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„Már két éve, hogy örökre elmentél, itt hagytál bennünket és búcsút sem vettél.
Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, minket és mindent amiért küzdöttél.

Pihenj csendesen, hol nincs már fájdalom, szívünkben itt leszel, míg élünk a világon.
Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, a jó Isten őrködjön pihenésed felett!”

Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, míg e földön élünk nem fogunk feledni!

Ostorházi Lajos
(1949-2014)

Fájó szívvel emlékezik halálod 2. évfordulóján:
Szerető Családod

A Tiva-Szolg Nonprofit 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!

ANYAKÖNYV

Augusztusban házasságot kötöttek:
Tamás András – Encs Mirjam
Veres József – Kántor Evelin
Fazekas Balázs – Murvai Hajnalka
Mezei Gábor – Mártha Mária
Kecskés Csaba – Bökönyi Beáta

Akiktől augusztusban búcsút vettünk:
Gyarmati Sándorné

Juhász Antalné
Karikás Károly

Tóth Gábor

Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:
Balogh Valentina
Borbély Fruzsina

Deák Szimonetta Alexandra
Kiss Krisztián Gergő

Rácz Emma

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Tiszalök Város Önkormányzata köszönetét 
fejezi ki Halmi László és Halmi Zoltán úrnak, 
akik villanyoszlopot és Dan Tamás úrnak, aki 
kapcsolószekrényt adományozott a városnak 
és ezzel hozzájárultak a rendezvények 
színvonalasabb lebonyolításához.

„Elmentem Tőletek, nem tudtam búcsúzni,
Nem volt időm, el kellett indulni.

Szívetekbe hagyom emlékem örökre,
Ha látni akartok, nézzetek az égre.„

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

PAPP HENRIETTA TÍMEA
Neveléstudományi mestertanár

2016. szeptember 2-án, 38 évesen váratlanul elhunyt.
Soha nem múló fájdalommal búcsúznak tőle:
gyászoló szülei, húga és családja, keresztlánya, közeli és 
távoli rokonai, barátai, kollégái, munkatársai és mindazok, 
akik ismerték és szerették!

Amíg éltél, nagyon szerettünk!
Amíg élünk, el nem feledünk!

A gyászoló család
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Interjú  
dr. Vinnai Győző  

egyéni országgyűlési 
képviselővel

2. oldal

Képviselő-testületi 
határozat a  

kötelező betelepítési 
kvótáról 

3. oldal

Tájékoztatás 
a START 

Mezőgazdasági 
programról

5. oldal

Görbedi Miklós 
Bátyám emlékére!

7. oldal

Kajakos életképek

9 - 10. oldal

A hónap olvasója 

11. oldal



Munkaerőbörze Tiszalökön 

Tiszalökön az EFOP-1.5.3-16-2017-00086 „Együtt a humán 
szolgáltatás fejlesztésért” elnevezésű pályázat keretében 
november 21-én Munkaerőbörze került megrendezésre, melyet 
Gömze Sándor Tiszalök Város polgármestere és Treszkai József 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Tiszavasvári 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője nyitottak 
meg. A munkaerőbörze egyik előnye volt, hogy a kiállítók között 
nemcsak munkaadók, hanem oktatással és képzéssel foglalkozó 
intézmények képviselői is jelen voltak. A kiállítók között voltak a 
régióban található nagyvállalatok – Jabil Circuit Magyarország Kft., 
Jász-Plasztik Kft., Hübner-H Kft. –, illetve tiszalöki és tiszavasvári 
munkáltatók. Reméljük a Munkaerőbörzén megjelentek megtalálták 
a számukra ideális állás- és képzés lehetőséget. 
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EFOP-1.5.3-16-2017-00086 „Együtt a humán szolgáltatás fejlesztésért” 
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
MENTORPROGRAM A  
MUNKAERŐPIACON VALÓ ELHELYEZKEDÉS ELŐSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN

Nehezen talál munkát? Segítségre van szüksége akár önéletrajz, vagy motivációs levél elkészítéshez? 
Szeretné magát tovább képezni, de nem tudja, hol érdeklődjön, vagy mi lenne a megfelelő képzés az 
Ön számára? 

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00086 azonosítószámú „Együtt a humán szolgáltatás fejlesztésért” elnevezésű pá-
lyázat keretében alkalmazott mentorok segítségével lehetőségünk van segíteni Önnek abban, hogy megta-
lálja a megfelelő munkaterületet, továbbá motivált, magabiztos és vállalkozó szellemű legyen. A cél a tapasz-
talatok megosztása, önismeret fejlesztése. A fejlődés útjára való rálépés segítése, valamint megtalálni azokat 
az irányokat és programokat a mentorált számára, melyek segítségével könnyebben el tud helyezkedni.

A program során egyéni fejlesztési terv készül, mely személyre szabottan tartalmazza a jövőbeni célokat, az 
ezek eléréséhez szükséges teendőket.

A programba való belépés és részvétel díjtalan! 
Amennyiben programunk felkeltette érdeklődését, várjuk szíves jelentkezését az alábbi elérhetőségeken: 
Forgács – Nagy Emese: +36 70 / 606-2434 
Cziáky Tímea:                 +36 70 / 608-0717 
efop15316@tiszalok.hu
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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 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. 
 A nemzeti 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.

 
Tiszalöki Foglalkoztatási Paktum

A Tiszalöki Foglalkoztatási Paktum egy 
foglalkoztatási partnerség, amely érinti Tiszalök, 
Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár álláskeresőit. 

A Paktum célja a helyi gazdaságnak és a munkaerő-
piacnak a fejlesztésében érdekelt felek (munkaadók és 
munkavállalók) támogatása és együttműködés:
-  foglalkoztatást elősegítő programok megvalósítása,
-  összehangolni  a térségi munkaerő-piaci szereplők 
gazdasági és humánerőforrás-fejlesztési elképzeléseit és 
céljait, 
-  közösen megoldást keresni a problémákra,
-  mindezekkel a helyi foglalkoztatás bővítése.

A projekt megvalósítása során a különféle munkaerő-
piaci programok, szolgáltatások mellett központi szerepe 
és jelentősége van a támogatott képzéseknek és 
foglalkoztatásoknak.

A Tiszalöki Foglalkoztatási Paktum fő célcsoportjai:
-  Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár álláskeresői
-  az érintett munkaadók, vállalkozások 
A munkavállalói oldalról az adott térségben munkát 
vállalni szándékozó, álláskereső, hátrányos helyzetű 
személyek és közfoglalkoztatottak vonhatók be.

Hátrányos helyzetű személyek:
- alacsony iskolai végzettségűek
- munkavállalók (az 50 év feletti munkavállalók)
-  tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
- foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülők
- 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdők
- megváltozott munkaképességűek
- nők, GYED-ről/GYES-ről visszatérők, vagy 
legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
- roma nemzetiséghez tartozók

További felvilágosítás:                    
dr. Erdélyi Iván, Paktumiroda-vezető 

tel:   06-70-624-3190
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Bocskai Istvánról és a reformációról megemlékező ünnepi 
istentisztelet Tiszalökön

 
 1604. október 26. és november 7. között Tiszalök volt a Bocskai-féle 
szabadságharc központja, s itt született meg a vallásszabadság később 
világpolitikai jelentőségűvé érett eszméje is. Ezt az eseményt hagyományosan 
minden ősszel közösen ünnepli a református egyházközség és a város. Idén 
október 28-án került erre sor. Először az egyházközség énekkara kért áldást 
a jelenlévőkre, majd a gyülekezet lelkésznője, Lőrinczyné Harászi Andrea 
hirdetett igét az 501 éves reformációi gondolatok mentén: „hogyan juthat 
az ember üdvösségre?” Hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal 
került sor a hittanoktatásban résztvevő gyermekek között a Bocskai 

kapitánya és hajdúi díjak átadására. Bocskai kapitánya 2018-ban Ferenczi Ákos lett. Bocskai hajdúja díjat kaptak: Plánk 
Hanna Petra, Suhai Bettina Dóra, Pétervári Kata, Borbás Anna, Bihari Bálint, Varga Diána, Kertész Máté, Nagy Péter, 
Papp Zoltán, Reszkető Gábor, Sepsi Lázár Márton, Szilágyi Szabolcs, Cserés Anna és Marozs Vivien. Az istentisztelet 
koszorúzással zárult a templomkertben, a szabadságharc 400 éves évfordulóján állított Bocskai-szobornál. A református 
gyülekezet nevében a lelkipásztor mellett Cziczer János az egyházközség gondnoka, Tiszalök város nevében Gömze 
Sándor polgármester, Dr. Krámor Katalin és Cserés Csaba önkormányzati képviselők és Tölgyesi Attiláné igazgató 
helyeztek el koszorúkat.

Kovács Gabriella presbiter

 
KÖZLEMÉNY

Elindult a fűtés

Ugyan a fűtési szezon hivatalosan csak 
október 15-én kezdődik, az időjárás a 
hétvégén hűvösre fordult és az előrejelzések 
szerint az elkövetkező napokban is őszies 
marad. A hidegebb időjárás miatt több 
háztartásban is befűtenek a napokban. 
Fűtési technológiától függetlenül komoly 
veszélyt jelenthet, ha a fűtőeszközt 
nem rendeltetésszerűen használják, ha 
szabálytalan annak kivitelezése, vagy 
ha a rendszeres műszaki felülvizsgálatot 
elmulasztották. Az alábbi tanácsok figyelembevételével 
mind a kéménytüzek, mind a szén-monoxid mérgezések 
elkerülhetőek: A fűtőeszköz és a kémény kialakítását és 
karbantartását bízzák szakemberre, a házilag barkácsolt 
berendezések életveszélyesek lehetnek. Évente legalább 
egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. A 
lerakódott por és szennyeződés nemcsak rontja a fűtés 
hatékonyságát, hanem balesetekhez is vezethet. A családi 
házakba a kéményseprő nem megy automatikusan, 
az állampolgár által foglalt időpontban végzi el az 
ingyenes ellenőrzést és tisztítást. A http://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken lehet 
időpontot foglalni. Ha valaki a telefonos ügyintézést 
választja, hívja a 1818-as telefonszámot, majd a 9-es és 
az 1-es nyomógomb benyomásával eléri a kéményseprő-
ipari ügyfélszolgálatot. A szén-monoxid-mérgezések 
elkerülése érdekében gondoskodjanak a lakás megfelelő 
szellőzéséről. Az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba 

szereltessenek résszellőzőt. A szén-monoxid akkor 
alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a 
szoba levegőjét az égéshez, és nem biztosított a levegő-

utánpótlás. Egy megfelelően működő 
fűtőeszköz is bármikor meghibásodhat, 
ezért tanácsos egy jó minőségű szén-
monoxid-érzékelőt beszerezni. A nem 
megfelelő érzékelők életveszélyesek, 
mert hamis biztonságérzetet keltenek, és 
korántsem biztos, hogy időben jeleznek. 
Az alábbi linken található érzékelők 
megbuktak az ellenőrzéseken, ne használja 
őket! http://www.katasztrofavedelem.hu/
letoltes/piacfelugyelet/Nem_megfelelo_
CO-erzekelok_20170803.pdf Az alábbi 

linken található érzékelők megfelelő biztonságot 
nyújtanak: http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/
piacfelugyelet/Megfelelo_CO-erzekelok_20170803.pdf 
Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy 
nedves fával, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat 
bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a 
korom lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt leszűkül 
a kémény belseje, ami miatt visszaáramolhat a füst a 
házba. Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal 
fűt, annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben 
és a fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag használata 
esetén egy teljes fűtési szezonban. A kémény belső falára 
lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására 
izzani kezd és akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz 
vezethet. Minden ötödik lakástűz a kéményben keletkezik. 
 
 SZ-SZ-B. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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Szakmai továbbképzésen a Teleki kozmetikus tanulói 

Az ILCSI csapata évek óta minden évben 
járja az országot, hogy megismertesse 
a kozmetikusokat a legújabb 
termékekkel és szakmai újdonságokkal. 
A Nyíregyházi SZC Teleki Blanka 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma iskolát minden évben 
képviselik a kozmetikus tanulók ezeken 
a rendezvényeken. Az idei őszi ILCSI-körút rendkívüli, mivel most ünnepeli 
a cég megalakulásának 60. születésnapját, ezért különleges, érdekes szakmai 
programokkal készültek az előadók. Ennek a körútnak a nyíregyházi állomása 
2018. október 27-én volt, ahová felnőttoktatásban résztvevő kozmetikus tanulóink 
nagy lelkesedéssel készültek, és vettek részt rajta. Megismerkedtek az évszakok 
bőrtüneteihez köthető kezelésekkel és a hozzá szükséges hatóanyagokkal, 
termékújdonságokkal. Rövid beszámolót hallottak az ILCSI szakmai nyári 
táboráról. Hasznos, tartalmas jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt.

Pucsok Katalin - kozmetikus szakoktató

Európai Szakképzési Hét a Telekiben!

Ebben az évben november 5-9. között kerültek 
megrendezésre a Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
rendezvényei az „Európai Szakképzési Hét” 
rendezvénysorozat keretében. A Nyíregyházi SZC 
Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma több programot is szervezett ebből az 
alkalomból. 2018. november 8-án immár második 
alkalommal rendeztük meg a nagysikerű Pályaorientációs 
napot, melyre ebben az évben 12 cég és 5 szervezet 
képviselői fogadták el meghívásunkat, ezzel is 
emelve rendezvényünk színvonalát. A vendégek 6 
szakmacsoportban tartottak előadásokat iskolánk tanulói 
részére.
Ezzel az eseménnyel párhuzamosan került megrendezésre 

az „Ovis Szakmaudvar” az iskolánk tornatermében, ahol a 
tiszalöki óvodások játékos formában ismerkedhettek meg 
a nálunk tanított szakmákkal. Jövőre is nagy szeretettel 
várjuk a „jövő szakembereit”. 
2018. november 9-én végzős tanulóink részt vettek a 
Nyíregyházi Szakképzési Centrum által rendezett kiállítás 
és állásbörzén, ahol 23 kiállító képviseltette magát, akiktől 
az érdeklődő tanulók felvilágosítást és tájékoztatást 
kaphattak a szakmákról és a cégek tevékenységéről. 
A rendezvényt követően került átadásra a „Szakma 
Nagykövete” díj, amit olyan volt tanítványok kaphatnak 
meg, akik sikeres személyek és kiemelkedő életpályát 
jártak be, a nagykövetek az ifjúság példaképei lehetnek. 
Iskolánk jelöltje ebben az évben Hódiné Zelinkó Erika 
volt, aki Gurbánné Papp Mária főigazgató asszonytól 
vehette át a „Szakma Nagykövete” díjat.



Még egyszer a szeretetről 

Akkor szeretünk valakit, ha az olyan, amilyet mi szeretnénk, vagy akkor szeretünk valakit, ha olyannak fogadjuk el őt 
amilyen? A szeretet egy túl bonyolult érzés, és tudjuk is mindannyian, hogy az! Életünk során pont azok az emberek 
tesznek számunkra érthetetlen dolgokat és fájdalmat is okoznak, akik szeretnek. Épp azért, mert annyira szeretnek! 
Sokszor mi is tudjuk, hogy fáj a cselekedetük, de meg akarnak védeni ők egy még nagyobb fájdalomtól!  Gondoljuk csak 
végig: Az életben talán nincsenek is titkok, csak a felszín alatt bújnak el az igazságok, s talán ez is a szeretetből fakad. 
Az ember minél tovább él, annál több veszteséggel kell megbirkóznia nap, mint nap, mert az évek csak gyűlnek és a 
veszteségek is egyre csak sorakoznak, és talán a szeretet is megkopik. Ha az ember megöregszik, akkor bizony az élet is 
elhalad mellette, mert kielőzi az új generáció, és felkészíti számukra az új terepet, az új utat! A napok már nem kíméletesek. 
Eljön a tisztánlátás kegyetlen, felszabadító ideje is. De a veszteségek után mindig jön valami új, mindig történik valami, 

ami új erőt ad és talpra állít, segít tovább lépni. Amikor még fiatalok vagyunk, lehet, hogy 
van egy elképzelésünk arról, hogy milyenek leszünk majd idős korunkban. Milyen lesz az 
életünk, és ha már megéltük ezt a kort, akkor rá kell jönni, hogy minden mennyire más lett! 
Szerencsés az, akinek ez sikerült! Az élet fájdalmas igazsága, hogy nem kaphatunk meg 
mindent, amit elképzeltünk magunknak, vagy amit szeretnénk, s nem is kaphatunk mindenre 
választ! Előre kell ezért lépni, mert mindent nem tudunk megválaszolni, megváltoztatni, 
birtokolni. Szeretni sem olyan egyszerű, és visszafelé az időben már nem tudsz másképpen 
tenni. Nem tudsz kérdezni, és jobban szeretni sem lehet! Az a ki nem mondott szó már 
nem jelent semmit sem. Amikor az ember már nagyon hozzászokott valamihez, az még 
nem mindig biztos, hogy szereti is azt. Ettől több kell, mert a megszokás is lehet békés, 
nyugodt és sajnos lehet idegesítően dühítő is. Sok olyan ember van, aki saját magának 
szabja meg, hogy mi a kötelező, és ha már kötelező, akkor azt igyekszik be is tartani. 
Ilyenek talán a házastársi fogadalmak, az elkötelezettség, a tisztelet és talán a szeretet 
és a hűség is. Életünk apró darabokból épül 
fel, mint a Lego kockái épülnek egymásra, és 
kapcsolódnak össze. Lehet, hogy az érzések 
elhalványulnak, a szeretet kicsit megkopik, 
de az erős kapcsok az alapokat összetartják. 
Néha ugyan kártyavárat építünk és, ha egy lap 
kicsit kicsúszik, akkor bizony a kártyavár is 
összedől! No de mi azért vagyunk emberek, 
hogy talpra tudjuk állni újra és újra, hisz erre 
születtünk. A szeretetünk sokszor csodára 
képes, de sajnos mégsem helyettesíthet 
mindent. Néha a szeretet is birtokló, romboló, 
elsöprő, múlandó, de felszabadító is lehet 
és sajnos át is fordulhat haraggá, gyűlöletté 
is. Ugye tudjuk, ilyen az élet, s ez nem 
bölcsesség. A szeretet így vagy úgy, de végig 
kíséri az egész életünket, és jó, hogy van ilyen 
érzés! Milyen jó is lenne kitárni a karunkat és 
átölelni az egész világot, hogy csak béke és 
szeretet legyen, hogy ne legyen harag, hogy a 
politika, a vallás és a különböző értékrendek 
ne válasszanak szét embereket! Sajnos azt is 
tudjuk, hogy ez csak álom és egy vízió - de 
mégis jó rá gondolni.

Bodnár Gáborné
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Tűnődés

Csak ülök 
És merengek
Mikor lesz jobb
A megérdemelteknek.

Sokan éheznek,
Remegnek és fáznak,
Mi lesz, ha elveszik
Fejük fölül a házat?

Mivel ámítsák el
Az éhező gyerekeket?
Meleg ruhát, csizmát
A tél szenvedőinek.

Karácsony tájékán
Adakoznak sokan,
Hogy legyen ajándék
A karácsonyfa alatt.

Ez mind szép
És nemes dolog,
Bár nem oldódnak meg
Az emberi gondok.

Óh, ha az emberiség
Elégedett lenne,
Több csillogás lehetne
Az emberi szemekben.

Emberség, őszinteség
Ha jobban áradozna,
Átölelnék egymást
Megnyugvást adva.

Kotosz Istvánné
2018. december

ANYAKÖNYV

Októberben házasságot kötöttek:

Fábián Roland - Kovács Kitti
Molnár Csaba - Harangi Kitti

Akitől októberben búcsút vettünk:

Csikós Jánosné
Hegedüs Lászlóné

Kiss Miklós
Lipták Jánosné
Müller András
Nagy Ferencné
Suskó András

Szentesi Zsuzsanna
Takács István

Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:

Balogh Kevin
Fazekas Krisztina Bianka

Kiss Nikolasz Dániel
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TISZADOBI KASTÉLYLÁTOGATÁS 

Október közepén az Idősek Otthona lakóival, s a nappali ellátásban részesülő 
idősekkel ellátogattunk a Tiszadobi Andrássy kastélyba. Autóbusszal 
utaztunk, Tiszalök Város Önkormányzata biztosította számunkra a nyolc 
személyes Opel Vivaro – t. Tíz óra elött érkeztünk, a kastély bejárása 
idegenvezetővel fél tizenegykor kezdődött. Körbejártuk a kastélyt, lesétáltunk 
a csodálatos francia parkba, s onnan is csodálatos volt a látvány. Négy 
bejárata, tizenkét tornya, ötvenkét szobája, s háromszázhatvanöt ablaka van. 
Izgalommal vártuk, hogy beléphessünk a kastélyba. Az idegenvezetés során 
ámulatba ejtő festményeket, bútorokat, berendezéseket láthattunk. Nem 
messze lakunk Tiszadobtól, jártunk is már ott sokszor, mégis új dolgokat 
is hallhattunk a vezetés során. A kastély kávézójában ittunk egy finom 
kávét. Az akkori kornak megfelelő hangulatban érezhettük magunkat egy 
rövid ideig. Kávézás után kisétáltunk a parkba, s elfogyasztottuk az általunk hozott ételeket. Pihenés után lesétáltunk 
a Tisza partra. Az őszi fák a szivárvány minden színében pompáztak. Remek hangulatot, s ámulatot sugároztak felénk. 
Gyönyörű a természet, s ezt a maga valóságában is megcsodálhattuk. Sétánk végén gesztenyét, makkot szedtünk, 
gondolva intézményünk díszítésére is. Feltöltődve, élményekkel gazdagon tértünk haza. Az idősek nappali ellátása által 
nyújtott szolgáltatások pótolják a hiányzó családi gondoskodást, a harmonikus életvitel megteremtésének lehetőségét, 
feloldják az egyedüllét, magány okozta izolációs érzést, megszüntetik a tétlenséggel járó káros hatásokat, kiküszöbölik 
a feleslegesség érzését. Segítséget nyújtanak krízishelyzetek megelőzésében, kezelésében, a fizikális és lelki egészség 
megtartásában. Felvilágosító előadások szervezésével, tanácsadással, gyógytorna, mozgás lehetőségének biztosításával, 
valamint lelki gondozással teszik élhetőbbé az idősek életét. A Tiszalöki Idősek Otthonában működő nappali ellátás 
szeretettel hívja és várja az idős városlakókat. Az ellátás igénybe vehető hétköznap reggel 8.00 órától délután 16.00 óráig.
Érdeklődni lehet a: 06/42 278-101 telefonszámon.                                                                                                    Fercsákné Tomán Ildikó
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Rendhagyó tanulmányi kirándulás 

Az iskolánk felsős tanulói közül tízen, tanulmányi 
kiránduláson vettek részt Debrecenben, Jeneiné Gaál 
Mária rajztanárnő vezetésével. A vasútállomásról új 
típusú villamosokkal utaztunk tovább a városközpont 
felé, melyet nagyon élveztünk.  Kinézve az ablakon, 
tanárnő mesélt a város nevezetességeiről. Láttuk a Csonka 
templomot, a híres Aranybika Szállót. Megcsodáltuk 
a Nagytemplomot, mely a város főutcájának legszebb 
építménye. A templomban található iskolánk 
névadójának, Kossuth Lajosnak faragott széke, melyben 
az országgyűlés idején helyet foglalt. Itt tisztelegtünk 
emléke előtt. Megnéztük az eredeti Vizsolyi Bibliát. 
Bejártuk az épületet és a két torony között félelmetes 
magasságban sétáltunk a hídon, ámulva az elénk táruló 
panorámán. Láttuk innen az orvosi és a Kossuth Lajos 
Tudományegyetemet, valamint  a Csokonai  Színházat 

is. Mielőtt a Déry Múzeumba átmentünk volna, Marika 
néni fontosnak tartotta, hogy a Debreceni Református 
Kollégiumot megmutassa, ahol a Légy jó mindhalálig 
regény játszódik. Nyilas Misi története szívünkig 
hatolt. A kollégium híres diákjai voltak: Csokonai Vitéz 
Mihály, Móricz Zsigmond, Kölcsey Ferenc. Róluk 
bronz domborműveket helyeztek el az épületen. Innen 
átballagtunk a Déry Múzeumba, ahol nagyon tettszett 
mindenkinek őseink történetét bemutató élethű terem 
és benne az interaktív technika. Elbűvölt bennünket a 
híres festők /pl. Munkácsi M. / festményei, a régi népi 
mesterségek műhelyeit bemutató szobák, Egyiptom 
története és az őslények szemléltetése. Este fáradtan, de 
jókedvűen tértünk haza. A sok információnak rajz órán 
és művészeti oktatáson vesszük hasznát, hiszen mi már 
személyes élményekkel, tudással lettünk gazdagabbak.
                                                                                                    

Máté Viktória - 6.a osztályos tanuló

XXI. Jótékonysági Kossuth Bál

 
 November utolsó hétvégéjén került megrendezésre iskolánk jótékonysági bálja. Szerencsésnek érezzük magunkat, 
mert évek óta nagy az érdeklődés rendezvényünk iránt. 
Nagy örömmel tölt el minket, hogy ilyen sokan szeretnek Tiszalökön bálozni, mulatni, jótékonykodni. Minden embernek 
szüksége van arra, hogy kitáncolja magából feszültségét, problémáját, jókat beszélgessen, nevessen barátai, ismerősei 
körében. 

 Az est folyamán a vendégek jelenlétükkel, tombola felajánlásaikkal, támogatták iskolánkat, a jövőbeli 
elképzeléseink megvalósítását. 
Jóságukat tanulóink színvonalas műsorral jutalmazták. Az est meglepetés produkcióját báljaink törzsvendég pedagógusai, 
kollégái adták. Nagy sikert aratott a pedagógusok botos tánca.
 
 Cserés Csaba igazgató úr elmondta, hogy a tavalyi évben mi mindent tudott megvalósítani a bál bevételéből. A 
gyerekek, szülők, dolgozók nagy örömére elkészült egy fedett kerékpártároló. Ennek kivitelezésében nagy segítségünkre 
volt városunk középiskolájának igazgatója Kiss László igazgató úr, kollégái és diákjai. Tovább folytatódott Veress József 
segítségével az aula berendezésének bővítése, illetve most már szinte minden osztály rendelkezik sötétítő függönnyel, 
ami elengedhetetlen, szükséges eszköze lett az interaktív tanításnak.
 
 Gömze Sándor polgármester úr báli megnyitójában elmondta, hogy tornatermünk felújítási projektjének első 
része – tető felújítás, napkollektorok elhelyezése - sikeresen befejeződött. Bízik abban, hogy hamarosan kezdetét veheti 
a belső felújítás, korszerűsítés is.
 
 Rendezvényünket megtisztelte Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő úr is, aki elmondta, hogy örömmel 
tapasztalja, hogy évek óta milyen sokan vannak báljainkon, milyen sok ember tekinti szívügyének diákjaink, iskolánk 
támogatását, ami szerinte elengedhetetlen a jövő nemzedékének neveléséhez.

 Természetesen idén is sokan voltak, akik nem távoztak üres kézzel, tombola nyeremények sokasága szerzett 
örömet. Fődíjunk nyertesei egyenesen szárnyaltak a boldogságtól. A Megfizethető Bútor által felajánlott nyereményükre 
nézve, mindig jó szívvel fognak gondolni rájuk, ránk, mert még soha nem volt ekkor örömben, nyereményben részük.

 



 Szeretnénk megköszönni minden segítő kéznek a szorgos munkáját, az intézményvezetőknek hozzánk való jóságát, 
a finom ételeket, desszertet, tombola felajánlásokat és nem utolsó sorban a szépséges dekorációt, aminek segítségével 
megidéztük a telet.
 
  
 Mire ezeket a sorokat Önök olvassák beköszönt az év utolsó hónapja, meggyújtjuk az első gyertyát az adventi 
koszorún, szívünket – lelkünket melegség járja át, nap mint nap, számoljuk, hogy hány nap van még mikulásig, 
karácsonyig. Kívánjuk, hogy az elkövetkező napok örömmel, boldogsággal töltsék meg szívüket, az ünnepi készülődés, 
a szeretet ünnepe hozzon sok meghitt pillanatot a családok számára.

Van a karácsonyban valami, ami újra meg újra vissz röpít magunkhoz,  
az emlékeinkhez, vágyainkhoz, egész gyermeki lényünkhöz,  

amellyel még mindig tágra nyílt szemmel, ámuldozva várjuk a csodát a titokzatos ajtó mögött. 
            
          Nicolas Barreau

 

Áldott, Békés Karácsonyt és Egészségben, Szeretetben, Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kíván a 
Kossuth Szülői Munkaközösség Vezetősége és Tagjai
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TÁMOGATÓINK 

Megfizethető Bútor
Nimród Vadásztársaság

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Hot & Cold Therm Kft

Pizza Ferretti
Suspect Bau Kft

Tamás Óra - Ékszer
Új Élet Horgász Egyesület

Szarvas Gyógyszertár
Külvárosi Csemege

Bamikó Kft
OTP Bank

Bíborka Üzlet
Városüzemeltetési Kft

M Optika
Tiszalök Város Önkormányzata
Tiszalöki Polgármesteri Hivatal

Park Cukrászda
Szellei Autósbolt

Szivárvány Fagyizó
Gyrosland Ételbár

MS 2001 Bt Rizsa Ételbár
Trikolor – Gál Sándor

Divatsarok
Bényei Bútor

Jutka Virág – és Ajándék Üzlet
NySc Teleki Blanka Szakgimnázium, 

Szakiskola és Kollégium SZMK

Pál Fitness
Judit Fotó

Gömze Sándor 
Fedor László 
Mező József  
Pápa József
Dan Tamás

Csikósné Juhász Erika
Pétervári György

Págerné Kiss Beáta
Murányi Anikó

Fercsákné Tomán Ildikó 
Cserés Csaba
Kiss László

Koleszár Ferencné
Csikai Zsuzsa

Balla Alexandra
Bagi Tamás

Szegedi Erika
Novák Norbert
Vámos Tibor

Aranyász Sándor
Bajusz Gábriel
Tölgyesi Attila
Molnár János
Nagy Attila

Nagyné Sípos Marianna
Munkácsi Béla
Pásztor István

Zsírosné Kertész Katalin
Fórián László

Nagyné Bagdi Enikő
Nagy József

Szeifert László
Körei László

Fekete Miklós
Tátrai László
Nagy Barbara

Gaál Mária
Rácz Zoltán
Lakatos Pál
István Zsolt

Tanyi Erzsébet
Márton Jánosné

Szabóné Fekete Judit
Csáki József

Cziczerné Darai Erzsébet
Kecskés Tamás
Kiss Zoltánné

Dankó Dorottya
Czinkóczki János
Rigacs Tiborné
Fazekas János

Fleischer Zoltán
Juhos László

Bodóné Munkácsi Tünde
Papp Tünde

Zombori László
Müllerné Bereczki Andrea

Borbélyné Hubják Edit
Farkas Imre
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Ferenczi Ákos nyelvvizsgasikere

A közelmúltban örömmel 
értesülhettünk többen is arról, hogy 
Ferenczi Ákos 8. osztályos tanuló a 
Tiszalöki Kossuth Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
diákja sikeres középfokú ORIGO 
nyelvvizsgát tett angol nyelvből. 
Magánemberként, pedagógusként 
és városunk Kulturális, Ifjúsági, 
Sport és Köznevelési Bizottságának 
tagjaként fontosnak tartottam, 
hogy egy ilyen nem mindennapi 
eredmény kapcsán egy rövid interjút 
készítsek Ákossal. Egy 85%-os 
szóbeli eredmény és egy 80%-os 
írásbeli eredmény önmagában is 
komoly teljesítmény. Egy 14 éves 
tanulótól pedig óriási eredmény. 
Ilyenkor büszkeség tölti el az embert, 
hogy milyen tehetséges, egyedi 
teljesítményt produkáló gyermekek 
is vannak Tiszalökön, akik akár 
városunk fejlődését tudásukkal a 
későbbiekben is meghatározhatják.
Ferenczi Ákost motivációjáról, 
indíttatásáról és tanulási módszereiről 
kérdeztem. A kisdiák határozottan 
megfogalmazta, hogy már három 

esztendővel ezelőtt eldöntötte, 
teljesíteni fogja a középfokú angol 
nyelvvizsgát. Interjúnk során nagy 
szeretettel és elismeréssel beszélt 

egykori tanárnőjéről, Putnoki 
Zsuzsáról, aki jelentős mértékben 
emberileg és szakmailag is támogatta 
angol nyelvi kompetenciájának 
fejlesztését. Az általános iskolában 
folyó színvonalas és hatékony oktató-
nevelő munka is nagyban segítette 
Ákos felkészülését. Mindezek mellett 
a fő hangsúly az egyéni teljesítményen 
és a tanulási módszeren van, amelyet 
Ferenczi Ákos évek szorgos és 
tudatos munkájával fejlesztett ki. A 
frissen nyelvvizsgázott diák büszkén 
beszélt arról a családi támogatásról, 
feltétel nélkül elfogadó szülői 
légkörről, melyek mindmáig segítik 
őt az életben. Hangulatos társalgásunk 
során megállapítottam, hogy Ákos 
egy tehetséges és igen egyedi 

gyermek, aki jó érzéssel nyilatkozott 
arról is, hogy tízéves korában néhány 
pszichológiai konzultáció segített 

számára abban, hogy jobban 
megértse önmagát. Érdeklődését 
tekintve leginkább a reáltantárgyak 
a kedvencei, de országos és megyei 
versenyeken is szép eredményeket 
könyvelhet el például történelemből. 
Ferenci Ákos megfogalmazta, 
hogy az angol nyelv tanulása során 
elengedhetetlenül fontos a hatékony 

szóbeli kommunikáció elsajátítása. 
Mindemellett a számítógép helyes 
használata, az angol nyelvű csatornák 
bizonyos szakmai, szaknyelvi 
tartalmának funkcionális befogadása 
is teljessé teszi a tanórán túli 
nyelvtanulást. Érdeklődéssel követte 
a két évvel ezelőtti elnökválasztási 
folyamat kampánykommunikációját 
Hillary Clinton és Donald 
Trump között. Ákos terveiről is 
felszabadultan beszélt: a felsőfokú 
nyelvvizsgára való felkészülést már 
elkezdte, középiskolai tanulmányait 
pedig Tiszavasváriban, a Váci Mihály 
Gimnáziumban szeretné megkezdeni. 

 
KÖREI LÁSZLÓ

HÍREK A KOSSUTHBÓL
Humán versenyek
Az elmúlt időszakban két versenyt is rendezett iskolánk humán munkaközössége. Október 17-én az anyanyelvi versenyt, 
ahol a gyerekek a helyesírási készségüket, nyelvtani tudásukat mérhették össze. November 14-én pedig megrendezésre 
került a hagyományos olvasási versenyünk, ahol iskolánk legjobb olvasói bizonyíthatták hangos olvasási képességüket.

Ezek eredményei a következők:
Anyanyelvi verseny:

5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam

I. Páger Zselyke 5.a Szilágyi Szabolcs 6.a Agócs Armand 7.a Bánszki Blanka Zoé 8.a

II. Varga Zalán 5.a Balogh Mirjam 6.a Tóth Panna Petra 7.a Ferenczi Ákos 8.a

III. Páger Petra 5.a Sepsi Lázár Márton 6.b Aranyász Amira 7.a Cserés Anna 8.a
          
Olvasási verseny:

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

                                                                              Lakatosné Orosz Ildikó - munkaközösség-vezető
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2018. november 2-án Görög Miklós 
klubtagunk 70-ik születésnapját 
ünnepeltük az Ezüstfenyő Nyugdíjas 
Klubban, aki finom tortával, pogácsával 
kínálta meg az őt köszöntő klubtagokat.

A Tiszalök Középfokú Oktatásáért Alapítvány ismét megrendezi 
Pótszilveszteri mulatság elnevezésű jótékonysági bálját.

 
A rendezvény ideje:

2019. január 26.
A rendezvény helye:  

Művelődési Ház, Tiszalök
 

Információkérés:  
E-mail: titkarsag@teleki-tlok.sulinet.hu 

Telefon: 70/1995636

Biztosítsa be már most helyét!

Figyelem! 
Az ünnepekre való tekintettel a Tiszalöki Hírlap következő lapzárása 
2018. december 10-én lesz! Kérjük cikkeiket, fényképeiket legkésőbb 
16.00-ig eljuttatni a Városi Könyvtárba! Az ettől később leadott cikkek 

már csak a 2019. januári számba kerülnek beszerkesztésre.  
Megértésüket köszönjük!

Szerkesztőbizottság


