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INGYENES!

Interjú
Polgármesteri köszöntő
dr. Vinnai Győző
egyéni országgyűlési
Tisztelt Újságolvasók!
képviselővel
Kedves Tiszalökiek!
2. oldal

Gyorsan telik az idő, már megint
magunk mögött tudhatunk egy
Képviselő-testületiesztendőt, vészesen közeledik az év
határozat a utolsó napja, szilveszter. Biztosan
sokan várják, hogy felbontsák a
kötelező betelepítési
pezsgőt, koccintsanak szeretteikkel, barátaikkal, minden jót
kvótáról
kívánva nekik az előttük álló 2019. évre.
Mindenki szeretne véghezvinni, megoldani valamit 2019-ben,
oldal lehet, hogy már ebben az évben lerakta.
aminek az3.alapjait
Az is lehet, hogy nem sikerült mindent teljesíteni ebben
Tájékoztatás
az esztendőben,
azok közül, amit elterveztek. Most, így az

a START
Mezőgazdasági
programról
Tisztelt Tiszalökiek!

Lassan a 2018-as év is a végéhez közeledik. Ismét idősebbek,
oldal szokták, - bölcsebbek lettünk egy évvel.
- és ahogy5.mondani
Az idő múlását nem befolyásolhatjuk, de a körülöttünk lévő
világot – kisebb, vagy nagyobb mértékben – igen. A karácsony
Görbedi
Miklós
az az
ünnep, amire
mindannyian egész évben várunk. Nem
Bátyám
emlékére!
csak
a gyermekek,
hanem a szülők, nagyszülők is. Mert ez az
a néhány nap, amikor együtt lehetünk, vagy találkozhatunk rég
nem látott7.családtagjainkkal,
szülő a gyermekkel, nagyszülő
oldal
az unokával. Ez az a néhány nap, amikor megajándékozzuk
egymást, szeretetünk jeléül. Ez az a néhány nap, amikor
megállunk, amikor lelassul kicsit rohanó életünk, amikor van
idő a másikra, amikor van
idő együtt lenni, egy jót
Kajakos
életképek
Áldott Karácsonyt!
beszélgetni, visszatekinteni
az elmúlt évre. Úgy
Legyen
a Karácsony
9 -áldott
10. oldal
gondolom, hogy 2018 jó
A lelkekre béke szálljon.
év volt. Országgyűlési
Némuljon el a sok fegyver,
Legyen boldog minden ember. képviselőként a településen
sok emberrel találkoztam,
Teljesüljenek az álmok,
és a legtöbben azt mondták
A csöndes várakozások.
A hónap olvasója
nekem, úgy érzik, hogy
Ragyogjon le égi fény
Magyarország jó irányba
Karácsonynak ünnepén!
tart, és szinte mindenkinek
11. oldal
volt kisebb, vagy nagyobb
Dr. Bónis László
előrelépés az életében.

2018.szeptember
december
2016.

ünnepek előtt azt kívánom, tudják kipihenni magukat, hogy
megújult erővel vághassanak neki a jövő évi terveik, álmaik
megvalósításához.
A vidám évbúcsúztatás, az újév köszöntés előtt még vár
ránk a Szenteste, karácsony vigíliája, más szóval karácsony
böjtje, Jézus Krisztus földi születésének emléknapja: az öröm
és békesség, a család és gyermekség, az otthon és szülőföld
ünnepe.
Azt kívánom minden tiszalöki lakosnak, hogy ezeket a napokat,
Szent Karácsony Ünnepét együttölthessék az otthon melegében
szeretteikkel, azokkal, akik a legfontosabbak önöknek. Hassa
át ezekben a napokban mindenki lelkét az öröm és a békesség!
Tiszalök Város Önkormányzata nevében kívánok Önöknek
Áldott, Békés Karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog Új
Esztendőt!
Gömze Sándor polgármester
Nőtt egy kicsivel a fizetés, a nyugdíj,
vagy állást kapott, akinek eddig nem
volt. Ez nem az én érdemem, és nem
a politikusok érdeme, hiszen mi csak
képviseljük Önöket. Ez mindannyiunk
érdeme, hiszen még ha áttételesen is,
de közösen hozunk döntéseket. Most
is arra kérem Önöket, hogy hozzunk
közös döntést! A Magyarország kormánya elindította a családok
védelméről szóló nemzeti konzultációt. Kérem, hogy töltsék ki
minél többen! A konzultáció nem politikai kérdésekről, hanem
a magyar családokról szól. Arról, hogy a népességfogyást a
családok támogatásával, vagy migránsok beköltöztetésével
akarjuk e megállítani. Arról, hogy az adóforintjainkat a
családok támogatására költjük, vagy másra. Arról, hogy a
fiatalok családalapítását segítsük a CSOK kiterjesztésével
ötezer fő alatti településeken. Arról, hogy lehetőségük legyen
szülőhelyükön megmaradni és megállítsuk a magyar falvak
népességcsökkenését. Arról, hogy Magyarország magyar
ország maradjon.
Döntsünk felelősen a magyar családokról és a jövőről.
A közelgő ünnepek alkalmából a település minden
lakójának áldott karácsonyt, és eredményekben gazdag,
újesztendőt kívánok.
Dr. Vinnai Győző Egyéni Országgyűlési Képviselő
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Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről
Településünk Képviselő-testülete a munkaterv szerinti
ülését tartotta meg 2018. november 29-én.
A Képviselő-testület tagjaiból 7 fő volt jelen, így az
határozatképes volt.
Gömze Sándor polgármester úr távollétében Fedor László
alpolgármester vezette a testületi ülést.
A testületi ülésen 10 napirendi pont került megtárgyalásra,
melyről az alábbi tájékoztatást adom:
Első napirendi pontként a 2018. I-III. negyedévi
költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót tárgyalta meg
a testület. A tájékoztatót minden bizottság véleményezte
és a testület egyhangúlag elfogadta azzal a kiegészítéssel,
hogy az adó-és egyéb hátralékok tekintetében a behajtási
lépéseket meg kell tenni.
Második napirendi pont keretében a Képviselőtestület egyhangúlag elfogadta a 2019. évre szóló
munkatervét. A Képviselő-testület ezen munkaterv
alapján végzi az éves munkáját, természetesen az aktuális
teendők beiktatásával.
Harmadik napirendként a testület a Tiszalök
Metál Kft. szerződés felbontása iránti kérelmét tárgyalta
meg. A Metál Kft. az Ipari Park területén telephelyet akart
kialakítani. A tervezett út és a telkek a mai napig nem
kerületek kialakításra, mivel ehhez a rendezési tervet is
módosítani kell. Ez időigényes folyamat, emiatt a Kft. –
élve jogával – elállt a szerződéstől.
Ezt követően a negyedik napirendi pontban
a település közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási
tervét tárgyalta meg, és fogadta el egyhangú szavazattal.
Törvényi kötelezettségének tett eleget ezzel a Képviselőtestület, hiszen az Önkormányzat Vagyongazdálkodási
Tervét kötelezően meg kell alkotni.
Következő napirendi pontként a képviselőtestület a közmeghallgatás időpontját 2019. március
28. napjában határozta meg.
Hatodik napirendi pontként a képviselő-testület
az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a
lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót fogadta
el egyhangúlag. A Szervezeti és Működési Szabályzat
rendelkezik a polgármesterre átruházott hatáskörökről.
Tételesen felsorolva ez a: köztemetés, közterület használat
engedélyezése, talajterhelési díj méltányosságból
történő csökkentése, települési közgyógyellátás, helyi
gyógyszertámogatás, rendkívüli települési támogatások,
iskoláztatási támogatás, bölcsődés és óvodás korú
gyermekek nevelési támogatása, kamatmentes kölcsön,
valamint a gyógyfürdő támogatás. Több száz határozat
meghozatala történt, segítve az arra rászoruló embereket.
OTP folyószámlahitel meghosszabbításáról is
egyhangú döntést hozott a képviselő-testület. Ez
egy 15 millió forintos folyószámlahitel keret, melyet
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az önkormányzat tartalékként állít be minden évben,
melynek felhasználására ebben az évben sem került sor,
hiszen valamennyi tervezett kiadásnak megvan a fedezete.
A közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 9/2015.
(V.06.) önkormányzati rendelet módosítását a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta. A „Zöld város” pályázat
keretében jelentősen kibővült a közterületekre kihelyezett
kamerák száma, összesen 29 db kamera lett beállítva.
Jogszabályi változások is indokolták ezt a rendelet
módosítást.
A testület a következő napirendi pontnál az
Egyesített Szociális Intézmény kérelmét tárgyalta
meg. Az intézmény egyik dolgozója munkaköri lakást
igényelt, melyet a testület egyhangúlag támogatott.
Utolsó napirendi pontként a Képviselőtestület megtárgyalta a város településrendezési terv
és helyi építési szabályzat módosítását a környezeti
vizsgálat szükségességének tárgyában. A megkeresett
szakhatóságok véleménye alapján környezeti vizsgálat
készítése nem indokolt, így annak elkészítésére nem
kerül sor.
Ezt követően kérdések feltevésére és a bejelentések
megtárgyalására került sor, melyek után lezárult a testületi
ülés.
Tiszalök, 2018.12.06

Csikósné Juhász Erika - aljegyző
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KÖZLEMÉNY

Visszaadjuk lakásaikat a Nemzeti Eszközkezelő
Program résztvevőinek
A kormány célja, hogy lehetőleg minden család
saját otthonban élhessen. A mai napon benyújtott
törvényjavaslat szerint visszaadjuk lakásaikat,
házukat a Nemzeti Eszközkezelő Program
résztvevőinek. A bérleti díjat rendszeresen megfizető
bérlők kedvező feltételek mellett ismét tulajdonosaivá
válhatnak korábbi ingatlanjaiknak.
A NET Zrt.-t a devizahiteleseket segítő intézkedéssorozat,
az Otthonvédelmi Akcióterv keretében hozta létre
a kormány 2011-ben. A NET programban az állam
megvásárolta a hiteladósok, köztük számos gyermekes
család ingatlanát és biztosítja számukra évek óta a
bérlés lehetőségét. A program rendkívül sikeres állami
otthonvédő intézkedés, amelynek köszönhetően 36 ezer
otthont tudtunk megvédeni, és mintegy 154 ezer ember
menekült meg úgy a többmilliós hiteltartozástól, hogy
továbbra is az otthonában maradhatott. A kormány az
elmúlt időszak gazdasági növekedése eredményeként
számos, a családok és állampolgárok megélhetését
javító, munkavállalási lehetőségét erősítő intézkedéseket
vezetett be, melynek köszönhetően a bérlők többségének
helyzete az elmúlt években stabilizálódott.
Az otthonteremtési intézkedések újabb mérföldköve,
hogy a NET program keretében az érintett bérlők
ismét tulajdonosaivá válhatnak korábbi otthonuknak.
A törvényjavaslat alapján ugyanis a kormány rendkívül
kedvező visszavásárlási feltételeket teremtene, ezáltal
biztosítva részükre hosszú távú otthonteremtési
lehetőséget.
A javaslat elfogadása esetén a kormány felajánlaná az
egyösszegű visszavásárlást, melynek során a vételárat
csökkentené a bérlő által korábban megfizetett bérleti
díjak összege, kamat felszámítására nem kerülne sor az
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állam részéről és további százalékos mértékű kedvezmény
igénybevételére is lehetőség nyílna a bérlő ez irányú
igénye esetén. A kedvezményes ajánlattal a bérlők
közeli hozzátartozói is élhetnének. Így visszakaphatják
ingatlanjaikat a korábbi tulajdonosok.
Azon bérlők esetében, akik nem tudnak élni az egyösszegű
visszavásárlás lehetőségével, a kormány hosszú távú
részletfizetést tud felajánlani. A nehéz anyagi helyzetben
lévők számára pedig továbbra is biztosított a jelenlegi
konstrukció: bérleti díj megfizetése mellett továbbra is
bérlők maradhatnak.
A kormány további jelentős terhet kíván levenni az
emberek válláról azzal, hogy a tulajdonszerzés kapcsán
felmerülő anyagi és eljárási kötelezettségeket az állam
viseli. Ha a törvényt elfogadja a parlament, akkor a NET
Zrt. hivatalosan is értesíti az érintetteket a lehetőségről,
és a lakás egyösszegű visszavásárlásáról szóló szerződést
a tervek szerint 2019 végéig megkötik azokkal, akik
szeretnének élni ezzel a lehetőséggel.
A benyújtott törvényjavaslat elfogadása újabb segítséget
jelenthet az egykori devizahiteleseknek. Míg a balliberális
kormány cserbenhagyta az embereket, megszüntette az
első Orbán-kormány otthonteremtési programját, elvette
az otthonteremtési kedvezményeket, segítség nélkül
hagyta az otthonteremtőket, és kockázatos devizahitelbe
hajszolta őket, emiatt vesztették el sokan a lakhatásukat
biztosító otthonukat.
Anemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
által kidolgozott, nemzetközileg is egyedülálló intézkedés
lehetővé tenné, hogy a kormány otthonteremetési céljaival
összhangban, a NET programban résztvevő, korábban
nehéz helyzetbe került devizahitelesek végérvényesen
visszakaphassák a bankok által elvett otthonukat.
NVTNM Sajtó és Kommunikációs Főosztály
Budapest, 2018. november 20.
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Befejeződött a 2018. évi
START Mezőgazdasági
Program
Az előző évekhez hasonlóan
2018-ban is próbálkoztunk a
Munkaügyi Központ által biztosított
források révén a Mezőgazdasági
programmal. Azért írom, hogy
próbálkoztunk, mivel mindent a
korábbiak szerint végeztünk, de a
légköri aszály miatt gyengébbek
lettek az eredményeink. Csapadék
pont a fele hullott, az éves
átlagnak /az itt szokásos 550
mm helyett 270 mm/. Ami eső
esett az sem akkor amikor arra
igazán szükség lett volna.

Biztonsággal
csak
a
fóliatelepen
tudtunk
termelni,
ahol
megoldott
az
öntözés.
A szántóterületeken nem volt
öntözési lehetőségünk. Az elvetett
petrezselyem, sárgarépa és cékla
ki sem kelt. A csemegekukorica
csövei nem fejlődtek ki az csak
takarmánynak lett jó. A főzőtök,
sütőtök elfogadhatóan sikerült,
jó lett a zöldbab és a burgonya
is. A fóliatelepen és a sátrakban
termeltünk: zöldpaprika 403 kg,
paradicsom 927 kg, uborka 885
kg, újhagyma 841 csomó, hónapos
retek 1538 csomó, fejes saláta
785 db. A megtermelt termékek
javarészt
a
közétkeztetésben
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kerültek felhasználásra, az így elért
megtakarítás: 966.216 Ft. ezen kívül
a lakosság részére is értékesítettünk
– amikor a közétkeztetéshez nem
volt szükség alapanyagra. Az
értékesítés bevétele 355.255 Ft volt.
Ezek a számok szerényebbek,
mint a tavalyiak, de nincs okunk
szégyenkezni. A program jövőre is
folytatódik és természetesen újból
próbálkozunk a termeléssel. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani
a
Szabadság
Mezőgazdasági
Szövetkezetnek mivel sok esetben
és sok mindenben segítettek
bennünket.
Mező József - szakmai vezető

Tájékoztatás a téli rezsicsökkentés
igénybevételének módjáról

A 468 háztartás számára szükséges tűzifamennyiség
beszerzése folyamatban van, a lakosság türelmét kérjük.

Magyarország Kormánya a 1364/2018. (VII.27.) számú
Kormányhatározattal döntött arról, hogy kiterjeszti
a téli rezsicsökkentésben részesülő háztartások
körét azokra is, akik korábban nem részesültek az
egyszeri 12.000,- Ft értékű támogatásban, hiszen sem
távhőszolgáltatási, sem gázszolgáltatási szerződéssel
nem rendelkeztek.

A vállalkozóval történt megállapodás, és a szerződés
aláírása után minden igénylőt névre szólóan
tájékoztatunk majd arról, hogy a háztartása számára
mely napon kerül kiszállításra a 12.000,- Ft értékű
tűzifa.

Az egyszeri természetbeni támogatást 468 háztartás
igényelte Tiszalökön 2018.10.15. napjáig, az igénylés
lezárultáig.
A Kormány 1602/2018. (XI.27.) számú határozatát
figyelembe véve az alábbiakról tájékoztatom az
igénybejelentéssel élő háztartásokat:
- Csak azok a háztartások részesülhetnek a támogatásban,
akik igénybejelentésüket 2018.10.15.-ig benyújtották,
pótigénylésre nincs lehetőség
- A téli rezsicsökkentésben részesülő háztartások
12.000,- Ft értékű tűzifára jogosultak
- A 12.000,- Ft értékű tűzifa pontos mennyisége, a piaci
árak függvényében kerül meghatározásra
- A tűzifa házhozszállítását a kormányhatározat
értelmében, az igénylőnek kell megoldania, de Tiszalök
Város Önkormányzata az igénylők korát, szociális
helyzetét figyelembe véve segít az jogosultaknak a
házhozszállításban
- Az egyszeri támogatás kiosztásának végső határideje
2019.12.31.

Az igénybejelentéssel élő háztartások nagy számát, és
a beszerzendő tűzifa mennyiségét is figyelembe véve a
támogatás kiosztására előreláthatóan 2019. január, február
hónapjaiban kerülhet sor.
Felhívom
a
jogosultak
figyelmét,
hogy
az
igénybejelentéssel egy időben tudomásul vették, hogy az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi,
hogy a bejelentő háztartása korábban nem részesült téli
rezsicsökkentésben.
Az igénybejelentő ellenőrzéskor köteles együttműködni
a hatósággal. Az ellenőrzés lefolytatásának végső
határideje 2019.12.31. Ha a vizsgálat eredményeként
valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen
járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy –
minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást
kezdeményez.
Tiszalök, 2018. december 13.
Gömze Sándor
polgármester
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Fogvatartotti jóvátétel a rendőrségen
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Rácsos Hírek

A tiszalöki börtön fogvatartottjai jóvátételi tevékenység keretében
végeztek felújítási munkálatokat a Tiszavasvári Rendőrkapitányságon.
Egy hónap alatt nemcsak az intézmény kultúrtermét festették ki, hanem
elvégezték a teraszok burkolását, megelőzve ezzel az esőzések okozta
beázást. Lecsiszolták és lefestették a korlátokat, eltakarították a törmeléket.
A négy elítélt összesen több mint ötszáz munkaórát töltött a rendőrségen.
Munkájukat önkéntesen, szabadidejük terhére végezték, hiszen fogva
tartásuk ideje alatt valamennyien az intézeten belül dolgoznak.

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS
Az ünnepek közeledtével a rendőrség – az állampolgárok
biztonságérzetének javítása érdekében – kiemelt figyelmet
fordít a nagy tömeget vonzó helyekre. Az egyenruhások
tájékoztatással segítik a lakosságot, a látható jelenlét
mellett pedig civil ruhás nyomozók is figyelnek az
emberek biztonságára. A rendőrség együttműködik a
különböző társadalmi és civil szervezetekkel, köztük a
polgárőr szervezetekkel, a közterület-felügyelet, illetve a
társ-rendvédelmi szervek dolgozóival.
A bevásárlóközpontok, vásárok, pályaudvarok
környékén nagy tömegekben megforduló emberek - a
rendőri jelenlét ellenére - vonzzák a mások értékeire
vadászó bűnelkövetőket. Fogadják meg a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság bűnés baleset-megelőzési tanácsait, hogy a karácsonyi
bevásárlások idején ne váljanak bűncselekmény
áldozatává!
A zseblopásokat jellemzően zsúfolt helyeken: az
utcán, tömegközlekedési eszközökön, piacokon vagy
bevásárlóközpontokban követik el. Fontos, hogy az
értékeikre mindig ügyeljenek! Azt javasoljuk, hogy
pénztárcáikat, értéktárgyaikat és irataikat soha ne
tegyék táskájuk, vagy kosaruk tetejére, azokat mindig
zárható belső zsebben, magukhoz szorított táskában
tárolják! Idegenek lehetőleg ne lássák, hogy mennyi
pénzt tartanak maguknál! Mivel az ünnepi időszak
alatt nagy a pénzmozgás, érdemes jobban megnézni a
bankjegyeket, nehogy hamis kerüljön közéjük! Ahol
lehet, inkább bankkártyával fizessenek! A PIN kódjukat
ne tartsák a bankkártyájuk mellett, hanem igyekezzenek
azt megjegyezni!
Tömegközlekedési eszközökön, különösen a fel- és
leszállások alkalmával figyeljenek környezetükre, kézi-,
illetve válltáskájukat szorítsák magukhoz!
Ha csak tehetik, autójukkal biztonságos, jól látható,

megvilágított helyen parkoljanak! Mindig ellenőrizzék
le, hogy nem maradt-e a gépkocsi utasterében, látható
helyen értékes vagyontárgy, műszaki cikk, korábban
megvásárolt ajándék, mert ezek vonzzák az autófeltörőket!
Mindig zárják be a jármű ajtóit, az ablakokat húzzák
fel, kapcsolják be a riasztót, még akkor is, ha csak pár
percre szállnak ki! Amennyiben észlelték, hogy feltörték
kocsijukat, ne nyúljanak semmihez, hiszen a gépkocsit és
annak környezetét a rendőrség vizsgálni fogja!
Az online vásárlások alkalmával legyenek nagyon
körültekintőek! Az internetes csalások elkerülése
érdekében kétkedve kezeljék az olyan internetes eladókat,
akik szolgáltatásával kapcsolatban kevés értékelést
jegyeztek be az ügyfelek, vagy amelyek meglepően
alacsony áron kínálják a termékeiket! Legyenek óvatosak
a személyes adataik megadásánál is, különösen a
bankkártyájukra vonatkozó adatok esetében (ezeket csak
a fizetést lebonyolító bank oldalán adják meg)!
Amennyiben bűncselekményre utaló körülményt
észlelnek, azonnal értesítsék a rendőrséget az
ingyenesen hívható 112 központi segélyhívó számon!
A karácsonyi előkészületek és a bevásárlás időszakában
jóval zsúfoltabbak az utak, ezért vezessenek nagyobb
körültekintéssel és türelmesen! A megváltozott időjárási-,
látási- és útviszonyokat figyelembe véve közlekedjenek,
és mindig tartsák be a közlekedési szabályokat!
A járművek láthatósága érdekében kiemelt
hangsúlyt fektessenek autóik világító- és fényjelző
berendezéseinek megfelelő működésére. A gyalogosok
és a kerékpárosok részéről is fontos, hogy kellő
figyelmet kapjon a láthatóságuk, amelyet leginkább
megfelelő színű ruházat és fényvisszaverő eszközök
viselésével érhetnek el.
A rendőrök szükség esetén forgalomirányítással,
forgalomsegítéssel, valamint tájékoztatással segítik az
állampolgárok biztonságos közlekedését az utakon. …
hogy mindenki hazaérjen!

6

TISZALÖKI HÍRLAP
In memoriam Koszta Mihály

Koszta Mihály elkötelezett, széles látókörű,
a változásokra fogékony pedagógus volt, aki
élethivatásnak tekintette a pedagóguspályát. Oktatott,
nevelt szakmunkásokat, szakközépiskolásokat, esti
tagozaton felnőtteket. 1972-1977 között a Debreceni
Egyetem Természettudományi Karán tanult, ahol
matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomát
szerzett. 1977. február 15-től a Vasvári Pál 115. sz.
Ipari Szakmunkásképző Intézetben
helyezkedett el, Tiszavasváriban.
Első perctől kezdve az állandó
megújulásra törekedett. Célja volt,
hogy megfeleljen a szülők, diákok
elvárásainak, a kor újabb és újabb
kihívásainak. Tudását, ismereteit
folyamatosan
gyarapította,
1987-ben
számítástechnika
szakos
középiskolai
tanári
végzettséget
szerzett.
Kezdetben középiskolai tanárként,
majd
osztályfőnökként
is
dolgozott. Precíz, következetes
munkájának
eredményeképpen
egyre felelősségteljesebb pozícióba
került:
munkaközösség-vezető,
majd igazgatóhelyettes lett. A
több évtizedes munka során
permanens módon változott a
közoktatási, köznevelési rendszer.
Koszta Mihály rendelkezett azzal
a kompetenciával, amely a változó
környezethez való alkalmazkodáshoz szükséges.
Tisztában volt a pedagógus szerepének változásaival,
az integráció és a szegregáció megoldási módjaival, a
módszertani megújulás fontosságával, az informatika
adta lehetőségek kiaknázásával, a törvényi, szakmai
háttérrel. Tiszavasváriban 1993-tól részt vett a Világbank
által finanszírozott képzések beindításában, melynek
eredményeképp négy szakmacsoporttal (informatika,
gépészet, mezőgazdaság és vegyészet) bővült a képzési
paletta. 2000-től általános igazgatóhelyettesként sokrétű
szervezési-tervezési tevékenységével elősegítette az
intézmény további fejlődését. Projektmenedzsment
munkájának is köszönhetően jelentős fejlesztések
kezdődtek, a pályázatok többletforrást és intézményi
sikereket hoztak. A Szakiskolai Fejlesztési Program,
a HEFOP 3.1.3 NFT-s projekt, majd Tiszalökön a
TÁMOP-3.1.4 projekt igazi szemléletváltást követelt.
Ennek kialakításában, a pozitív attitűd létrejöttében
kiemelkedő szerepe volt. A változások igazi
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eredményeket, megvalósítható pedagógiai-módszertani
elemeket, új típusú gondolkodást, módszereket és
eljárásokat kívántak a pedagógusoktól; tanulmányi
és szakmai sikereket hoztak. Sokoldalúságát
bizonyítja, hogy az intézményvezetés mellett az
oktatás más területein is helyt állt. 1986 óta érettségi
vizsgaelnök, 2005-től közoktatási szakértő, szakmai
vizsgaelnöki feladatokat látott el. Az egész életen
át tartó tanulás jegyében 2002-ben a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság
és Társadalomtudományi Karán közoktatási vezetői
diplomát szerzett, 2003-ban a
CISCO
Nemzetközi
Hálózati
Akadémia Debreceni Regionális
Akadémiáján végzett. Közép- és
emelt szintű érettségi vizsgáztató
volt matematikából, fizikából,
informatikai
alapismeretekből,
2000 óta ECDL vizsgáztató. 2007től pedig 2016-ban bekövetkezett
nyugdíjazásáig
igazgatóként
irányította az újraindult tiszalöki
Teleki
Blanka
Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégiumot. Igazi lokálpatriótaként
sokat tett azért, hogy Tiszalökön
a
középiskolai
képzés
folytatódhasson. A 2007/2008-as
tanévben irányításával bevezetésre
került az emelt óraszámú testnevelés
a gimnáziumi osztályokban, a
2011/2012-es tanévtől pedig a
rendészeti és katonai ismeretek
oktatása
gimnáziumi,
illetve
szakközépiskolai osztályokban. Nagy szerepet töltött
be a szakképzés felfejlesztésében. Ebben az időszakban
is számos nyertes pályázatot menedzselt, melyek
hozzájárultak az iskola felszereltségének javításához,
a pedagógusok módszertani fejlődéséhez. Sikeresen
koordinálta a többszöri fenntartóváltást. A nevelést,
oktatást és képzést elsősorban szolgáltatásnak tekintette.
Ezért kiemelt célja volt a minőségi oktatás; a szakképzés
nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó és
szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás,
a megfelelő színvonalú felnőttoktatás biztosítása.
2016-ban az Emberi Erőforrások Minisztere Pedagógus
Szolgálati Emlékérem miniszteri elismerésben
részesítette.
Emlékét megőrizzük.
Az iskola dolgozói
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Jeles nap a Telekiben
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2018. november 30-án tűzték fel a Nyíregyházi SZC

tiszteletére, hogy a tanulók megkapják a várva várt
szalagot, mely több üzenetet is hordoz magában: jelzi,
hogy viselője a mi iskolánk végzős tanulója, ahol kettő,
három vagy négy évet tölt el; jelzi a tanulók közösséghez
(osztály, évfolyam, iskola) tartozását; jelzi, hogy a finisbe
érkeztek és hamarosan vár rájuk egy újabb jeles nap, a

Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma csaknem 40 végzős tanulójának
osztályfőnökeik a szalagot: nevezetesen a 12. B
szakgimnáziumi osztálynak Eszenyiné Zólyomi Andrea,
a 11. C szakközépiskolai osztálynak (hegesztő) Fehér
Zoltánné, a 11. D szakközépiskolai osztálynak (eladó;
festő, mázoló, tapétázó) Nagyné Sipos Marianna, SZH/2
Szakképzési Híd osztálynak (bevontelektródás kézi
ívhegesztő) Faggyasné Balogh Erzsébet. Ez a nap –
ahogy igazgató úr is elmondta ünnepi köszöntőjében – a
szó szoros és átvitt értelmében is jeles nap lett az iskola
életében. Jeles, hiszen a diákokon és tanáraikon kívül a
szülők, hozzátartozók is ünneplő ruhába öltöztek annak

ballagás, melyet követően számot adhatnak tudásukról.
Igazgató úr ünnepi beszédét és a szalagok feltűzését
követően a végzős diákok énekes-táncos műsora
szórakoztatta a közönséget. Minden osztály kivette részét
a szórakoztatásból, többen olyan oldalukat mutatták
meg a közönségnek, melyre senki – még társaik sem –
számított. A csaknem két óra kikapcsolódást jelentő,
klasszikus és modern táncokat, visszaemlékezéseket,
osztályéneket felsorakoztató programot követően
adtuk vissza a tanulókat a hozzátartozóknak azzal a –
Montaigne gondolatához kapcsolódó – jó kívánsággal,
hogy találja meg és érje el mindenki élete célját, hogy ne
csak hánykolódjanak az élet tengerén.

„Semmilyen szél nem jó annak, kinek nincs célul
kiszemelt kikötője.” (Montaigne)

Fesztivál az oktatás szolgálatában
2018. november 28-án rendezték meg Debrecenben
a „Mi a pálya?” elnevezésű műszaki pályaválasztó
fesztivált. A rendezvény fő szponzora az E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt. volt. A támogatásuknak köszönhetően
intézményünk tanulói részt vehettek ezen az eseményen,
amelynek a Debreceni Egyetem Sporttudományi Oktatóközpontja adott otthont. Az Innovációs és Technológiai
Minisztérium, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal, valamint a Magyar Elektrotechnikai Egyesület meghívásának eleget téve cégek, oktatási
intézmények jelentek meg, s a részükre felállított standokon bemutathatták tevékenységeiket. A kiállítók segítséget szerettek volna adni a pályaválasztás előtt álló diákságnak. Az interaktív kiállítások bepillantást engedtek egy-egy szakma
rejtelmeibe. Az érdeklődő diákok nemcsak kipróbálhatták a rendelkezésükre álló eszközöket, hanem lehetőségük volt
a kiállító cégek képviselőivel is beszélgetni. A rendezvény egyik
legérdekesebb részét Szujó Zoltán sportriporter vezette fel, aki a
rendezvény házigazdája volt. A showban látott fizikai kísérleteket
a „Brutális fizika” című ismeretterjesztő sorozatból ismert Härtlein
Károly mesteroktató mutatta be. Az érdekfeszítő előadásban a tudományosság mellett a humor is megjelent. A közel 3 órás rendezvényen hat műszaki ágazattal ismerkedhettek meg tanulóink
(gépészet, informatika, távközlés, elektronika, elektrotechnika és a
vegyipar). A rendezvényről új információkkal és élményekkel gazdagabban tértek vissza tanulóink.
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Hírek a Kossuthból
A humán munkaközösség hírei
Olvasási verseny
November 14-én olvasási versenyt rendeztünk. Évfolyamonként 8-10 tanuló mérte össze tehetségét. Mindenkinek egy
szövegrészletet kellett felolvasnia, amely a saját évfolyamának házi olvasmányáról szólt.
A következő eredmények születtek:
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam
I.

Páger Zselyke 5.a

Balogh Mirjam 5.a

Bényei Eszter 7.a

Bánszki Blanka Zoé 8.a

II.

Kis Virág Evelin 5.b

Fleischer Flóra 5.b

Agócs Armand 7.a

Cserés Anna 8.a

III.

Szabó Győző Patrik 5.a

Fegyveres Anna 5.b

Vinginder Tamás Barnabás 7.a

Ferenczi Ákos 8.a

Tehetség kerestetik
November 22-én Tiszavasváriban rendezték a Tehetség kerestetik anyanyelvi versenyt.
Két évfolyamon mérkőztek meg a tanulók, 6. és 8. évfolyamon.
Eredmények: 6. évfolyam:
		
Balogh Mirjam (6.a) III. helyezés
		
Szilágyi Szabolcs (6.a) III. helyezés
		
Sepsi Lázár Márton (6.b) IV. helyezés
Tehetségek kerestettek, és találtattak is…

8. évfolyam
Bánszki Blanka Zoé II. helyezés
Ferenczi Ákos (8.a) IV. helyezés

Váci hetek
Szövegértési verseny
A Váci hetek keretében rendezett szövegértési versenyen igen szép eredményeket értünk el.
5-6. évfolyam:
Szilágyi Szabolcs (6.a) I.
Fleischer Flóra (6.b) II.
Balogh Mirjam (6.a) III. helyezett lett.

7-8. évfolyam
Áfra Nikoletta (8.a) I.
Cserés Anna (8.a) III. helyezett lett.

Angolversenyek
Ugyancsak a Váci hetek keretében rendezett két angolversenyen is csodálatosan szerepeltek tanulóink. Volt egyéni
írásbeli verseny, illetve magnózás.
Egyéni írásbeli:
I. kategória 5 – 6. alap

I.
II.
III.

Nagy Csongor
Reszkető Gábor A2
Sepsi Lázár

III. kategória 7 – 8. alap

I.
II.

Áfra Nikoletta B1
Kórik Zsombor B1
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IV. kategória 7 – 8. emelt

I.

Bánszki Blanka Zoé B1

VII. kategória 11-12-13. alap

I.

Ferenczi Ákos B2

B1 magnózás

I.
II.

Bánszki Blanka Zoé IV.kat.
Kórik Zsombor III.kat.

B2 magnózás

I.

Ferenczi Ákos VII.kat.

Gratulálunk versenyzőinknek a szép eredményekért!

HÍREK A KOSSUTHBÓL
Advent az iskolában
Már hagyomány a Tiszalöki Kossuth
Lajos Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában az Adventi
időszak.
Hétfő reggelente kicsik és nagyok
körbeálljuk a gyönyörű adventi
koszorúnkat, ahol néhány kedves
köszöntő gondolat után karácsonyi
versek hangzanak el, a gyertyagyújtást
pedig közös ének követi, felcsendül a
Kiskarácsony című dal.
Várakozással készítjük lelkünket az
ünnep meghitt perceire, amelyet majd
szeretetteink körében tölthetünk.
Művészetis gyerekeink karácsonyi
hangversenye is ezen időszak része,
ahol az adventi koszorú gyertyáinak
fényében
és
a
karácsonyfa
fenyőillatában csodás érzés járja át
lelkünket.
Az iskolánk adventi időszakát
tanítványaink karácsonyi műsorával
zárjuk, melyre nagy szeretettel hívjuk
és várjuk nyugdíjas pedagógusainkat
is.
Budainé Potor Juliánna
Nálunk járt a Mikulás
Ebben az évben is izgatottan vártuk
a Mikulás ünnepséget. Az idén
december 7-én érkezett el a nagy nap.

Lakatosné Orosz Ildikó - mkv.
Forgatag

Hagyományainkhoz
híven
a
másodikos tanulók adták a műsort.
Hetekig készültek szorgalmasan.
Az előadás reggelén a kistornaterem
színházteremmé
változott.
A
másodikos tanító nénik gyönyörű
dekorációval színpadot varázsoltak, a 4.
a osztály pedig berendezte a nézőteret.
A műsor az alsós művészetis gyerekek
furulya és klarinétjátékával kezdődött.
Ezután „A Mikulás órája” című
mesejátékot láttuk. Egy varázsóráról
szólt, ami sajnos elromlott, így a
Télapó nem tudott eljutni időben
a gyerekekhez. Szerencsére János
mester megjavította az órát. Közben
rengeteg galiba történt, főleg a
manók csintalankodtak, de aztán ők
is megjavultak, és előadtak egy vidám
táncot. A varázsporok tánca pedig
igen látványos volt. Végül minden
megoldódott, és sikerült a Mikulásnak
mindenkit megajándékoznia. Óriási
tapssal jutalmaztuk a szereplőket.
Ezután még közösen énekeltünk,
majd mindenki visszament a saját
tantermébe. Ekkor következett az
újabb izgalom, megjött a Mikulás
az osztályunkba! Mindenki kapott
csomagot, aminek nagyon örültünk,
és rögtön megettünk belőle egy- két
finomságot. Ezután még játszottunk,
majd elégedetten indultunk haza.
Nagyon vidáman telt el ez a nap!

Közeledik a karácsony. Szeretett
városunk is díszekbe öltözik. A
gyerekeknek is nagy kedvence
a városi forgatag. Az emberek
foglalkozásuknak
megfelelően
kipakolják és kínálják portékájukat.
Első nap a családommal, a második
napon pedig osztályommal voltam.
Először körbejártunk, nézelődtünk.
Sok mindent láthattunk. Kedvencem
az a sátor volt, ahol sok-sok karkötő
közül válogathattam. A többi sátor
is elnyerte tetszésemet. Mindenhol
találtam valami különlegeset.
Finom volt, és nagyon jól esett a forró
tea, a csokis palacsinta és a töltött
lángos. Nagyon kreatív volt a Rudolf
nyalóka! Legjobban a zsákbamacskát
kedveltem!
A hivatalban pedig kezdődhetett
az önfeledt játék! Kicsiknek és
nagyoknak jó szórakozást kínált!
Nekem az üveggolyós játék tetszett a
legjobban.
Másnap
az
osztályommal
is
visszatértünk. Fotókat készítettünk
a városi karácsonyfa előtt, illetve a
sátrak mellett. A hivatalban ismét
finom teát kortyolgathattunk.
Visszafelé azon gondolkodtam, hogy
milyen szép is ez az ünnep! Minden
percét szeretem!

A 4. a osztály

Kozsla Judit 4.b
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Váci Matematika verseny
A Váci Mihály Gimnázium által szervezett matematika versenyen iskolánk tanulói az alábbi eredményeket érték el:
5. évfolyam: I. helyezett Varga Zalán 5.a osztályos tanuló
6. évfolyam: I. helyezett Sepsi Lázár Márton 6.b osztályos tanuló III. helyezett Kertész Máté 6.a osztályos tanuló
8. évfolyam: I. helyezett Ferenczi Ákos 8.a osztályos tanuló II. helyezett Cserés Anna és Szakolczai Andor 8. a osztályos
tanulók
Orosz Tibor munkaközöség-vezető

Egri teremtorna
Egerben vett részt Tiszalöki U13-as korosztály focicsapata
2018.12.01-02. Heti két alkalommal készültünk erre a
teremtornára. Ebben a korosztályban 16 csapat nevezett,
mi a „D” csoportba kerültünk. Első mérkőzésünkön az
Újbuda csapatával játszottunk, akiktől 5-0-ra kikaptunk.
Második csoportmeccsünkön 3-0 ás vereséget szenvedtünk
a Csepel egyesületétől. Az utolsó csoportmérkőzésen 2-0ra kikaptunk a Mezőkövesd csapatától, így nem jutottunk
a legjobb 8 közé. Másnap a 9-16 helyezésért játszottunk.
Először a Kecskemét csapatát vertük meg 2-1 re. Következő
mérkőzésünkön Pestlőrinc csapatától kikaptunk 4-1 re.
Az utolsó mérkőzésünket az erdélyi Erdőszentgyörgy
csapatával vívtunk, amelyet sikerült 2-1 aranyban legyőznünk, így 11-et lettünk. A Tiszalöki kisfocisták jól érezték
magukat a színvonalas teremtornán.
Támogatóink: Nagyné Solymosi Mária, Benkő Zoltán, Novák Norbert, Nagy József, Farkas Imre, Papp Sándor,
Munkácsi László, Szepesi Zoltán, Pápa József, Tiszalöki VSE, Önkormányzat,
Akik részt vettek a tornán: Nagy Roland, Hegedüs László, Fábián Attila, Soltész Krisztián, Rácz Zoltán, Budai
Márkó,Kovács Kristóf, Kiss János. Edző: Péntek Miklós
Péntek Miklós

Egy eredményes év zárása
2018. december elején, Miskolcon rendezték meg az idei évben nemzetközi
versenyen helyezést elért sportolók és edzők gáláját, ahol az érmet szerzettek
elismerésben részesültek. Nagy öröm volt számunkra, hogy a Diósgyőri Kajak
Sport Club versenyzője Orosz Adrienn és edzője Orosz Sándor megkapták a
Miskolc város év sportolójának és az év kiváló edzőjének járó emlékplakettet.
Jóleső érzés, hogy az Európa-bajnoki ezüstérem még most is érezteti
hatását. Gratulálunk és további sikeres felkészülést kívánunk a következő
versenyszezonra!

Álláslehetőség!!!
A Tiszalöki Pizza Feretti munkatársat keres, konyhai dolgozó
és futár munkakörbe, azonnali kezdéssel.
Jelentkezni a 0670-345-3401-es telefonszámon lehet!

2018. december
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Ez történt az Új Élet Horgász
és Környezetvédelmi egyesületnél 2018-ban
Eljött az évvége, beköszöntött a tél. A legtöbb horgász
ilyenkor szögre akasztja a felszerelését, és fejben következő
szezonra készül.
Emlékezzünk egy kicsit, vissza mi is történt az Új Élet
Horgász és Környezetvédelmi Egyesületnél 2018-ban.
Horgászoknak a legfontosabb a telepítés szokott lenni,
ebben az évben 6 alkalommal sikerült pontyot telepíteni
a holtágba, valamit tavasszal és ősszel fehérhal telepítés
történt. Áprilisban nem csak a vízparton érezhették jól
magukat a horgászok, hiszen a Művelődési ház adott
otthont a horgászbálnak, ahol finom ételek és jó zene tette
lehetővé az önfeledt szórakozást.
Az éves programtervben két környezetnap volt feltüntetve,
de az elsőt a rossz idő miatt el kellett halasztani. Áprilisban
viszont sikerült megtartani, amikor az egyesület tagjai
segítségével a padokat felújítottuk, új tűzrakó helyek
kerültek ki, valamit árpaszalma lett kihelyezve zsákokban
a vízbe, ami az algásodás megakadályozását segíti.
Több horgászversenynek is helyet adott a holtág. Ilyen
volt például a gyermeknapi horgászverseny ahol a jövő
horgásznemzedéke mérette meg magát. Nagyon jó
hangulatban zajlott a verseny, értékes tárgynyereményekért,
amit a Szabolcs Szatmár Bereg megyei horgász szövetség
ajánlott fel.
Minden horgászversenyen nagy érdeklődést mutattak a
sporttársak, sokan eljöttek. Ilyen megmérettetés volt a 24
órás horgászverseny, az egyesületi verseny, de egy

Állatorvosi ügyelet
december 15-16:
december 22-23-24:
december 25-26:
december 29-30:
dec. 31 – január 1:
január 05-06: 		
január 12-13: 		

Dr. Erdélyi Béla 30/324-2750
Dr. Bónis László 30/978-0410
Dr. Bodnár József 30/324-3023
Dr. Magyar Károly 70/570-0904
Dr. Erdélyi Béla
Dr. Bónis László
Dr. Bodnár József

MÁSOLTASSA
VIDEOFELVÉTELEIT
DVD-RE!
Érdeklődni lehet: Városi Könyvtár: 578-022
Mindenféle videokazettát,
videofelvételt tudunk másolni!
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horgászversennyel megemlékeztünk az elhunyt egyesületi
tagokra is.
Julius végén ismét a gyermeknevetéstől volt hangos a vízpart,
ugyanis a már hagyománynak számító gyermektábornak
adott otthont a holtág. 3 napos táborban, nagyon jól érezték
magukat a gyerekek, változatos programokban vettek részt,
és a tábor végét horgászverseny zárta.
Eközben szépült is a holtág ami Gömze Sándor Polgármester
Úrnak és Polgármesteri hivatalnak köszönhető,
hiszen a Turisztikai projekt keretein belül napelemes
kandeláberek kerültek ki a komphoz vezető úthoz.
Biciklitárolók könnyítik a kerékpárral érkezők dolgát.
Valamit egy vizesblokk is helyet kapott, ami a hosszabb
horgásztúrákra érkezők komfortérzetét segíti. Valamit két
akadálymentes horgászhely is kialakításra került, így a
mozgáskorlátozott horgászok is tudnak a szenvedélyüknek
hódolni. (Mellékesen jegyzem meg, a közösségi hálón több
horgászcsoportban is láttam, hogy milyen példa értékű,
hogy a Kenyérgyári holtágon ilyen horgászhelyek vannak).
2019-ben tovább folytatjuk a munkát az egyesület és a
holtág körül, hogy a mi kis gyöngyszemünk a Kenyérgyári
holtág tovább szépüljön.
Így az év végével szeretnék az egyesület vezetősége
nevében mindenkinek megköszönni a munkát, a
segítséget. Szeretnénk mindenkinek nagyon boldog békés
karácsonyi ünnepet, valamit nagyon boldog újévet kívánni.
Sikerekben, egészségben és persze fogásokban gazdag
2019-es esztendőt.
Károly Attila - Verseny és Ifjúsági felelős

12

TISZALÖKI HÍRLAP

TISZALÖKI NÉPZENEI EGYÜTTES
Rövid nyári szünet után a Városnap színpadán mutattuk be
először Tiszalökön a Csoóri
Sándor Program által kapott új
fellépő ruháinkat, melyeket az
Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatott. Ezt követően az
augusztus 20-ai városi ünnepélyt
színesítettük műsorunkkal, majd
gőzerővel készültünk az egyik
legnagyobb megmérettetésünkre.
„Hagyományos régiók, régiók
hagyománya“ címmel rendezték
immáron tizenkettedik alkalommal november 17-én, Budapesten a Csepeli Munkásotthon
a Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei Döntőjét, melynek mi is részesei voltunk. A Vass Lajos Népzenei Szövetség kétéves
időtartamban
rendezi meg a versenyt
három fordulóban a
Kárpát-medencében
élő valamennyi magyar, s a határon belül
élő nemzetiségi dalkörök, zenei csoportok, szólóénekesek,
hangszeres szólisták
számára. A verseny
célja: Vass Lajos szellemének adózva – aki
a televízió segítségével az 1969-70-ben
megrendezett Röpülj
páva vetélkedő műsorvezetőjeként megénekeltette a magyar népet -, bizonyíthatjuk, hogy a népzene napjainkban is összetartó érték. Zenei anyanyelvünk lélekben összekapcsol emberi
közösségeket határainkon innen és túl. Egész népünk
gazdagodik, ha ki-ki saját hagyományát műveli, ápolja
mind magasabb és magasabb szinten. Az idei rendezvény fővédnöke Vass József, a Vass Lajos Népzenei Szövetség elnöke, a rendezvény védnökei dr. Gerzanics Magdolna népzenekutató, újságíró, a Vass Lajos Népzenei
Szövetség szakmai elnöke, valamint dr. Alföldy-Boruss
István népzenekutató, a Magyar Rádió nyugalmazott zenei
főszerkesztője, a Vass Lajos Népzenei Szövetség szakmai
elnöke voltak. Az ünnepi megnyitót követően elkezdődött
a verseny, melyben a felnőtt kategóriában 63 csoport, a
gyermek-ifjúsági kategóriában 37 szereplő mérte ös�sze tudását. Népzenei együttesünk harmadszor jutott
a döntőbe, ahol egyszer nívódíjban, immáron másodszor kiemelt nívódíjban részesültünk. November 24-én
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Demecserbe utaztunk az Őszikék Népzenei Fesztiválra,
melynek többször voltunk ezelőtt is fellépői. Mára a rendezvény országos hírűvé vált, hiszen a Folkrádió is beillesztette
rendezvénynaptárába. A fellépők
között gyermek, ifjúsági és felnőtt csoportok, valamint szólisták
is versenyeztek. Jó volt e széles
skála bemutatkozóit látni, hallani,
hisz a színházterem nézőterén
több generáció hallgatta egymás
előadását. A népzene összekötött,
eggyé tett minket. Szinte beleborzongott a hallgatóság, amikor a
szünetben spontán dalolásba kezdett több száz résztvevő. A délután talán legemlékezetesebb produkciója az arany minősítést elért érpataki Sutka Rebeka énekesnek volt köszönhető, aki kántált. Előadása közben a csend hallható volt.
Boldog karácsonyt
– hangzott végül az
utolsó akkord. A versenyzők bemutatóját
színvonalas gálaműsor követte, melyben
fellépett a demecseri
Rétközi
Pendelyes
Néptánccsoport.
A
zsűri eredményhirdetése után az ő vezetésükkel hangulatos
táncház kezdődött. A
zsűri elnöke Széles
András citeraművész
volt,
aki
az
ötvenéves jubileumi
rendezvényünket
megtisztelte jelenlétével és előadásával Tiszalökön. Tagjai
Bárdosi Ildikó népdalénekes és Hajdú Ágota népzenészek
voltak. Népzenei együttesünk és Asszonykórusunk is
arany oklevelet kapott Demecserben. Nagyon nagy dicséret és köszönet jár mindnyájunknak a csodálatos eredményekért! Szeretném, ha a megérdemelt téli szünet után, az
ünnepek hangulatával feltöltődve folytatnánk mindnyájan
jó egészségben és jó kedvben újabb népdalcsokraink tanulását, újabb fellépéseink előkészítését! Köszönjük a Csoóri Sándor Alapítvány útiköltség-támogatását budapesti
utunkhoz, valamint önkormányzatunk és polgármesterünk
odafigyelését fellépéseink finanszírozásához! Köszönet a
művelődési ház vezetőjének és dolgozóinak lelkiismeretes munkájukért, családtagjainknak türelmükért, megértésükért! Kívánok mindannyiunknak, támogatóinknak, a
Tiszalöki Hírlap olvasóinak jó egészséget, békés boldog
újévet!
Cziczerné Darai Erzsébet

2018. december
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Adventi készülődés
új helyszínen
2018. december másodikán új
helyen gyújtottuk meg az első
gyertyát
városunk
szépséges
adventi koszorúján, ezzel mintegy
felavattuk a teret, amely bár
még nincs tökéletesen készen,
de nagyon jó helyszíne volt
a gyertyagyújtásoknak, és a
forgatagnak is.
Az első gyertyát Fercsákné Tomán
Ildikó, az Ügyrendi és Szociális
Bizottság elnöke gyújtotta meg,
ünnepi köszöntőjét követően, majd
közös ima következett Földes Gábor
plébánossal, utána a Tiszalöki
Római Katolikus Egyházközség
hívei énekeltek. A sort Hekman
Erzsébet karácsonyi dalokkal zárta.
Mindez a szépen feldíszített kávézó
előtti kis színpadon történt.

A második gyertyát Bacsó János
görögkatolikus parókus gyújtotta
meg, ünnepi beszédét követően,
majd a Polgármesteri hivatal
nagytermében a Szivárvány Óvoda
dolgozói és Kisvakond csoportosai
adtak ünnepi műsort.
A cikk írásának időpontjában még
előttünk van két gyertyagyújtás, de
mire a Tiszalöki Hírlap megjelenik,
akkorra már mind a négy gyertya
égni fog.
A harmadik gyertyát december 16án Gömze Sándor polgármester
úr gyújtja meg, ünnepi beszédét
követően,
majd
a
hivatal
nagytermében
Détár
Enikő

főszereplésével a Pesti Zenés Színpad
Hófehér karácsony című adventi
műsorában gyönyörködhetnek a
megjelentek.
Az utolsó gyertyát december 23-

án Lőrinczyné Harászi Andrea
lelkészasszony lobbantja lángra a
közös imát követően, majd fellép a
Református Nőszövetség Énekkara.
Nemcsak a gyertyagyújtásoknak

2018. december
volt nagyon jó helyszín a szépen
kivilágított tér, a Karácsonyi
Forgatag is ott kapott helyet
december 6-án és 7-én.
December
06-án
csütörtökön
14 órától 18 óráig a hivatal
nagytermében a Méhecske Játéktér
logikai játszóháza várta a gyerekeket
a Logikó-P Játék támogatásával
14:30-tól a Szivárvány Óvoda
műsorában gyönyörködhettünk, őket
követte 15 órától a tiszalöki általános
iskolások műsora, ugyanakkor
Perjésiné Kiss Rita tanárnő és
tanítványai mézeskalácsot sütöttek
az előtérben, közben a Mikulás is
megérkezett, szaloncukrot osztva a
jó gyerekeknek.
16:30-tól
a
Teleki
Blanka
Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium tanulóinak műsorában
gyönyörködhettek a nézők, a
délutánt pedig Vincze-Szakos Katie

műsora zárta.
December 07. pénteken 13:30kor Eltűnt a Mikulás című –
interaktív Mikulásműsorban vettek
részt a tiszalöki óvodások, óriási
lelkesedéssel és örömmel.
16:30-tól
kezdődtek
Gabriella
kalandjai a konyhában, vendégünk
volt Marázi Gabriella gasztroblogger,
akivel jót beszélgettünk, miközben
megkóstoltuk
a
finomabbnálfinomabb süteményeit, mindenkinek
nagyon ízlettek, köszönjük szépen a
felajánlását!
A 2018-as Karácsonyi Forgatagot
Gulyás Szilvia ZUMBA csapata
zárta, akik a szemerkélő eső és a
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hideg ellenére felforrósították a
téren a hangulatot.
Ahhoz, hogy mindez ebben a
formában
megvalósulhasson,
az intézmények és a dolgozók
összefogására volt szükség és
a
Tiszalökért
Közalapítvány
támogatására, amit ezúton is nagyon
köszönünk!
Gömze Sándor polgármester úrnak
köszönjük a támogatását, Cserés
Csaba igazgató úrnak a város
karácsonyfáját, Gömzéné Bíró
Kornélia igazgató helyettesnek a
díszek elkészítésének koordinálását,
és a pedagógusoknak és a
gyerekeknek a közreműködést.
Forgács Nagy Emesének, Cziáky
Tímeának,
Szabó
Veronika

intézményvezető asszonynak és
munkatársainak szintén köszönjük a
díszeket.
A
HOT&COLD
Kft.
ügyvezetőjének, Benkő Zoltánnak

köszönjük az adventi koszorú
alapjának elkészítését és Kiss
Zoltánné Piroskának pedig a

feldíszítését.
A Városüzemeltetési Intézmény
vezetőjének és dolgozóinak a
szállításért és az ünnepi fények
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felrakásáért tartozunk köszönettel.
A Polgárőrség és a rendőrség
dolgozóit is köszönet illeti, ugyanis
ők vigyáztak az értékeinkre és a testi
épségünkre.
Cziczerné
Darai
Erzsébetnek,
Cziczer Jánosnak és Tölgyesi
Attilának
köszönjük,
hogy
megörökítették az utókor számára
az eseményeket.
A Városi Könyvtár és Művelődési
Ház
minden
dolgozójának
köszönöm a tevékeny szervezői
munkát, a lelkesedést és a kitartást.
Végül köszönet illet mindenkit, aki
bármilyen módon közreműködött
a rendezvény szervezésében és
lebonyolításban, és a közönségnek is
nagyon köszönjük, hogy kitartottak
a nem éppen kellemes idő ellenére.

Tölgyesi Attiláné
igazgató
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Novemberben házasságot kötött:
Barócsi Tibor – Enci Sarolta Debora
Akitől novemberben búcsút vettünk:
István Attila
Kiss István
Nagy Istvánné
Poczkodi Sándor Ferenc
Rácz Sándor Dénes
Tóth Józsefné
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Tiszalök Város Önkormányzata,
Képviselőtestülete valamint a
Tiszalöki Hírlap szerkesztőbizottsága
nevében ezúton kívánok minden
Kedves Olvasónak és városlakónak
áldott karácsonyt, békés boldog
újesztendőt, egészségben,
szeretetben, boldogságban!

Fülöp Attila
főszerkesztő

Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:
Mészáros Zita Erika
Vajda Zsófia

KARÁCSONYI MISEREND

Bereczki Istvánné született Buzsik Mária
86. születésnapja alkalmából
Köszönti sok szeretettel lánya és fia
családja, 5 unokája, 3 dédunokája.
További jó egészséget és még sok boldog
eltöltött évet kívánunk neki!

Tiszavasvári Járási Hivatal
ügyfélfogadás:
2018.december 15-én (szombat) 08.0012.00-ig
2018.12.27. csütörtök 08.00-16.00
2018.12.28. péntek 08.00-12.00

December 24-én, hétfőn 20 órától
Szentmise
December 25-én, kedden 9:30-tól
Szentmise
December 26-án szerdán 9 órától
Görög Szentliturgia

A református egyházközség
közelgő ünnepi alkalmai
2018-ban:
dec. 23. vasárnap 10 óra adventi
istentisztelet
dec. 24. hétfő 15 óra családi
istentisztelet
dec. 25. kedd 10 óra ünnepi
istentisztelet úrvacsorával
dec. 26. szerda 10 óra ünnepi

December 31-én, hétfőn 16 órától
Szentmise
2019. január 1-én, kedden 9:30-tól
Szentmise
Áldott, Békés, Boldog Karácsonyi
Ünnepeket Kíván
a tiszalöki Katolikus Egyház
istentisztelet
dec. 30. vasárnap 10 óra
istentisztelet
dec. 31. hétfő 17 óra óévi
istentisztelet
jan. 1. kedd 10 óra újévi
istentisztelet
„Jöjjetek Krisztust dicsérni,
bízó szívvel hozzá térni,
énekekkel zengve kérni!
Krisztus népe, jöjjetek!”
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