 
Kastélymúzeum megtekintése. Tanulóink tudással 
és tapasztalatokkal gazdagabban térhettek haza és 
kapcsolódhattak be a dolgos hétköznapokba.          
                            KNYE
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Interjú Országunk legfiatalabb írónőjével,  
Sebők Aidával

Pár hónapja ismerkedtem meg Aidával, aki egy Pécs 
melletti kis faluban él. Nagyon kedves és közvetlen lány, 
akivel bármiről lehet beszélni. Eddigi beszélgetéseink 
során több információval bővült az ismeretem róla. 
Most pedig eljött a pillanat, hogy egy interjú keretében 
megismertessem az olvasókkal,hogy milyen is Ő és 
pontosan hogyan is jutott el idáig, 
ahol most tart. Először pedig jöjjön 
egy kis személyleírás. :D „Sebők 
Aida vagyok, 13 éves, író. Jelenleg 
Magyarország legfiatalabb írójaként 
vagyok a köztudatban, és remélem, 
lesznek még, akik beállnak ebbe a 
sorba.  7 éves korom óta írok, azaz 6 
éve. 2014. decemberében a Tv2 „Süss 
fel nap!” c. pályázatán 1.000.000 
forintos támogatást nyertem Pont, 
mint te! c. könyvem kiadatására. 
Jelenleg is dolgozom egy könyvön, ami merően más 
témát érint, mint az előző könyvem. A jövőben íróként, 
fotósként tudnám magamat elképzelni. Természet- és 
állatbolond vagyok. :)) Feladatomnak érzem az olvasás 
népszerűsítését, valamint a jövő íróinak folyamatos 
«tanítását». ”

Zotya: Honnan jött az ötlet, hogy írni szeretnél? Mi 
vezetett rá?
Aida: Tele volt a fejem gondolatokkal, csak úgy 
kavarogtak, ezért is ragadtam meg a hozzám legközelebb 
álló tollat és papírt, és leültem egy kicsit a fűbe. Na, jó, 
azért nem egészen, mert akkor már volt egy laptopom, és 
arra írtam... De milyen szép jelenet lett volna az előző.
Z.:   Hány évesen kezdtél el írni? A tanáraid közül volt, 
aki észrevette, hogy milyen tehetséges vagy?
A.:   7 évesen kezdhettem el írni, legalábbis  az első 
írásos nyom abból az évből maradt fent. Egy tanár, 
történetesen az irodalom és nyelvtan tanárnőm „fedezett  

 
fel”. Segített nekem, amiben tudott, sőt a mai napig segít. 
Ő tulajdonképpen egy alfa olvasó is – mosolyog.
Z.:   Ő mondta,hogy menj el az egyik kereskedelmi TV 
tehetségkutatójába (Süss fel nap!)?
A.:   Nem. Oda teljesen véletlenül keveredtem be.
Z.:   Megosztanád az olvasókkal,hogy hogyan jutottál el 
odáig?
A.:   Tulajdonképpen csak megláttam a tv-ben a reklámot, 
ami felkeltette az érdeklődésemet, és jött egy isteni 
szikra, hogy „Mi lenne , ha...?” Az utolsó nap, majdnem  
utolsó perceiben jelentkeztem. Nem is vettem komolyan. 
A többiek bemutatkozó filmjeiben pl. profi vágást lehet 
látni, én meg csak felakasztottam a kis kompaktot az 
almafa egyik ágára és csapó. Nem írtam szöveget, csak 
elmondtam, amit gondoltam. Csináltam jó pár videót. 
Egy egyszerű eleje vége vágás lett belőle. Semmi extra. 
De úgy néz ki, hogy az egyszerűségem volt a nyerő.
Z.:    Mi volt az első regényed címe,amivel híres lettél? 
Röviden miről szól és, hogy hogyan született meg ez az 
„irományod”? Ki volt a mentorod a Süss fel nap! -ban?
A.:    Az első regényem címe „Pont, mint te!”. Egy 
balettintézetbe járó korunkbeli lány napjait mutatja 
be, aki faluról jött, és a tanulás és mindennapos tánc 

mellett párhuzamosan is könyvet 
ír. Az írásaim több évig a fejemben 
érlelődnek. Nem tudom, hogyan 
jön egy-egy ötlet, de a lényeg, hogy 
jön. A Süss fel napban a mentorom 
Pachmann Péter volt, akivel nagyon 
jó viszont ápoltam a verseny alatt, 
illetve a mai napig is.
Z.:    A Süss fel nap!-ban mit 
kellett csinálnod? Hogyan kellett 
bizonyítanod a tehetségedet?
A.:    Tulajdonképpen interjúkkal, és 

be kellett járnom a stúdióba. Csak beszélnem kellett. :)) 
Az pedig nagyon megy, tehát csupa jó dolgom volt.
Z.:    Most pedig készül egy új írásod. Mi a címe és milyen 
stádiumban van,mikorra foghatjuk a kezünkben?
A.:    A címe még nem teljesen biztos. Sőt. Jelenleg két cím 
között vergődök. Azért mondok valamit, a többség már 
csak Cipraként tudja a könyvet beazonosítani.  Jelenleg 
nem tudok semmi biztosat mondani, félretájékoztatni 
pedig senkit nem szeretnék. Tehát tartózkodom a kérdés 
megválaszolásától.
Z.:    Értem. Annyit elmondhatsz, hogy miről fog szólni?
A.:    Persze 
„A harmadik világháború után csak azok az emberek 
élték túl, akiket egy úgynevezett ‚éter’- ben menekítettek 
át. A radioaktív-sugárzás miatt azonban a korunkbeliek 
génjei módosultak, és azok három törzzsé oszlottak, ezzel 
mindenkinek különleges képességet adva. Egy közülük 
igazán különleges feladatot kapott, ám az már születése 
óta kíséri őt. Ciprának a Földet kell irányítania. Ügyelni 
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a bolygónk fennmaradására, és az emberek valamint a 
természet jólétére. Ez a feladata...  A lánynak különleges 
és hatalmas ereje miatt azonban menekülnie kell a 
hataloméhes vezérek elől, akik kizárólag a holttestével 
szeretnének találkozni. A látók, érzők és ítélkezők életébe 
csöppenhetsz bele, ha ezt a könyvet veszed a kezedbe. 
Természetesen a víz és a tűz is találkozik majd egymással, 
szóval a románc sem maradhat ki a könyvből. Cipra egy 
különleges betegséggel küzdő fiúval esik szerelembe, akik 
szárnyai alá is vesz majd, és (fúj, de nyálas), de a szerelem 
erejével gyógyítja meg. Útközben különös emberekkel is 
összefut, négy hónapig egy barlangban él és a múltjáról 
beszélget egy szakállas emberrel, akit Petrének hívnak. 
Különleges érzések fogják körbe. Teljes bizalmát a férfiba 
áldozza, aki azonban egy mozdulattal tönkreteszi a lányt. 
A városba érve szellemileg és fizikailag egyaránt elfárad, 
és szinte öngyilkos lesz, ám erre nincs szükség, más is 
szívesen megölné. Megadná magát, amikor...”
Ez a hivatalos előzetes. 
Z.:    Ha jól tudom, szeretsz fotózni. Miket szeretsz 
lencsevégre kapni? Kaphatok egy pár képet?
A.:    Igen, jól tudod, imádok fotózni. Szerintem nagyon 
nehéz lenne a legjobb képeimet elküldeni, mert mindegyik 
ugyanolyannak tartom, ezért nem küldök, ha nem bánod. 

Az állatokat és a virágokat, 
leginkább a természetet 
szeretem lencsevégre kapni. 
Különlegesnek tartom őket.
Z.:     Az egyik 
osztálytársam,Virág a 
levelezőtársad. Milyen 
gyakran szoktatok beszélgetni 
és milyen lánynak ismerted 
meg őt? Biztosan tervezel 
majd egy utat ide Tiszalökre is.
A.:    Virággal sokat beszélgetünk, jóban vagyunk 
nagyon, szerintem legalábbis. Szimpatikus, aranyos lány. 
Igen, tervezem a kiruccanást Tiszalökre. :)) Akár még 
dedikálást is.
Z.:     Mindjárt itt a suli. Várod?? Hogyan fog telni ez az 
éved?
A.:     Őszintén bevallom, szeretek tanulni, ráadásul új 
osztály, új osztálytársak és gimi. Tehát igen, nagyon 
várom.
Z.:      Nagyon köszönöm a beszélgetést!  Te voltál az első 
interjúalanyom. :D
A.:      Hajrá. És én köszönöm. 

 Rokonál Zotya
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Csak bízz és várj!

Ha felkelek, ez a két szó ébreszti lelkemet. S bármi is történik életemben, ezek a fogadások adnak erőt nekem. Majd 
egy figyelmeztető belső hang szólít újból: „ csak ha elfogadod, hogy nem lehet mindig napsütéses” életed, csak akkor 
lehetsz elégedett! „ Annyi minden történik életünkben, amikor sóhajtva mondjuk, „már nem bírom tovább! „ Aztán egy 
kis idő múltán, ha visszatekintünk, látjuk, hogy az idő mindent megold, mindent rendbe hoz. Néha kell, hogy az orrunkra 
essünk, hogy belássuk, célunk milyen balga volt. Hogy az a» hegy»nekünk nagyon magas volt. Mennyi megfontolásra, 
előkészülésre, óvatosságra van szükségünk, hogy egy hegycsúcsot elérhessünk. Alacsony termetem miatt, én is mindig 
lassabb voltam rövid lábaimmal, de annak ellenére is megálltam a helyemet a világban. A magas növésű embereknek 
nem kell annyit kapaszkodni, mint nekünk, de a vigaszunk, hogy nekik mélyebbre kell hajolniuk. Ha megpróbálunk 
pozitívan gondolkodni, útjainkon sokkal boldogabbak, bátrabbak lehetünk. Szüleink, óvónőink, tanáraink, sok ismerős 
szomszéd tanácsa, óriási segítség lehet döntéseinkhez, választásainkhoz. Ha az igazi barátok velünk tartanak, kik 
elfogadnak hibáinkkal ők is támaszaink a kudarcok lesújtó pillanataiban. Ha hiszünk magunkban, s reális célokért 
küzdünk, megvalósulhatnak vágyaink. Minden élet szakasza óriási változást követel mindegyikünktől. Az első „OÁ” 
-tól kezdve. Amíg az óvodásból, iskolás lesz, amíg szakmát találunk, elhagyjuk szülőházunkat, amíg a lányokból és 
fiúkból házastársak, nagyszülők lesznek! Mennyi búcsú, újra kezdés? Az egész élet megváltoztat bennünket!! Nőnek 
tapasztalataink, s utunkhoz kellő bátorságunk. Az egész életünk ad rá lehetőséget, hogy tanulhassunk. Hogy felismerjük, 
milyen gazdagok vagyunk, hisz mindannyiónk egy bizonyos tehetséggel rendelkezik, mint senki más. Ha szüleinkre 
gondolok! Ma milyen lehetőségeink vannak! Ha magunkba nézünk azt is tudjuk, a boldogsághoz, nem feltétlenül a teli 
pénztárca fontos. Ha szívvel látni tudunk, vagyunk gazdagok!! Néha csak rohanunk megállás nélkül. Hova mindig, miért? 
Mennyit vesztünk, elhalasztjuk a legfontosabb dolgokat.  Például, ha az évszakok szépségét, gazdagságát nem csodáljuk. 
A gyönyörű őszt, a természetet. Mindenhez idő kell, de főleg szem, szív és Szeretet! Az elődeink a példaképeink lehetnek 
alkalmazkodásban, türelmükkel, munkájuk 
erőfeszítésével, kitartásukkal, óriási áldozat 
vállalásukkal, egymást támogató erejükkel, 
Hitükkel!!! Hogy miért írom e sorokat? Óh, igen! 
Ezt én is gyakran kérdezem magamtól! Az én 
korosztályom már annyi mindent megélt, tanult 
tapasztalhatott. Kellene, jó lenne valamit itthagyni 
nekünk is, ki-ki tehetsége szerint, mint szüleink 
tették lovas szekerekkel, végül is fájó kezekkel. 
Még nekünk is kell sokat elfogadni, hogy már 
nem elsők vagyunk az ünnepi felvonulásokon, fájó 
lábaink miatt, s hogy egyre kevesebben vagyunk 
az osztály találkozón. Gyászoló hírekre gondolok. 
Elmaradnak a társadalmi munkák, a politikusok 
asztalához is kevesen törekszünk. De vannak, új 
baráti körök szervezése, kávés délutánok. A régi 
cipőink már nem passzolnak, ruhánk is leszűkültek, 
kell új szemüveg, fáj a térdünk, de azért a töltésre 
még felmegyünk... Tánc helyett megyünk 
gyógyfürdőbe, s vigyázunk a koleszterinre. A 
nagyszülők babáznak és futballoznak az unokákkal 
újból, s kinek unokája nincs, az vesz egy színház 
bérletet, megy egy képkiállításra vagy beiratozik 
a gazdag könyvtárunkba. Minden lehetséges, ha 
bizalom és szeretet van bennünk!! Kell, hogy 
higgyük, hogy minden rendbe jön, s jóra fordul. A 
legnagyobb veszélyből is kilábalhatunk, ha hisszük 
egy óvó kéz őriz bennünket!!! 

Elisabeth Maier        
szül. Solymosi E.

2015 szept. 
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GOOÓL!!!
Óvodáink között mára már hagyománnyá vált az 
„Ovi- focitorna”, mely idén is megrendezésre ke-
rült szeptember 23.-án. Az öt tagintézmény nagycso-
portosai versenyeztek a Kerekerdő Óvoda udvarán. 

A játékvezetésben a helyi gimnáziumból négy focista fiú 
segített. Akiknek ezúton is köszönjük a segítséget, és a sok 
türelmet.
A torna játékos bemelegítéssel kezdődött, amit nagy kedv-
vel végeztek a gyermekek.

A mérkőzések nagyon jó hangulatban teltek! A bátorító, 
buzdító óvó nénik láthattak összegabalyodó lábakat, nagy 
eséseket, néhány öngólt, valamint nagy védéseket, gyö-
nyörű szabadrúgás gólokat, számos tiszta szerelést. Fan-
tasztikus érzés volt látni, hogy egy - egy gólnál pacsiznak, 
valamint megdicsérik egymást a focistapalánták.

A pihenőidőben frissítő szörpöt, gyümölcsöt, perecet 
fogyaszthattak a gyermekek. A kb. 2 órán át tartó ren-
dezvény végén kihirdették az eredményeket, melyek a 
következők:
I. Napraforgó Óvoda
II. Hétszínvirág Óvoda
III. Aranyalma Óvoda
IV. Szivárvány Óvoda
V. Kerekerdő Óvoda
A legjobb kapus díját Csuja Ádám (Aranyalma Óvo-
da), a gólkirályi címet Lakatos Krisztofer (Napraforgó 
Óvoda) kapta.
Kellemesen elfáradva, örömmel, büszkén tértünk 
haza!!

Ezzel a kis versennyel reméljük felkeltettük a gyermekek 
érdeklődését a foci iránt, hiszen ez a népszerű sport is hoz-
zájárul, hogy egészséges, sportszerető felnőttekké válja-
nak gyermekeink!

Aranyalma Óvoda kollektívája



Molnár Sándor János
Boda Annamária
Boda-Molnar Mario 

állampolgársági esküt tett 2015.09.25-én.
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Gömze Sándor polgármester
minden hónap első szerdája 
13.00-17.00-ig
Mező József jegyző 
minden hónap első szerdája
09.00-11.00-ig 

Helye: Polgármesteri Hivatal

Ezúton értesítem a lakosságot, hogy 2015. szeptember 
23.-án ( szerdán ) 15.30 – 16.30 - ig fogadóórát tartok 
tisztelt választópolgáraim részére.
A fogadóóra helyszíne: Tiszalök Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal emeleti kisterme.

Tisztelettel:  Fercsákné Tomán Ildikó
Önkormányzati képviselő

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy személyesen min-
den hónap utolsó csütörtökén 12 órától 13 óráig, illetve 
15.30-tól 16.30-ig önkormányzati képviselői fogadó órát 
tartok a Polgármesteri Hivatal kistermében. Tisztelettel 
várom Önöket, keressenek bizalommal! Bejelentkezés, 
időpont egyeztetés: 70/619-3957

Körei László

Fogadóórák



Sok szeretettel gratulálunk  
Dr. Erdélyi Béla állatorvos úrnak, 

állatorvostudományi diplomája 
megszerzésének 

50. évfordulója alkalmából.  
Jó egészséget kívánunk neki!  

/A fényképek a Béla bácsi tudtával, de a beleegye-
zése nélkül kerültek megjelentetésre! a szerkesztő-
bizottság/

92015. szeptember TISzaLökI hírLap

KOVÁCS BÉLA FAMŰVES, NÉPI IPARMŰVÉSZ KAPTA  
AZ ÉV MESTERE CÍMET

A Népművészet Mestere állami díjjal a népművészek valamely alkotását, 
vagy életművét  ismerik el. Az 1953-ban alapított díjat augusztus 20-án, 
a Budai Várban a Mesterségek Ünnepén adták át.
 
A Kovács Béla faműves a fafaragásnak egy speciális 
ágazatával foglalkozik, az úgynevezett vájó technikával készíti 
tárgyait. Igyekszik hagyományos módon dolgozni, csak kézi 
szerszámokat, azok közül is lehetőleg a régi mesterektől 
megszerzett fűrészeket, vésőket, kapacsokat használja. 
 
 
Béla bácsi gratulálunk!

      Forrás:  
Tiszai Kaland honlapja
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augusztusban házasságot kötöttek

Kertész László – Ráduly Tímea
Széki Péter – Borsos Kinga

Ambrus Csaba – Németh Laura
Fodor László – Dulinszki Diána

Krug Mihály – Pogai Kinga
Nagy Balázs – Rivnyák Réka

Kövér Viktor Bence névadó ünnepségét 
tartották.

Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:

Balogh Viktória Ilona
Pente Dorina Hanna

Id. Murvai Miklós (1932.05.10.-1975.09.23.) 
halálának 40. évfordulóján fájó szívvel 
emlékezik:
Felesége, fiai Miklós és Tibor, nejeik Kati 
és Margó, unokái Krisztina és Tibor, párjaik 
Attila és Barbi

                                    Hiányzol!

Tiszalöki Hírlap - Tiszalök város polgárainak lapja. Szerkeszti a Polgármesteri Hivatal Felelős kiadó: Mező József Felelős szerkesztő: Fülöp Attila
Tördelő-szerkesztő: Viola Print Kft.Nyomdai munkálatok: Viola Print Kft. Tel.:42/578-073, Tel/Fax: 42/275-520 Megjelenik: minden hónap végén

HU ISSN 1586 8001 Kéziratokat, leveleket szívesen fogadunk az alábbi címre: Városi Könyvtár 4450 Tiszalök, Kossuth út 40/a. Tel.: 578-022 Kérésre visszaküldünk.
A szerkesztőség címe: 4450 Tiszalök, Kossuth út 67. Tel.: 278-122; Tel./Fax:278-185 tiszalokikonyvtar@gmail.com

Tűzifahirdetés
Tűzifa bükk, 

tölgy, szálban 
12.000 Ft/
köbméter  

(1m x 1m x 1m ) 
 

Akció: ingyenes fuvar 6 
köbmétertől!

Tel.: 06/70/384-5283

POLGÁRŐRÖK AZ IDŐSEK  
BIZTONSÁGÁÉRT

Szeptember hónapban a Tiszalöki Polgárőrség 
Egyesület tagjai Tiszalökön és Kisfástanyán 
több idős egyedül élő embernek adtak át egy-
egy ajtónyitás riasztó készüléket. A készülék 
megakadályozza, hogy illetéktelen személyek 
a lakásba bejussanak, illetve nagyon nagy 
hangerővel riasztja a tulajdonost illetéktelen 
behatolás megkísérlésekor. A készülékből 
még korlátozott számban van a polgárőrség 
egyesület birtokában. Aki úgy érzi, hogy hasznát 
veheti, biztonságát javíthatja, a 06-70-237-
1028-as telefonszámon hívja az egyesületet. 
Ezután a polgárőrök a telefonos egyeztetésnek 
megfelelően a készüléket a kérelmező lakásán 
átadják beüzemelve, ingyen.

Csikós Sándor 
Polgárőrség Egyesület Elnöke

ELaDÓ
Szorgalmatos, Pacsirta utca 32/b szám alatti 1088 m2-es, 

közművesített /3 fázisú villany, víz, szennyvíz/ építési telek.
Irányár: 1,2 M Ft   Érd: 70/366-7508

A Lippai és Lippai Temetkezési és Szolgáltató Kft  
ezúton értesíti aTisztelt 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!


