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TÁJÉKOZTATÁS AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL
FÚRT VAGY ÁSOTT KUTAK
ENGEDÉLYEZTETÉSÉRŐL
ELFOGADTÁK AZ ILLEGÁLIS KUTAK
MORATÓRIUMÁNAK
2020-IG TÖRTÉNŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁT
A
Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara
(NAK)
kezdeményezésére a Magyar Országgyűlés elfogadta az
illegálisan kialakított kutak bírságmentes fennmaradására
korábban 2018. december 31-ig szóló időpont 2020 végéig
történő meghosszabbítását. A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) még 2016-ban kezdeményezte azt a
törvénymódosítást, miszerint illegálisan kialakított
kutakat bírságmentes lehessen engedélyeztetni az
illetékes vízügyi hatóságoknál. A 2016-ban életbe
lépett moratóriumot megelőzően azt a vízhasználót, aki
vízjogi engedély nélkül hozott létre vízkivételt biztosító
létesítményt, a vízügyi hatóság kötelezhette a kivételezés
megszüntetésére vagy felfüggesztésére, illetve magának

Forgalmi rend változás Tiszalökön
Új év, új főtér, új szabályok … Városunk
központjának szépülésével, a gyalogos közlekedés
céljaira kialakított sétáló, pihenő felületek
bővülésével óhatatlanul új közlekedési rendet
kellett kialakítanunk Tiszalök központjában. A
legfontosabb pontjai a következőek:
1. A Kossuth utcát és Ady utcát összekötő
aszfaltút megszűnt, a közlekedők számára kettő,
mindkét oldalról behajtani tilos tábla jelzi, hogy
a gépjárműforgalom megszűnt. Ez alól kivétel a
mentők, tűzoltóság és a rendőrség.
2. A Hong-Kong áruház és az új Park cukrászda
közötti útszakasz egyirányú lett a HongKong áruház felől. Erre az útszakasz végén,
a Polgármesteri Hivatallal átellenben, a Park
cukrászda sarkánál lévő behajtani tilos tábla is
figyelmeztet bennünket.
3. A katolikus templom előtt elhelyezésre került
egy zsákutca tábla, ami figyelmeztet, hogy a
Park cuki sarkán lévő behajtani tilos tábláig
közlekedhetünk, de természetesen a Polgármesteri
Hivatal udvarán és előtte lévő, valamint a Jutka
virág és ajándékbolttal szemben lévő új parkolókba
behajthatunk.
4. A Goldi söröző előtti zsákutca tábla
megszüntetésre került.
A tervben lévő, későbbi forgalmi rend változásokról
azok bevezetésével párhuzamosan tájékoztatjuk a
lakosságot!
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a kútnak az átalakítására, és indokolt esetben annak
megszüntetésére. Ezen kívül akár 1 millió forintig terjedő
bírságot is ki lehetett szabni a vétkesre. A NAK által
2016-ban indítványozott törvénymódosítás amellett, hogy
eltörölte a fentiekben részletezett szankciókat, lehetővé
teszi, hogy a legálissá vált kutak tulajdonosai európai
uniós pályázatokon is indulhassanak. A visszajelzések
alapján számos gazdálkodó élt a lehetőséggel. Az
uniós források biztonságos lehívása érdekében a NAK
kezdeményezte a moratórium 2020. december 31-ig
történő meghosszabbítását.
2018. évi CXXI. törvény, 4. pontjának 28. Paragrafusa:
„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése
alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi
tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.)
hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy
engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín
alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi
fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31ig kérelmezi.”
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„Rácsos Hírek”
Macivarrás és Betlehemezés a
tiszalöki börtönben
Karácsony
időszakában
a
fogvatartottak is tevékenyen részt
vettek az ünnepi készülődésben.
Ebben
az
időszakban
még
nagyobb hangsúlyt kap a jóvátételi
tevékenység.
Az
intézetben
elhelyezett
fogvatartottak
többsége a fogvatartás ideje alatt
dolgozik vagy iskolába jár és
tanulmányokat folytat. Gyakori,
hogy a munkavégzést követően,
szabadidejük terhére végeznek olyan
önkéntes, közösségi tevékenységet,
amellyel segíteni tudnak másoknak.
Az elismerő visszajelzésekkel
erősítik önbecsülésüket, ami a
szabadulás utáni beilleszkedést
segíti.
A tiszalöki börtön színjátszó köre
Betlehemes játékkal készült a
karácsonyra, amelyet az öt főből
álló csoport december 15-én este
előadott a Tiszalöki Művelődési
Ház által szervezett Karácsonyi
Ajándékkosár
című
városi
rendezvényen. Nemcsak a nézők,
hanem a játszók számára is nagy
élményt jelentett a kinti környezet,
a taps és az elismerés.
Az elmúlt hetek alatt négy
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női fogvatartott macikat varrt
a
Magyarországi
Magiszter
Alapítvány Tiszavasvári Óvoda
Tagintézményébe járó gyermekei
számára. Az
EFOP–1.3.3-162016-00001 azonosító számú,
„Fogvatartottak
reintegrációja”
című kiemelt projekt „Macikkal a
mesék világába” című fogvatartotti
jóvátételi program célja az volt, hogy
örömet szerezzenek az intézménybe
járók számára, önzetlen és önkéntes
munkájukkat
hozzájáruljanak
az érzelmi nevelésükhöz és
kedvességet nyújtsanak. A közel
50 maci átadására december 21-én
került sor, ahol a tagintézményvezető
elmondta, hogy a macihoz hozzá
lehet bújni, lehet vele játszani, de
legfőképpen szeretgetni.
A macikat Perger Tamás bv.
alezredes, az intézet parancsnokhelyettese adta át, aki kiemelte, hogy
a fogvatartottak számára kiemelt
fontosságú a hasznos időtöltés, a
munkáltatás és a munkaerő piaci
igényeknek megfelelő tanfolyamok
szervezése, amellyel segíthetjük
a beilleszkedést és növelhetjük
az elhelyezkedési lehetőségeket.
Magiszter Alapítvány Tiszavasvári
Óvoda Tagintézményét Nagyné
Czikó Julianna intézményvezetőhelyettes és Tóthné Nácsa Irén
óvodavezető képviselte az átadáson.

Jóvátételi hótakarítás
A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet három fő
fogvatartott önkéntes munkájával járult hozzá a tiszalöki református
templom csúszásmentesítési munkálataihoz.
Az elmúlt napokban nagyobb mennyiségű hó esett Északkeletmagyarország területére. A hó a mellékutakon és a közintézmények
környékén jelentősen felgyülemlett. A tiszalöki református templom
jóvátételi takarítási munkálataiban már a korábbi években is részt
vett az intézet. A segítségnyújtás jegyében most három fő fogvatartott
ellapátolta a havat, és gondoskodott a bejárat megközelítéséről.
Az intézet megfelelő eszközökkel és anyagokkal készült fel a téli
időszakra, amellyel nemcsak az objektumot körülvevő terület
csúszásmentesítési munkáit tudják elvégezni, hanem segítséget is nyújtanak a közintézmények, közösségi területek
hóeltakarításában.
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A POLGÁRŐRSÉG MEGKÖSZÖNI

Tisztelettel tájékoztatom Tiszalök város polgárait,
hogy 2018 második félévében a Tiszalöki Polgárőrség
Egyesületnél a bűnmegelőzési munka körülményeinek
javítása érdekében az egyesület a Belügyminisztériumtól
kapott 650.000 Ft és a „Tiszalökért Közalapítvány” által
nyújtott 100.000 Ft támogatásból, valamint 284.000 Ft
egyesületi forrásból, összesen 1.034.000 Ft fejlesztést
hajtott végre.
A város önkormányzata
iroda, illetve szolgálati
helyiséget biztosított
ingyen
határozatlan
időre
a
Városi
Könyvtár épületében. A
helyiséget átalakítottuk
külön bejárata van.
Teljesen új bútorzattal lett berendezve. Hideg meleg víz
bevezetésre került. Állandóan, még áramszünet idején
is üzemelő négy kamerából álló térfigyelő rendszerrel
lett a könyvtár udvara felszerelve. A szolgálati gépkocsi
részére garázst vásároltunk, mely ugyanitt lett felállítva.
Nagyon szépen köszönjük a Városi Könyvtárnak, és
igazgatójának, Tölgyesi Attilánénak, hogy és kulturált,
méltó helyet biztosítanak számunkra.
Az egyesület 2018. december 01-től a fejlesztést
követően itt látja el az adminisztrációs tevékenységeit,
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vezetőségi,
választmányi
üléseit, fogadó óráit és
rendezvényeit. Innen indulnak
a polgárőrök szolgálatba,
és
szolgálat
közbeni
pihenőjüket is itt kulturált
körülmények között tölthetik.
Bízunk benne, hogy látva a
fejlesztést, az eredményeket
a város lakók egyre többen
részt kívánnak venni a város
közbiztonságának javításában,
a
polgárőr
egyesület
munkájában.
A támogatások nélkül az egyesület saját költségvetéséből
nem tudta volna ezt megvalósítani.
Köszönjük az önkormányzatnak a helyiséget, és
hogy a BM által a közbiztonság javítására adott pénzt
teljes mértékben szabad felhasználásra az egyesület
rendelkezésére bocsátotta. Köszönjük a „Tiszalökért
Közalapítvány” támogatását.
Külön köszönjük a Viola Print Kft ügyvezetőjének és
Veres József asztalosnak, Szegedi János villanyszerelő
mesternek, a Városüzemeltetési Intézmény vezetőjének
és dolgozóinak a precíz lelkiismeretes munkát, önzetlen
segítséget. Mindenkinek, aki még segített köszönjük!
Csikós Sándor - Polgárőrség Egyesület Elnöke
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Tájékoztató továbbtanuláshoz
Kedves nyolcadikosok!
Az általános iskolai tanulmányotok vége felé közeledve eljött az első nagy döntés, a későbbi életeteket
jelentősen befolyásoló továbbtanulás választásának időszaka. A számotokra leginkább megfelelő középfokú
szakgimnáziumi ágazat vagy szakközépiskolai szakma körültekintő kiválasztásával indulhattok el egy olyan
munka, hivatás irányába vezető úton, mely lehetőséget teremt képességeitek kibontakozására, melyben jól
érzitek magatokat és megélhetést is biztosít számotokra.
A jó továbbtanulási döntéshez fontos a választási lehetőségek ismerete, de ugyanilyen fontos, hogy ismerjétek
önmagatokat, képességeiteket, mi érdekel igazán, mivel szeretnétek foglalkozni az életetek során.
Ebben szeretne a Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
segítséget nyújtani képzési kínálatunk ismertetésével.
Szakgimnáziumi képzés
A szakgimnázium 9Ǧ12. évfolyamán érettségire
történő felkészítés folyik. Ezen túlmenően a
tanulók szakmai képzésben vesznek részt, mely
lehetővé teszi, hogy az érettségi vizsgával, majd az
érettségi vizsgát követően egy év alatt egyǦ
szakmát szerezzenek. A tanulók a kerettantervben
meghatározott tananyagot sajátítják el. A 10ǦͳͳǤ
évfolyamot nyári szakmai gyakorlat követi,
melynek teljesítése után lehet a következő
évfolyamba lépni.
Kötelező érettségi vizsgát tenniük magyar nyelv
és irodalom, matematika, történelem, idegen
nyelv tantárgyakból, valamint az ágazati szakmai
tantárgyból. Az érettségi vizsga megkezdésének
feltétele
ötven
óra
közösségi
szolgálat
elvégzésének igazolása.
A felkínált ágazatok:

Rendészet és közszolgálat(kódszám: 0301Ȍ
 litásként katonai alapismeretek
elsajátítására is van lehetőség.

ǣ
érettségivel: 52ʹͶͷ04 Közszolgálati ügykezelő
érettségi után: 54͵Ͷͷ01 Közszolgálati ügyintéző
Közlekedés, szállítmányozás és logisztika
(kódszám: 0302Ȍ

ǣ
érettségivel: 51͵ͶͶ04 Pénzügyiügyintéző
érettségi után: 54ͺͶͳ11 Logisztikai és
szállítmányozási ügyintéző

Választható idegen nyelvek: angol nyelv, német


Szakközépiskolai képzés
 ʹͲͳͻȀʹͲʹͲǦs tanévben intézményünkben
szakközépiskolai
kerettanterv
és
a
szakképesítések
szakképzési
kerettantervei
alapján indulnak képzéseink 9. évfolyamon. A
harmadik év végén a tanulók szakmai vizsga
letételével zárják szakmai tanulmányaikat, s
bekapcsolódhatnak kétéves ÉRETTSÉGI vizsgával
záruló képzésbe.
A felkínált szakmacsoportok és szakmai
kimenetek:
Gépészet:
Hegesztő* (kódszám: 0311Ȍ
OKJ azonosító: ͵ͶͷʹͳͲ

Épület- és szerkezetlakatos*(kódszám: 0312Ȍ
OKJ azonosító: ͵ͶͷͺʹͲ͵

Építészet:
Burkoló*(kódszám: 0313Ȍ
OKJ azonosító: ͵Ͷͷͺʹͳ͵

Kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció:
Eladó (kódszám: 0314Ȍ
OKJ azonosító: 34͵ͶͳͲͳ

Választható idegen nyelvek: angol nyelv, német


 ȗǦgal jelölt szakmák tanulói Szabóky 
Szakképzési
Ösztöndíjban
részesülnek
a
252/2016 (VIII.24.) Korm. rendeletben leírt
feltételek teljesülése esetén!

Szeretettel vár Benneteket 2019 szeptemberében a
Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma!
A továbbtanulással kapcsolatban Kiss László igazgatónál vagy Nagy Sándor pályaválasztási felelősnél lehet
érdeklődni személyesen, telefonon vagy e-mailben.
Elérhetőségeink:

Postacím: 4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35.
Telefon: 06/42/278-456
e-mail: titkarsag@teleki-tlok.sulinet.hu
weblap: http://www.teleki-tlok.sulinet.hu
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Csakúgy elmondom…

Csakúgy elmondom, ha valaki rád néz, mosolyog, az
még nem azt jelenti, hogy nem neheztel rád, hogy a
lelkében nincs fájdalom, és nem érzi a sebeket, amiket
talán pont te okoztál neki. Életünk során sokszor el
kell válni attól, akit szeretünk, hogy megváltoztassuk a
véleményünket, vagy jobban értékeljük a szeretetét, de a
már egyszer kimondott szavakat nehéz megváltoztatni.
Egy szülőnek sohasem fáradság a gyerekén segíteni, és
ugyancsak egy gyereknek sem nehéz hálásnak lenni,
s talán a szülő is lehet hálás a gyerekének. Két ember
között a békés csendnek is van óriási értéke, de nem a
kínzó néma hallgatásnak! Az együtt hallgatás is nagy
érték, az egymásra figyelés a legnagyobb hatalom lehet.
Tudjuk, az élet sokszor egy nagyon kemény dió, melyet
nagyon is nehéz feltörni, hogy rátaláljunk a fogyasztható
belsejére. Ha a kérdések egyre csak szaporodnak
körülöttünk, de nincs, aki megválaszolja azokat, vagy
nincs aki meg is hallja, és nem is akarja megválaszolni,
akkor a háborgó lelkünk csak tiltakozik, s aztán elfárad,
beletörődik mindenbe, mert már megváltoztatni sem
igazán lehet a dolgokon, és akkor ott marad az üres
dióhéj. Ezt lehet most érezni oly sok esetben, ha
feltesszük a nagy kérdést: hova lett az a nagy vidámság?!
Életünkben sokszor csak sodródunk és azt hisszük,
hogy a döntéseinket mi magunk hozzuk meg, pedig ez
nem mindig igaz! Ha hagyjuk, hogy a keserű pillanatok
eluralkodjanak felettünk, akkor mi is keserűvé válunk
és az élet csakúgy elszalad mellettünk, elkallódunk. A
tébláboló ember sérülékenyebb és reményvesztetté válik.
Egy idő után aztán talán ki tudunk békülni azzal is, hogy
csak úgy visz az ár és nem az evezőlapáttal evezünk, csak
az ujjainkat lógatjuk a vízbe!? Vannak olyan pillanatok,
amikor az ember agya kattog és jó lenne mindent
elfelejteni. Elfelejteni a körülöttünk lévő hazug világot
a kárörvendő mosolygókat a sunyi, gyűlölködő életeket,
a hazug politikát és a kétszínű közéletet. S amikor már
minden gondolatot kiszorítottunk kattogó agyunkból,
akkor is visszalopakodik, még egy kicsit, minden, ami
körülvesz, és újra ráül, és csak kattog. Ha aztán meg már
sivár az élet, mint a kifacsart citromlé az üres pohárban,
akkor nagyon nehéz azt a kattogást kikapcsolni…
Hát csak úgy elmondom ezeket a gondolatokat, mert
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lehet, hogy más is így érzi!!! A felnőtté válás során
emlékeket, élményeket gyűjtünk, jókat és rosszakat is,
de visszanézve jó lenne, ha mindenkinek lenne boldog
emlékképe a gyerekkoráról. Egy igazi szép élmény, ami
elkíséri élete végéig az embert. Egy kedves mosoly a
nagyanyánktól, egy dorgálás az apánktól, egy félénk
ölelés az anyánktól, egy biztatatás a kedves tanárunktól,
az első szívszorító szerelem, azok a „boldog békeidők”,
amit talán csak mi értünk meg. Talán rájöttünk már, hogy
a múlton nem kell rágódni, és ha az mégis kopogtat az
ajtón, nem kell mindig ajtót nyitni a számára, mert semmi
újat nem tud a számunkra adni, és semmi jót nem is hoz el!
Az életben mindig vannak lehetőségek és célok az újra és
újrakezdésre. Csak lehet, hogy ezek egyszer el is fogynak,
és talán már el is fogytak. Lehet, hogy sokan vannak, akik
úgy érzik, hogy nem is érdemlik meg a boldogságot, és csak
tovább büntetik magukat újra és újra, de talán egy esély
még mindenkinek járhat!? Csak úgy elmondom ezeket a
gondolatokat, mert a visszajelzésekből tudom, hogy sokan
mások is hasonlóan éreznek, és szeretnék elmondani
kétségeiket is. De hát olyan nehéz ezt megfogalmazni!
Köszönöm a biztatást - jól esik. Hát akkor csak én úgy
elmondom. Talán nem kellene mindig az okot keresni
mindenkinek, és nem kellene az okok jelentését keresni,
és célokat kitűzni, hanem csak egyszerűen élni kellene
az életünket, és elfogadni az életet, és a lehető legjobbat
kihozni belőle! Mindenkinek az életében vannak drámák
/ugye?/, csak éppen azt nem mindig láthatjuk - általában
az a zárt ajtók mögött marad! A döntéseinket sem mindig
mi hozzuk meg. Lehet, hogy azok a döntések találnak
ránk és döntenek helyettünk. Az emlékezet az akkor és
a most közötti átmenet, az akkor és a most összecsapása
egy puha álom és a valóság keveredése, az érzéseink
hulláma. Elmondom, mert még elmondhatom, s jó, hogy
vannak, akik meghallják, és hasonlóan éreznek! Csak
úgy elmondom, mert sokszor a ki nem mondott szavakat
is meg lehet érteni. Minden mi itt fojtogatja bensőnket
néhány szóval érthetővé lehet tenni. Nyitott szemmel a
világot nézve sok mindent megértünk már, pedig jó lenne
ordítva tiltakozni, érezni, szeretni, és talán még tiltakozni
is valami ellen. Hát csak úgy elmondtam…
Boldog Új Évet Mindenkinek!
Bodnár Gáborné

Másoltassa videofelvételeit DVD-re!
Érdeklődni lehet:
Városi Könyvtár: 578-022
Mindenféle videokazettát, videofelvételt tudunk másolni!
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Valentin napra
1946 - az új fahíd. A háborútól megszabadult boldog sétáló fürdő fiatalság. Velencei mintára a Sóhajok hídja. Randizni,
beszélgetni ez volt a megadott találkahely. Sok-sok szerelem, házasságig fejlődő kapcsolat. Veres Laci bácsi tervezte
és építette. A front Tardos és Tiszalök között zajlott. Itt voltak az oroszok és a románok Tardoson a németek. Két dével
Felszabadulás. A köpönyegforgató „acsarnikok” padlásseprése. Erőszakos Tsz-esítések tették nehézzé. De a fiatalság a
vagyon nélküli emberek egyenlőségét kihasználva megtalálta az utat az élet értelméhez. Szerelem, Házasság, Gyerek!
Ilyen a szerelem
Leszek tested meleg ágya
Fejed alatt puha párna
Öröm könnye szép szemednek
Hű társa az életednek
Apád-anyád szeretőd
S ha meghalsz temetőd
És azután leborulva
Étlen szomjan szót se szólva
Velőtrázó zokogásba
Követlek én a halálba
Halmi Sándor

HÍREK A KOSSUTHBÓL
Téli örömök
Nem is kívánhattunk volna szebb telet, mint amilyen
januárban köszöntött be hozzánk. Kisvárosunk átváltozott
egy megelevenedett téli képeslappá. Mindent beborított
egy nagy, puha, hófehér takaró. Ennek legjobban talán
az 1.b osztály kis diákjai örültek. Lelkesen figyelték az
ablakból a sűrűn hulló nagy hópelyheket, alig várták,
hogy a bőrükön érezhessék hűvös simogatásukat. Az
iskola udvara megtelt a téli örömök hangjaival. Siklottak
a szánkók, épültek a jóképű hóemberek. Elvarázsolta a
gyerekeket ez a fehér, hideg csoda. Minden lehetséges
alkalmat megragadtunk arra, hogy élvezhessük a havat és
láthassuk a kipirult arcocskák boldog mosolygását.
Zahonyik Szilvia tanító néni

Dr. Resán Gergely ügyvéd
Vállalom:
- adás-vételi-, bérleti-szerződések
elkészítését,
- cégalapítását, módosítását.
- képviselet ellátását polgári-, büntetőügyekben, rendőrség előtti eljárásban.

Elérhetőség:
06 30/613-7902
Ügyfélfogadás:
Minden pénteken
8-12 között a tiszalöki
Városi Könyvtár melletti irodában.
Előre időpont egyeztetés szükséges.
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Gondolatok a magyar kultúráról

„A magyar kultúrát a hihetetlen lelkesedés tartja életben
ebben a válságos, értékvesztett világban. Hiszem,
hogy a klasszikus művészetek állandóan jelen lesznek
az emberek életében. Az élő zene, kiállítások, színházi
előadások ugyanolyan fontosak maradnak, mint a
“konzervművészet”.”
/Dezső Marianna, zongoraművész/
A tiszalöki lakosok szerencséjére mi is hiszünk abban,
hogy a művészetre szükség van, és lelkesedésünk tartja
életben a kultúrát városunkban.
Hiszünk abban, hogy szükség van
a munkánkra: a könyvekre, a színházi
előadásokra, a filharmóniára, a különböző
rendezvényekre, foglalkozásokra, hogy
jobbá, színesebbé, élhetőbbé tegyük
az emberek életét, hiszen a test mellett
a léleknek is szüksége van táplálékra.
És nagyon nem mindegy, hogy milyen
táplálékhoz jutunk, hiszen ha üres,
értéktelen ételeket eszünk, előbb-utóbb
megbetegszünk, és ez igaz a lélekre
is: ha soha nem jut minőségi
táplálékhoz, vagyis igazi, értékes
kultúrához, szórakozáshoz, akkor
megbetegszik, elsorvad…
Éppen ezért, mert nagyon
fontosnak tartjuk a magyar kultúrát,
minden évben meg is emlékezünk
róla a születésnapján, január 22én, mert a kézirat szerint Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon
fejezte be a Himnusz megírását,
amely Erkel Ferenc zenéjével
Magyarország nemzeti himnusza
lett. Erre az eseményre emlékezve
1989 óta ünnepeljük a magyar
kultúra napját.
De Lévai Ádám grafikus szerint:
„Nem csak ezen a napon
kellene ünnepelni, hogy a magyar
kultúra – a nyelvünk, az irodalmunk
és még sorolhatnám – egy ilyen
közegben fenn tudott maradni.
Bizakodnunk kell a folytatásban,
mert kultúra nélkül a nemzet halott,
és a régmúltat, valamint a jövőt is
tönkreteszi. A kultúra közvetítői
mellett ez a kultúrát nem művelők
felelőssége elsősorban, hiszen aki

2019. január

csinálja, az csinálni is fogja, de támogatás mindig kell.”
Éppen ezért mi, a Városi Könyvtár és Művelődési Ház
dolgozói, Tölgyesi Attiláné igazgatóval az élen minden
alkalommal ünnepeljük és éltetjük a magyar kultúrát,
amikor programokat szervezünk.
Nem volt ez másképpen január 22-kedden sem, amikor
a Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola és a Nyíregyházi SzC Teleki Blanka
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
tanulói és pedagógusai műsort adtak a Művelődési Ház
színpadán, amelyet bárki megtekinthetett, és ezáltal
lélekben gazdagodhatott.
Az ünnepi beszédet Körei László önkormányzati
képviselő mondta, kihangsúlyozva a
kultúra fontosságát a mai értékvesztett
világban.
A hetedik évfolyam emelt magyarosai
Kórik Erika tanárnő felkészítésével a
Himnuszt szavalták, őket követték a
művészetis növendékek: Buri Dóra,
Balogh Mirjam, Csikós Réka, Szilágyi
Szabolcs.
Felkészítő
pedagógusaik
Lakatosné Orosz Ildikó és Fekete Miklós
voltak.
A középiskolások műsorában
közreműködtek: Kiss Kinga, Nagy
Laura, Orosz Regina, Balázsi
Dániel, Berencsi Péter, Nyíri
Kristóf.
Felkészítő
pedagógusok:
Kissné Nyírcsák Erika, Nagyné
Sipos Marianna, Szabóné Lendák
Gyöngyvér.
Köszönjük
nekik,
hogy
önzetlenül
és
lelkesen
közreműködtek a műsorban, szép
estét szerezve az összegyűlteknek.
Öröm volt látni a fellépő
fiatalokat, hiszen amíg van olyan
gyerek, aki zenél, táncol, énekel és
szaval, addig fennmarad a magyar
kultúra is, amelyet nekünk, nekik
kell megőrizni, és továbbadni a
következő generációnak.
Hiszen, ahogy Laurell Kaye
Hamilton mondta:
„ Egy nép a kultúrája és hite
nélkül megszűnik létezni. ”
A Városi Könyvtár és Művelődési
Ház
dolgozóinak
nevében:
Szakolczainé Suskó Ágnes - Igh.
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Egész évben Önökkel, Önökért!
A munkatársaimmal együtt, évek óta azon munkálkodunk, hogy a fenti kijelentés megállja a helyét. Elmondhatjuk
magunkról, hogy a Magyar Kultúra Napjától a negyedik Adventi gyertya gyújtásáig kínálunk programokat, valamint
szolgáltatásokat Önöknek. Így év elején visszatekintünk az elmúlt esztendőre és a tervezés kezdetét veszi, hiszen mi
állítjuk össze az egész éves rendezvénytervet, egyeztetve az intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal. A 2019es év két jubileumi programot tartogat számunkra, hiszen július 12-21-ig a XX. Csontváry Nemzetközi Alkotótáborba
várjuk a művészeket, Zrinszki Istvánnal, akivel 2000 óta dolgozunk együtt. Az a tervünk, hogy meghívjuk az összes
művészt, aki a két évtized alatt a táborban alkotott, ennek rangos találkozónak a helyszíne a Feketeszakáll Kalandpark
rendezvénysátra lesz. A XX. Városnap és a Nyári ízek Fesztiválja ebben az évben július 27-én, szombaton kerül
megrendezésre. A helyszín marad a szakgimnázium udvara, az időpont amiatt került át, mert 2019. augusztus 16-án,
pénteken óriási vágyunk teljesül majd, hiszen a polgármesteri hivatal előtti főtéren az ISTVÁN A KIRÁLY című
rockoperát láthatja a közönség. Az előadás különlegessége az lesz, hogy a helyi tehetséges emberek, közösségek is
szerepelni fognak az ismert énekesek mellett. Ebben az évben kapcsolódunk ismét a Kultúrházak éjjel-nappal országos
programsorozathoz, és február 16-án, szombaton lehetőség lesz betekinteni a művelődési házban zajló foglalkozások
„munkájába”, sőt akinek kedve van, akár ki is próbálhatja a jógát, a thai chi-t, a gyógytornát, a néptáncot, a fittlabdás
tornát, a zumbát, a társas táncot és megcsodálhatja a Böködők által készített gyönyörű kézimunkákat. Ebben az évben egy
fotókiállítással bővítjük a repertoárt, illetve benevezünk az intézményről szóló reklámfilmek versenyébe. Este Dj. Pitya
és Dj. Gyesi várja a retro discoba a táncoslábú vendégeket és 21 órától Szűcs Judith művésznő lesz az est sztárvendége.
Az idén is szervezünk színházat felnőtteknek és gyerekeknek is, a Mámor Színtársulat háza táján is pozitív előrelépések
várhatók, hiszen egy manager megkeresett bennünket és vállalta, hogy fellépési lehetőségeket biztosít a csoport számára
különböző fesztiválokon! Nagyszerű lehetőségnek ígérkezik! Természetesen a nyáron bemutatásra kerülő István a király
című rockoperában is láthatjuk a társulat szereplőit és nem kizárt, hogy az idén egy újabb produkció is elkészül! Ebben az
évben újból lehet készíteni a lampoinokat és fáklyákat, visszahozzuk a régi hagyományos felvonulást április 30-án és az új
téren rophatjuk az utcabálban a Cappuccino együttes zenéjére. Május 11-én, szombaton, a XXI. Széles a Tisza az új főtéren
várja a kedves vendégeit, ahol az új helyszín, új lehetőségeket tartogat. Akkor már a fák és a növények is kizöldülnek, és
mindenki át fogja értékelni a véleményét a városközponttal kapcsolatban. A könyvtárban is sok szeretettel várjuk 0-99
éves korosztályig a látogatókat egész évben! 2018-tól
Digitális Jólét Pont lettünk, amely egy országos pályázat
eredményeként a mai kor igényeinek megfelelő digitális
eszközökkel és wi-fivel szerelték fel intézményünket. A
DJP Ponton korszerű digitális eszközökkel, tabletekkel,
laptopokkal,
okostelefonokkal,
multifunkcionális
eszközökkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők,
ahol végzett DJP mentorként, naprakész szaktudással
várom a kollégáimmal együtt a betérőket, akiknek
segítséget nyújthatunk! Évek óta zajlanak a térítésmentes
informatikai képzések is, azok számára, akik fejleszteni
kívánják alapvető digitális kompetenciáikat, többet
szeretnének megtudni a digitális világról. Az IKER 1 és
az IKER 2 a 65 éven aluliaknak szól, de sokan keresnek
meg a 65 éven felüliek is, akik szeretnék a tanfolyamot
elvégezni. Most annyi információm van, hogy hamarosan
indul, de épp amiatt kérném Önöket, hogy akit érdekel, az
keressen meg bennünket a könyvtárban, hogy az adataikat
felvegyük, és ha indul a tanfolyam, akkor érkezési
sorrendben tudjuk indítani a képzéseket! Februárban indul
az Otthon melege program, ahol konvektorokra lehet
pályázatot benyújtani ügyfélkapun keresztül. Forduljanak
hozzánk bizalommal segítünk a pályázat elkészítésében
és széleskörű szolgáltatásokkal várjuk Önöket ebben az
évben is!
Találkozzunk a könyvtárban!

		

Tölgyesi Attiláné - igazgató
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MEGEMLÉKEZÉS
IFJÚ PENTE IMRE

Milyen szomorú mindig egyedül lenni
Valakit mindenütt hiába keresni
Valakit várni, ki nem jön többé,
Valakit szeretni titkon örökké
Az idő sem gyógyítja sebeinket
Téged elfelejteni soha nem lehet.
Sajnos meg kell tanulni élni nélküled.
Szerető jó feleség
Drága jó férj és jó édesapa,
Boldog após és szerető nagyapa
Bánatos fiaik Imi és családja
Zsolti és családja
Brigi és családja
Erzsike és családja
Dédunokáik
Egy éve, hogy itt hagytál minket
Fájó szívvel emlékezünk rád.

MEGEMLÉKEZÉS
PENTE IMRE
21 éve
KOLESZÁR ERZSÉBET
12 éve
Milyen kegyetlen nagy úr a halál
Csak sétál és minden ház előtt megáll,
Int szótlanul és őt kell követni.
Nincs alku, senkinek nem lehet maradni
Így rabolt el tőlünk és tovaosonva,
Könnyet, bánatot örökre ránk hagyva,
Fejet hajtunk ismét, sírod előtt állva
Virággal kezünkben mindent meghálálva
Legyen békés álmotok a csillagos égen.
Kívánjuk, mindnyájan nyugodjatok Békében.
Gyermekeik és családjaik
Unokáik és dédunokák
Pente Mihály és családja
Pente Imréné és családja
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk.
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Állatorvosi
ügyelet
2019.
január-február
Január 12-13:
Dr. Bodnár József
19-20:
Dr. Magyar Károly
26-27:
Dr. Erdélyi Béla
Február 2-3:
Dr. Bónis László
9-10:
Dr. Bodnár József
16-17:
dr. Magyar Károly

Tiszalök Kormányablak ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:		
7.00 – 17.00
Kedd:		
8.00 - 16.00
Szerda:		
8.00 - 16.00
Csütörtök:		
8.00 – 18.00
Péntek:		
8.00 – 16.00
ANYAKÖNYV
Decemberben házasságot kötött:
Demkó Miklós és Szekeres Marianna
Nagy László és Koleszár Dorina Patrícia
Akitől decemberben búcsút vettünk:
Kiss István
Koszta Mihály
Sándor András
Id. Soós Ferenc
Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:
Horváth Zsolt Zoltán
Lakatos Krisztofer
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