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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

2018. év legfontosabb 
önkormányzati   
fejlesztéseiről

2. - 3. oldal

Meghívó
közmeghallgatásra

4. oldal

Hírek a Kossuthból

6. oldal

Kultúrházak-éjjel 
nappal 2019-ben is!

8. - 9. oldal

Pótszilveszteri 
mulatság a Telekiért 

10. oldal

Év eleje az Új Élet 
Horgász és  

Környezetvédelmi 
egyesületnél

11. oldal
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Tisztelt Újságolvasók!  Kedves Tiszalökiek! 

Alábbiakban a 2018. év legfontosabb önkormányzati   
fejlesztéseiről számolok be Önöknek röviden.
Fontos tény, hogy önkormányzatunk valamennyi  
intézményének  működési feltételei biztosítva voltak, az 
ott dolgozók biztonságban érezhették magukat. Több, 
mint száz főnek tudtunk munkát biztosítani a közcélú 
foglalkoztatás keretein belül. A nyári szünetben közel 
harminc fiatalnak volt lehetősége „diák munkát” végezni  
intézményeinkben. A tavalyi évet lezárva elmondható, 
hogy kifizetetlen számlatartozásunk nem maradt, 
adóbevételeink  jól teljesültek, aminek köszönhetően 
saját forrásból is tudtunk megvalósítani fejlesztéseket. 
A nagyobb volumenű felújítások, átalakítások 
Európai Uniós pályázatokból voltak 
megvalósíthatók, melyek a következők: 

1. Hazai forrásból és nagyobb részt saját erőből 
újultak  meg a Klapka utca, az Eötvös utca, a Csokonai 

utca, a Dózsa György utca, valamint az Ady utca elejének 
útburkolatai. Megépítettük a strandra levezető utat. Több 
utcában végeztünk kátyúzást, javítást, ami természetesen 
csak rövid ideig javítja a közlekedés feltételeit, de minden 
probléma kezelésére még több anyagi forrásra, így több 
időre is van szükség.  

Ebben az évben is szeretnénk több utcában új utat építeni 
és a külterületekre is több figyelmet fordítani. Ehhez 
kérem a türelmüket és a megértésüket.

2. Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált 
fejlesztése.

Ezen pályázat keretében teljes mértékben megújult 
a strand infrastruktúrája, kenuk, sárkányhajók, 
vízibiciklik, bringóhintók lettek beszerezve, amelyek 
az új strandszezonban bérelhetők lesznek. Letelepítésre 
került egy 350 négyzetméteres rendezvénysátor és több 
kerékpár tároló is. Kishajó kikötő  épült és „megújult”a 
vízfelület is.

A Kenyérgyári-holtágon két darab mozgáskorlátozott 
horgászhely, kerékpár tárolók, mobil WC, valamint 
napelemes kandelláberek  lettek kihelyezve, telepítve. 
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Az Arany János utcai, volt napközi épülete teljes 
felújításon és átalakításon esett át. Itt a tavasz 
folyamán megtörténik a bútorok, oktatási eszközök 
kihelyezése, aminek köszönhetően egy környezetvédelmi 
oktatási központ, madárgyűrűző hely kezdheti 
meg működését.  Itt egy halászati kiállítást  is meg 
szeretnénk valósítani. Az épület otthont kínál  majd 
a helyi közösségeknek, civil szervezeteknek is. 
 
3. Belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer 
megújítása

Tiszalök Város belterületi utcáiban meglévő belvízelvezető 
árkok rekonstrukciós munkái az Ady-, Arany János-, 
Dózsa György-, Táncsics-, Garai-, Damjanich-, Liget-, 
Petőfi-, Árpád utcákban.

4. Energia-hatékonyság növelése megújuló 
energiaforrások hasznosításával

Tiszalök Város közcélú épületeinek energetikai 
fejlesztése 

A fejlesztésnek köszönhetően napelemek  termelik az 
áramot a Polgármesteri Hivatal, az Idősek Otthona, a 
Könyvtár, a Művelődési Ház, a Kisfás-tanyai óvoda 
tetején, valamint hőszivattyús rendszerrel fűtjük az 
Egészségügyi Központot és a Polgármesteri Hivatalt. 
Ezeknek a beruházásoknak köszönhetően több millió 
forintos megtakarítást tudunk elérni a fűtési,- és „hűtési” 
szezonban is.

5. „Zöld  város”  című pályázat megvalósítása 
Tiszalökön

A pályázat lehetőséget biztosított a városközpont teljes 
megújítására, átalakítására, aminek köszönhetően 
egy élhetőbb, funkcióját tekintve egy pihenésre, 
kikapcsolódásra, városi rendezvények lebonyolítására 
alkalmas virágos, cserjés, fás tér kerül kialakításra. 

Több ezer tő cserje, virág, több, mint száz fa került, kerül 
kiültetésre az ősz, illetve a tavasz folyamán. Kiépítésre 
kerül egy öntöző rendszer is.

Két darab gyalogátkelő hely is létesült, ami 
biztonságosabbá teheti a közlekedést (természetesen 
akkor, ha azt használják is a gyalogosok).

Parkolók lettek építve a Mentőállomás mögött, a 
Polgármesteri Hivatal mellett és annak belső udvarán. 
Több térfigyelő kamera lett kihelyezve, ami a közbiztonság 
javítása, az értékeink megóvása érdekében nagy segítség 
lehet.

Várhatóan április végén meg tudjuk nyitni a kávézót, 
valamint a régi iskolaépületben kialakításra kerülő sport,- 

és szabadidő központot.

Az utóbbinak sajnos késnek a kivitelezési munkálatai, ami 
elsősorban az építőiparban kialakult munkaerő hiánynak 
köszönhető.

Mindkét épület bútorainak, eszközeinek beszerzése 
elkezdődött, folyamatban van.

6. Iskolai konyha felújítás 

Teljes külső és belső szennyvízhálózat cseréje, zsírfogó 
akna kiépítése, burkolás, valamint  konyhai gépek, 
eszközök és ebédlő bútorzat kerül beszerzésre. A 
munkálatok tavaly elkezdődtek és nyáron fejeződnek be.

7. Sportpark kivitelezése a Nemzeti Szabadidő 
- és Egészség Sportpark Program keretében Tiszalök 
Városában (D típusú kondipark - Honvéd úti sportpálya 
mellett). 

Remélem, idősek, fiatalok sokan fogják használni 
a tizenöt eszközből álló kinti „kondi-parkot”, 
melyet világítással is ki fogunk egészíteni 
 

8.  3612.sz.  út felújítása  

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Igazgatósága   beruházásának köszönhetően 
a Borozótól Tiszadadáig megújult  a nagy átmenő 
forgalmat lebonyolító út aszfalt borítása és padkája. 

Kedves Újságolvasók!

Az előttünk álló munkákról, fejlesztésekről az újság 
következő számaiban fogok Önöknek beszámolni.

Gömze Sándor polgármester
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Tájékoztató a 2019. január 31-i 
Képviselő-testületi ülésről

A Képviselő-testület 2019. január 31-én munkaterv 
szerinti ülést tartott. Az ülésen 7 napirendi pont 
megtárgyalására kertült sor, a Képviselő-testület 8 tagja 
volt jelen az ülésen, így az végig határozatképes volt.
Az első napirendben a 2018. évi költségvetési rendeletet 
módosította a testület, amelyre az év közben történt 
változások miatt volt szükség és ezt a módosítást csak a 
2019. évi költségvetés elfogadásáig lehetett elvégezni.
A rendeletmódosítást 8 igen szavazattal hagyták jóvá a 
képviselők. 
A második napirend keretében a 2019. évi költségvetési 
rendeletet tárgyalták. A rendelet 1.484.835.692.- Ft 
bevételi és 1.484.835.692.- Ft kiadási főösszeggel hagyták 
jóvá és ebben az évben egyensúlyi költségvetés készült, 
tehát forráshiány nélküli. Úgynevezett „nullszaldós” a 
2019. Évi költségvetés. Az említett összegből a működésre 
900.343.000 Ft az előirányzat, a fejlesztésekre pedig 
564.049.185 Ft. A képviselők név szerinti szavazással, 8 
igen szavazattal fogadták el az idei költségvetést. 
Az ezt követő, hármas napirendben a Közös 

Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését szintén 
egyensúlyban fogadták el a képviselők. 
A negyedik napirendben Városunk igen részletes és 
sokszínű 2019. évi rendezvénytervét tárgyalta meg és 
fogadta el a testület szintén egyhangú szavazással. 
A soron következő ötös napirendben egy a Nyírségvíz 
Zrt által benyújtandó a tiszalöki szennyvízhálózatot 
4.363.000 Ft összeggel érintő pályázathoz adott támogató 
határozatot a testület. Ennek keretében 3 db búvárszivattyú 
cseréje valósul meg, pályázati forrásból. 
Ezután a hatodik napirendben az Önkormányzat és a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat között korábban 
megkötött együttműködési megállapodást vizsgálták 
felül és változatlan formában hagyták jóvá a képviselők.
Az utolsó, 7. Napirendben Gömze Sándor polgármester Úr 
adott tájékoztatást az előző ülés óta végzett tárgyalásokról, 
intézkedésekről, amelyet szintén elfogadott a Képviselő-
testület.
Végül kérdések, bejelentések hangzottak el, amelyek után 
Polgármester Úr bezárta az ülést.

Tiszalök, 2019. február 18.
Mező József  - jegyző 

SZÁMTALAN MUNKALEHETŐSÉG  
EGYSZERRE, EGY HELYEN!

 
Állást keres a környéken? Ne habozzon, látogasson el az első 
hajdúnánási Állásbörzére!
Pályakezdőként, tapasztalattal rendelkező munkavállalóként 
szeretne elhelyezkedni; szezonális munkát/idénymunkát 
keres vagy épp kisgyermekes édesanyaként most térne vissza 
a munkaerő-piacra? A hajdúnánási állásbörze minden igényt 
megpróbál kielégíteni: helyi vállalkozók kínálják majd rész- és 
teljes munkaidős álláslehetőségeiket betanított munkavállalók, 
szakképzett, közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
számára!
Helyszín: Kéky Lajos Városi Művelődési Központ 
színházterme (4080, Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.)
Időpont: 2019. március 1., 15.00-19.00 óra
Az állásbörzén való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött. Részvételi szándékát 2019. február 27-ig jelezheti az 
otthon@hajdunanas.hu e-mail címen (kötelező adatok: név, 
cím, születési idő, telefonszám, e-mail cím, keresett munkakör). 
A regisztrálók értékes nyereményekben részesülhetnek!
 
A Hajdúnánási Állásbörze az 
EFOP-1.2.11-16-2017-00012 
kódszámú, „Fecskeotthon 
Hajdúnánáson” című pályázat 
keretén belül, Hajdúnánás 
Város Önkormányzatának 
szervezésében valósul meg.

M E G H Í V Ó
TISZTELT HÖLGYEM, URAM! 

Tiszalök Város Önkormányzata polgármestere a Ma-
gyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. Törvény 45. §-ban biztosított jogköré-
ben a Képviselő-testület meghívja

2019. március 28-án (csütörtök) du. 17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében  
(Tiszalök, Kossuth u. 67.) tartandó 

KÖZMEGHALLGATÁSRA.

Napirendi javaslat

1. Beszámoló a 2018. évi költségvetés teljesítéséről.
2. Tájékoztató a 2019. évi költségvetésről.
3. Tájékoztató a benyújtott  
    és a folyamatban lévő pályázatokról.
4. Kérdések, hozzászólások.

Tiszalök, 2019. február 26.
Gömze Sándor 

     polgármester 
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KÖZLEMÉNY

Visszavásárolhatják a bankok által elvett otthonukat 
a Nemzeti Eszközkezelő ügyfelei -

 32 ezren kapnak levelet, 60 napon belül kell rá 
válaszolniuk

Az Országgyűlés korábbi döntésének értelmében 
visszavásárolhatják a bankok által elvett otthonukat 
a Nemzeti Eszközkezelő (NET Zrt.) ügyfelei. A NET 
Zrt. március 31-ig bezárólag minden érintettnek 
megküldi azt a tájékoztató levelet, amely személyre 
szólóan tartalmazza az adott ingatlanra vonatkozó 
kedvezményes visszavásárlás feltételeit. Az 
ügyfeleknek a kézhezvételtől számított 60 napon 
belül kell nyilatkozniuk arról, melyik konstrukciót 
választják.

 
A NET Zrt. elkezdte a levelek kiküldését azoknak, 
akik jogosultak kedvezményes feltételek mellett 
visszavásárolni ingatlanukat. Mintegy 32 ezer ügyfél 
dönthet úgy, hogy egy összegben, a NET Zrt. által 
meghatározott kedvezményes áron, vagy kedvezményes 
részletvétellel kíván újra tulajdonosává válni korábbi 
otthonának. Az ügyfelek természetesen dönthetnek 
úgy is, hogy nem vásárolják vissza az ingatlant és 
továbbra is bérlők maradnak változatlan bérleti díj 
megfizetése mellett. Bármelyik lehetőséget is választják, 
a legfontosabb, hogy arról - a megfelelő nyomtatvány 
aláírásával és visszaküldésével – mindenképpen 
nyilatkozzanak a tájékoztató átvételét követő 60 napon 
belül. Azok, akik semmilyen nyilatkozatot nem küldenek 
vissza a megadott határidőig, a visszavásárlás lehetőségét 
elveszítik, és a jelenleg fizetett bérleti díjuk 2019. 
július 1-től a háromszorosára emelkedik. Az ingatlan 
megvásárlását minden érintettnek érdemes megfontolnia. 

A vételár ugyanis megegyezik a NET Zrt. által az 
ingatlanért fizetett korábbi vételárral, csökkentve a bérlő 
által 2018. december 31-ig megfizetett lakbér összegével. 
Ezen felül egyösszegű vásárlás esetén a vételár – 
jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése 
mellett - további kedvezménnyel csökkenthető. Ha az 
ingatlan Budapesten, a főváros agglomerációjában vagy 
megyei jogú városban helyezkedik el, a kedvezmény 
mértéke tizenöt százalék, más vidéki városban huszonöt 
százalék, egyéb településen harmincöt százalék. Az 
egyösszegű kedvezményes ajánlattal a bérlők közeli 
hozzátartozói is élhetnek. Részletvétel választása esetén 
a havi részlet összegének meghatározása során a jelenlegi 
bérleti díj összegét veszik alapul – ez átlagosan 11 160 
forint - azzal, hogy a részletek megfizetésének határideje 
nem haladhatja meg a 360 hónapot. A részletvétel tehát 
hosszú távon mindenképpen kedvezőbb konstrukció, 
mint bérlőnek maradni. Az ingatlan visszavásárlását 
tovább segítjük azzal, hogy a tulajdonszerzés kapcsán 
felmerülő anyagi és eljárási kötelezettségeket az állam 
viseli. A NET programnak köszönhetően több mint 36 
ezer otthont tudtunk megvédeni, és mintegy 154 ezer 
ember menekült meg úgy a többmilliós hiteltartozástól, 
hogy továbbra is az otthonában maradhatott. A 2018 
decemberében elfogadott törvényjavaslat lehetővé 
tette, hogy a programban résztvevő érintettek rendkívül 
kedvező feltételek mellett visszavásárolják ingatlanukat, 
így a bérlők ismét tulajdonosaivá válhatnak korábbi 
otthonuknak. A kedvezményes visszavásárlás feltételeinek 
megteremtése újabb segítséget jelent a korábban bajba 
jutott devizahiteleseknek, egyben része a kormány azon 
otthonteremtési intézkedéseinek, melyek célja, hogy 
minden ember saját otthonban élhessen.

NVTNM

Sajtó és Kommunikációs Főosztály 
Budapest, 2019. február 20.

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Tiszalök települé-
sen a hivatal elnöke által 2019-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakos-
sági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási 
számai és megnevezései a következők:
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) 
fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási 
adatállományának aktualizált változatából véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adat-
felvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében. A kapott adatokat a 
Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azo-
kat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, valamint összesített 
statisztikai táblázatokban közöljük. A lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között, pén-
teken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen adunk további 
felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon 
található Adatgyűjtések/Lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.
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HÍREK A KOSSUTHBÓL 

VERSENYEREDMÉNYEK
Nyíregyházán a Kossuth 

Evangélikus Gimnázium által 
megrendezett 

Magyar nyelvtan versenyen 
I. helyezett Bánszki Blanka Zoé 8. a
Biológia versenyen 
I. helyezett Marozs Vivien 8. a
Angol versenyen 
I. helyezett Bánszki Blanka Zoé 8.a 
III. helyezett Ferenczi Ákos 8.a

A Tiszavasvári Általános Iskolában 
megrendezett 

Angol szövegértési versenyen 
III. helyezett Agócs Armand 7.a 
II. helyezett Bánszki Blanka Zoé 8.a 
III. helyezett Ferenczi Ákos 8.a 

A „Szép magyar beszéd” területi 
versenyen

5-6. évfolyamon
I. Balogh Mirjam 6.o. (Tiszalök)
7-8. évfolyamon
I. Bényei Eszter  7. o. (Tiszalök)

Olvasási verseny

Iskolánkban már az alsó tagozatos 
tanulók számára is különböző 
tantárgyi versenyeket rendezünk. 
Hagyományainkhoz híven ebben 
a tanévben is az olvasási verseny 
nyitotta a sort. A második, harmadik 
és negyedik évfolyam legjobb olvasói 
mérték össze tudásukat       február 
14-én. A zsűri a szöveghűséget és a 
szép, kifejező olvasást jutalmazta. 
E szempontok alapján a következő 
eredmény született: 

2. évfolyam
I. Pétervári Kata 2.b
II. Arató Jázmin 2.a
III. Lukács Milán 2.b
 
3. évfolyam
I. Gadnai Gréta 3.b
II. Gáll Bianka 3.b
III. Bakó Zsombor 3.b

 
4. évfolyam
I. Laczkó Eszter 4.a
II.Bényei Gergő 4.b
III. Bihari Bálint 4.b

 

REÁL HÉT 

Az iskolai Reál munkaközösség 
által rendezett házi versenyek 
eredményei:
Természetismeret 5. évfolyam 
I. Varga Zalán 5.a 
II. Páger Zselyke 5.a 
III. Molnár Virág 5.a 
III. Nagy Réka 5.a
Természetismeret 6. évfolyam 
I. Balogh Mirjam 6.a 
II. Kertész Máté 6.a 
III.  Sepsi Lázár Márton 6.b
Matematika 5. évfolyam 
I. Varga Zalán 5.a 
II. Nagy Réka 5.a 
III. Zsiros Attila 5.b
Matematika 6. évfolyam 
I. Balogh Mirjam 6.a 
II. Kertész Máté 6.a 
III. Sepsi Lázár Márton 6.b
Matematika 7. évfolyam 
I. Kiss József László 7.a 
II. Tóth Panna Petra 7.a 
III. Tálas Sándor 7.a
Matematika 8. évfolyam 
I. Cserés Anna 8.a 
II. Kórik Zsombor 8.a 
III. Marozs Vivien 8.a
Kémia 7. évfolyam 
I. Agócs Armand 7.a 
II. Vinginder Tamás Barnabás 7.a 
III. Szakolczai Emma 7.a
Kémia 8. évfolyam 
I. Marozs Vivien 8.a 
II. Bánszki Blanka Zoé 8.a 
III. Gazdag Péter 8.a
Fizika csapatverseny 8. évfolyam 
I.    Bánszki Blanka Zoé és  
       Cserés Anna 8.a
II.   Ferenczi Ákos és 
       Kórik Zsombor 8.a
III.  Csáki Melinda és 
       Marozs Vivien 8.a 

Kozák Lászlóné, Lakatosné Orosz 
Ildikó, Orosz Tibor mk. vezetők

Út a középiskolába

Nyolcadikosok vagyunk, s eljött az 
idő, hogy középiskolát válasszunk. 
Tekintsünk vissza! Hogyan jutottunk 
el idáig? Nagyon gyorsan eltelt az idő. 
Talán el is felejtettük, hogy mekkora 
utat tettünk meg. Alsó tagozatban 
tanítóink nagyon jól megalapozták 
további tanulmányainkat, és 
felkészülten engedtek minket át a 
felső tagozatba. Sokunk már ekkor 
megkezdte pályafutását a versenyek 
világában. Ezt később eredményesen 
folytattuk. Egészen 5. osztálytól 
élvezzük a csoportbontás minden 
előnyét. A heti plusz magyar- illetve 
matematika órák nagyban elősegítették 
megyei, vagy akár országos 
versenyen való helytállásunkat. Az 
évek során összegyűlt több tucat 
megmérettetés, hatalmas lehetőség 
volt. Megtanultuk beosztani időnket 
nehéz dolgozatok esetén. Sikerült 
–ha nem is teljesen-, leküzdenünk 
vizsgadrukkunkat. Fárasztó, ez 
tény. Év végére nagyon ki lehet 
merülni. Ennek ellenére azt állítom, 
hogy vétek kihagyni a lehetőséget, 
ha próbára teheti magát az ember. 
Több éves munkánk most érte el 
a csúcspontját. Elérkezett az idő, 
s számot kellett tennünk arról, 
hogy tudásunk eléri-e választott 
intézményeink által kijelölt szintet. 
Egy hosszú, fárasztó, feszült időszakon 
vagyunk túl. Hatalmas félelmekkel 
és gátlásokkal álltunk neki ennek a 
feladatnak. Sokunk görcsösen próbált 
megfelelni az általa és környezete 
által felállított elvárásoknak. A léc 
az egekben volt, de bármi áron meg 
kellett neki felelni. Lehet, hogy össze is 
roppantunk volna ezalatt a teher alatt, 
de szerencsére szaktanáraink ebben 
is segítettek nekünk, és túllendítettek 
a nehézségeken. Túlmentek a száraz 
anyag leadásán, vagy a különórák 
lehetőségének megteremtésén. 
Amikor kellett, ápolták lelkünket, erőt, 
önbizalmat adtak. Rávilágítottak, hogy 
a saját elvárásainknak kell megfelelni. 
Mindenki sokat gazdagodott, akár 
jelentett neki valamit a felvételi 
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„Kunfajta, nagy szemű legény volt”
 

100 éve halott Ady Endre

Méltatlan és méltatlan… Ez a szó jut eszembe elsőként, hangosan és búsan- 
dörömbölve, mikor Adyra és a vele kapcsolatos jelenkori, honi „közbeszédre” 
gondolok. Oké, a szakma, az „írástudók”, az irodalomtörténészek most sokat 
beszéltek és nyilvánultak meg az évforduló kapcsán és szerencsére Ady-emlékév 
is lesz a mostani..  Mégis és mégis… halhatatlan költőnkkel nem nagyon 
foglalkozik a „bús népe”.. Legalábbis így érzékelhető. Hát igen, az Internet és a 
Facebook korában, s a mindennapi hajszában talán nehéz is lehet és idő se nagyon 
jut rá.. de kire is nem jut időnk???  Ady Endre korszakalkotó, stílus, fogalom 
-és modernitásteremtő zseni volt, nem véletlen, hogy az 1906-os Új Versek – 
től számítja a magyar irodalomtörténet a modern lírát. Oly döbbenetes fénnyel, 
erővel- és stílussal világított rá a magyar állapotokra és sorsproblémákra, hogy 
sokan a szakmából sem értették meg Őt / vagy csak nem akarták.. / és iszonyú 
viharok csaptak fel körülötte. Nem beszélve politizáló, meglehetősen markáns 
állásfoglalásait is tartalmazó cikkeiről. No, akkoriban, a XX. század első 

évtizedeiben ő „tematizálta” 
a közbeszédet, legalábbis jelentős mértékben! „Modern” életvitele, 
szinte folyamatosan tabudöntögető munkássága és - a világháború 
felé közeledően egyre súlyosabb - függőségei, jellemgyengeségei, 
betegségei megosztó személyiséggé is emelték egyben. Mégis, 
minden kor-és szakmatársának el kellett ismernie, vagy legalábbis 
belül tudták, ha már nem vallották be, hogy Ady pótolhatatlan 
művészi kinccsé és szellemi vezéregyéniséggé vált már – sajnos 
nem túl hosszú – élete során is. Állandó értelmezési –és kultúrharc 
van körülötte, sok politikai kurzus is ki akarta sajátítani – de Ady 
nem eladó és „izmusokba” sem sorolható: magyarnak és nemzetinek 
nevezhető leginkább, a szó legmélyebb és legnemesebb értelmében. 
Lírája gyakorlatilag az emberi élet teljességét felöleli, rengeteg 
„igazsága”- és üzenete ma is érvényes. Gyakori vád vele szemben, 
hogy „nehéz”, „túl sötét”, „nehezen érthető” - talán, sokszor elvont és 
többrétű szimbolizmusa miatt is. Ma, amikor sokak szerint egyenesen 
kimondható, hogy „a Líra halott”, a felmérések sokasága szerint 
is „alig olvasnak”, az okos telefonok és az online-világ uralkodik 
- vajon mennyi magyarnak számít, hányan értik és értékelik ezt a 
„kunfajta, nagy szemű legény” – t, Ady Endrét?

Dr. Erdélyi Iván

Ifjú szívekben élek

Ifjú szívekben élek s mindig tovább, 
Hiába törnek életemre 
Vén huncutok és gonosz ostobák, 
Mert életem millió gyökerű.
Szent lázadások, vágyak s ifju hitek 
Örökös urának maradni: 
Nem adatik meg ez mindenkinek, 
Csak aki véres, igaz életű.

Igen, én élni s hódítani fogok 
Egy fájdalmas, nagy élet jussán, 
Nem ér föl már szitkozódás, piszok: 
Lyányok s ifjak szívei védenek.

Örök virágzás sorsa már az enyém, 
Hiába törnek életemre, 
Szent, mint szent sír, s mint koporsó, kemény, 
De virágzás, de Élet és örök.

eredménye, akár nem. Végül 
mindnyájan elmentünk és 
megírtuk a felvételi feladatlapokat. 
Szembesültünk azzal a pozitív 
ténnyel, hogy kemény munkánknak 
van eredménye. Mindezek után már 
csak hab lesz a tortán a szóbeli vizsga 
magyar irodalomból, az írásbeli 
vizsga magyar nyelvből és a szóbeli 
megmérettetés matematikából. 
Apróságnak tűnik ez már év végén, 

amikor „semmi sem számít”, de ez 
egy fontos, szimbolikus pillanat lesz. 
Szóban talán most először fogunk 
ennyire magas elvárások szintjén 
megnyilvánulni. Megérettnek 
érzem magunk arra, hogy ezt az 
alkalmat izgatottan várjuk. Már 
annyi mindent kaptunk, és talán 
tudhatunk. A tudás, alkalmazás 
esélye mindnyájunkban ott van, s 
most megnyílik előttünk a világ. 

A szóban való érvelés, bizonyítás 
még kicsit talán idegennek tűnik. 
A verbális kommunikációinkat 
fejlesztik és fejlesztjük, s ez a 
későbbiekben megfizethetetlen lesz. 
Minden lehetőség az ölünkbe hullott, 
hullik, csak élnünk kellett, kell vele. 
Szerencsésnek érzem magunkat! 
                                                                                               

Ferenczi Ákos 
8. a osztályos tanuló
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Kultúrházak-éjjel nappal 
2019-ben is!

Amikor a kultúra él, akkor élmény. 
Amikor halott, információ.
/Kassai Lajos/

Ezzel a gondolattal vette kezdetét 
2019. február 16-án, szombaton 
délután a tiszalöki művelődési 
házban a Kultúrházak-éjjel nappal 
programja.
A Magyar Népművelők Egyesülete 
által tizenhárom évvel ezelőtt 
útjára indított eseménysorozat 
célja, hogy minél többen legyenek 
részesei a közművelődési 
intézmények által nyújtott 
kulturális sokszínűségnek. Az idei 
jelmondatunk: „MINDENNAP 
ÉRTÉKET ADUNK” volt. 
Ezzel kívántuk jelezni, hogy a 
közművelődés a hétköznapokban is 
értékes kultúrát közvetít és teremt. 

Kétévente mi is bekapcsolódunk 
az országos programsorozatba, és 
bemutatjuk a művelődési házat, és 
az ott működő csoportok munkáját. 
Bízunk benne, hogy változatos 
és érdekes programot sikerült 
összeállítanunk, amelyben minden 
korosztály megtalálhatta a kedvére 
valót: A kézimunka szerelmeseinek 
ott volt a Böködők Kézimunkaklub, 
akik bemutatták gyönyörű és 
ötletes alkotásaikat, akikhez bárki 
leülhetett az este folyamán egy 
kis baráti beszélgetésre. A Mámor 

Színtársulat is bemutatkozott egy 
kis kiállítással, néhány jelmezt fel is 
lehetett próbálni. Fotókiállításunk is 
megtekinthető volt a régi művelődési 
házas rendezvényeinkről, köszönjük 
szépen azoknak, akik saját képeikkel 
hozzájárultak a létrejöttéhez. A 
kiállítás március 23. szombatig 

tekinthető meg. Vámos Nóra 
fazekas és Veres Józsefné Marika 
néni alkotásait is megcsodálhatták 
és megvásárolhatták az érdeklődők. 
A délután programja a Kultúrházak-
éjjel nappal versenyére a Tölgyesi 
Attila által a művelődési házról 
készített reklámspot vetítésével 
indult, ugyanis idén a Magyar 
Népművelők Egyesülete pályázatot 
írt ki a Kultúrházak éjjelnappal helyi, 
az idei szlogennel – Mindennap 
értéket adunk - összhangban 
lévő rendezvényét népszerűsítő 
reklámspot készítésére. Utána Orbán 
János Thai chi és a jóga bemutatót 

tartott, aki szeretne csatlakozni, 
megteheti, keddenként 18 órától 
lehet jógázni, a Thai chi csoporthoz 
csatlakozni pedig szerdánként 
fél hattól lehet. Őt követte a 
színpadon Körei László egyetemi 
oktató, középiskolai tanár, tréner 
és mentálhigiénikus. Az érzelmi 
intelligencia szerepe a mindennapi 
megküzdésben című előadását 
érdeklődve hallgatta a közönség.

„MIND AZT MONDJÁK 
NINCSEN BÚJA, KI A 

NÉPDALOKAT FÚJJA.”
A művelődési ház legidősebb 
csoportja a Tiszalöki Népzenei 
Együttes. 54. évadjukat kezdték a 
szombati fellépésükkel, a Gajdos 
zenekar Újévi köszöntőjével: Adjon 
Isten minden jót minden kedves 
jelenlévőnek és a próbáiknak helyet 
adó háznak. Ezután Hajdúsági 
népdalokat majd a nemrég elhunyt 
citerásuk, Tóth Imre bácsi kedvenc 
nótáit hallhattuk előadásukban. 
Befejezésül közismert népdalokból 
kötöttek csokrot Bartók Béla 
gyűjtéséből. Vezetőjük Cziczerné 
Darai Erzsébet. A tiszalöki 
Tánccsoport salsát és jive-ot 

táncolt Marján Zoltán és Bura Betti 
vezetésével. Ők csütörtökönként 
öt órától táncolnak a művelődési 
házban, szeretettel várják a táncolni 
vágyó érdeklődőket! Nagyon 
köszönjük Kozákné Szűcs Andrea 
tanító néninek, hogy elhozta a 
mazsorett csoportjait, a néptáncosait 
az általános iskolából, és táncházat 
tartott nekünk. A tiszalöki gyermek 
néptánccsoportok a Free Dance és a 
Bíborka Alapfokú Művészeti Iskolák 
keretében működnek. A gyerekek 
korosztályuknak megfelelően 
járnak az öt csoport valamelyikébe. 
A kisebbek népi játékokkal és 
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dunántúli ugrósokkal kezdik a 
néptánc elsajátítását. Később 
a lányok üveges táncot, a fiúk 
botolót is táncolnak. A nagyobbak 
szatmári lassú és friss csárdással 
egészítik ki a tudásukat. A fiúknál 
elmaradhatatlan a verbunk tanulása. 
Először a negyedikesek adtak elő egy 
koreográfiát, melynek címe: Vásár 
volt. Azután táncházban rophatták a 
kicsik és a nagyok a táncot. Utána 
a mazsorettek mutatkoztak be. A 
Tiszalöki Kossuth Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolában hat mazsorett csoport 
működik. A lányok mindegyik 
csoportban szorgalmasak, kitartóak 
és lelkesek. Rendszeres fellépői az 
iskolai és városi rendezvényeknek. 

Az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub két 
tréfás jelenettel is szórakoztatott 
minket. A pletyka című jelenetet 
Borbély Imréné és Mezei Jánosné 

adta elő, a Kató néni és a riporterben 
pedig szintén Mezei Jánosné 
szerepelt, partnere pedig Bodnár 
Istvánné volt. Fedorné Gulyás Szilvi 
Zumba csapatával 10. éve színesíti 
városunk kulturális életét, a lelkes 
lányok és asszonyok fellépéseikkel 
gazdagítják rendezvényeinket. 
Lehet eső, hó, hideg vagy forróság, 
őket ez nem zavarja, megteremtik 
a saját atmoszférájukat, és olyan 
tüzesen ropják a forró latin 
dallamokra, hogy még az eső is 
elpárolog, mielőtt rájuk esne… 

Szombaton este is felforrósították 
a művelődési ház levegőjét, akit 
érdekel a Zumba, csatlakozhat 
hozzájuk, hétfőn és pénteken 7 
órától tartja Szilvi a foglalkozásokat. 
Bár sajnos, nem tudtak eljönni, 
hogy élőben is bemutatkozzanak 
az érdeklődőknek, de a művelődési 
ház csoportjai közé tartoznak: A 
gyógytorna a Humán szolgáltatások 
fejlesztésért elnevezésű EFOP-os 
pályázat keretein belül valósulhatott 
meg 3 településen: Tiszadadán, 
Szorgalmatoson és a konzorcium 
vezetőjénél, Tiszalökön. A 

foglalkozásokat, Gedeonné 
Seres Szilvia tartja a művelődési 
házban, amelyre mindenkit 
szeretettel várunk, folyamatosan 
csatlakozhatnak a helyi lakosok 
az ingyenes szolgáltatás 
igénybevételére. Kedden 13 órától 
15 óráig és csütörtökön 11-től 13 
óráig. Egy kicsi mozgás senkinek 
sem árt – ez lehetne a mottója Pappné 
Kórik Juditnak, aki márciustól 7-től 
csütörtökönként fél héttől mozgatja 
át a háziasszonyokat, a fittball-t is 
bevéve a „kínzóeszközök” sorába… 
A csoportok bemutatkozása után 19 
órától DJ Gyesivel  és Áfra Lalival 
retró diszkó várta a táncos lábúakat, 
sztárvendégünk Szűcs Judith volt. 
Judith a Tavasz’ 67 kórussal, és 
egyéni, táncdal énekesi kategóriában 
is megnyerte a Ki mit tud?-ot 1972-
ben. Itthon négyszer volt az Év 
énekesnője. A Táncolj még!- először 
arany-, majd platina lemez lett. 
A „diszkó királynő” pályafutása 
azóta töretlen. Napjainkban is 
nagyon népszerű. 2005-ben New 
York-ba hívták vendégszereplésre. 
Koszovóban a békefenntartó 
katonák is Őt várták. Táncolsz 

velem? - című életrajzi könyve több 
ezer példányban fogyott el. Délután 
kettőtől hajnal kettőig sikerült 
felvonultatnunk azt a sokszínűséget, 
ami művelődési házakra jellemző. 
A stílusok váltották egymást, de a 
kiemelt cél mindegyiknél a közönség 
kegyeinek megnyerése volt. A 
visszajelzésekből ítélve sikeres 
volt a napunk, hiszen sokan kérték, 
hogy gyakrabban rendezzük ehhez 
hasonló programot. Igyekszünk 
figyelembe venni mindenki igényét! 
Természetesen egy ilyen volumenű 
rendezvény több ember összehangolt 
munkája nyomán jön létre. Köszönet 
Gömze Sándor polgármester úrnak, 
hogy az együttgondolkodásunk 
eredményeként meghívhattunk egy 
sztárfellépőt a rendezvényünkre. 
Köszönöm a Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház dolgozóinak, a 
munkatársaimnak az áldozatos 
munkájukat. Cziczer János tanár urat, 
tiszteletbeli művelődésszervezővé 
fogadjuk, hiszen minden 
programunkon fényképeket készít, 
és azt publikálja is a facebook 
oldalán, ami nagyon sok munkával 
jár! Nagyon köszönjük és továbbra 
is számítunk rá! A rendezvény 
legsikeresebb közreműködői és 
szereplői a nagyérdemű közönség 
volt, akik miatt ilyen jó hangulatban 
telt ez az „éjjel-nappal”. A jövőben 
is számítunk rájuk, találkozunk a 
következő programunkon! 

Tölgyesi Attiláné igazgató és 
Szakoczainé Suskó Ágnes 

igazgatóhelyettes
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Pótszilveszteri mulatság a Telekiért 

2019. január 26-án szép számban gyűltünk össze a tiszalöki művelődési házban a Nyíregyházi SZC Teleki Blanka 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma rendezte alapítványi bálban. Mindenki azon fáradozott, hogy egy 
jó hangulatú estét töltsünk együtt. Megtisztelte rendezvényünket térségünk országgyűlési képviselője, Dr. Vinnai Győző 
és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója, Gurbánné Papp Mária is. Fő támogatónkat, a Hot&Cold Therm 
Korlátolt Felelősségű Társaságot, ügyvezető igazgatója, Benkő Zoltán és felesége képviselte. Az előkészületekben 
mindenki részt vett, tanár, diák, szülő. Mindenki magáénak érezte ezt az eseményt. A nyitó beszédeket hagyományosan 
műsor követte.  Iskolánk 12. B osztályos tanulói tánctudásukkal kápráztatták el a közönséget, amit osztálytársuk, Farkas 
Alexandra tanított be. Kissné Nyircsák Erika tanárnő adott elő egy paródiát, amely alaposan megmozgatta a rekeszizmokat. 
Végül az ő vezetésével és a tanári kar többi tagjának vokálozásával egy közös ének adta meg a lazítás alapjait, melyhez a 
közönség soraiból többen is csatlakoztak. Az ízletes vacsorát – melyet szokás szerint a Tisza étteremnek köszönhetünk – 
követően hajnalig tartó felhőtlen szórakozás vette kezdetét. A talpalávalót idén már harmadik alkalommal Czifra György 
szolgáltatta, mindenki nagy megelégedésére. Közben a szerencsések még tombolatárgyakat is nyerhettek. Köszönjük 
mindenkinek a támogatást! Nagyon örülünk, hogy velünk töltötték ezt az estét, és reméljük, jövőre ismét találkozunk!

 
Támogatóink:

Aranyos Tamás - Uniqa Biztosító
Dankó Ferenc
DA-RU-TEX KFT. – Dankó Ferencné
Dobos Zoltán
Dohos László - DOH-MÉH
Farkas Imre
Fekete Gyula
Flamingó Divatház
Fleischer Zoltán
Földes Tiborné
Gulyás Istvánné
Gurbánné Papp Mária
Halmi László
Hegesztő tanulóink
Homoki Ildikó
Hot&Cold Therm Kft.
Iskolánk osztályai
Jég Pékség és Cukrászda Tiszavasvári
Judit fotó-ajándék
Juhos László
Kertész Sándor - Gyöngy Ajándék
Kertész Zsuzsa
Kiss László
Kiss Zoltánné
Kissné Nyircsák Erika
Kub-Ker Bt. Tiszavasvári
Lakatos Iparcikk
László Renáta
Mirkó Antal - Színpatika
Molnár János
Möbel Otthon Webáruház
Muvi-Ker Bt.
Nagy Attila
Nagy Sándor
Nagyné Sipos Marianna

Nagyné Solymosi Mária - Gazdabolt
OTP
Pál Fitness
Pápa József
Nadine Virág és Dekor - Tiszavasvári
Perjési Sándor
Pethe Autószervíz
Plánkné Kapusi Zsuzsa
Pont-Jó Divat Tiszavasvári
Pucsok Katalin
Rézműves Katalin – Kata masszázs
Rizsa Kifőzde Tiszavasvári
RockFM Tiszavasvári
Sági Józsefné
Szabó Csabáné
Szabóné Lendák Gyöngyvér
Szebeka Ker Kft.
Szellei Autósbolt Tiszavasvári
Szolyka Nikoletta
Tanyi Erzsébet
Tátrai Melinda
Tiszafa-Trade Kft.
Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola
Tiszalök Város Önkormányzata Városüzemeltetési Intéz-
mény
Tiszántúli Takarék
TiszaVas Tiszavasvári
Tricolor Bt. Tiszavasvári
Vámos Tibor
Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Viola Print Kft.
Vitaminvilág
Zsiros Sándor
Zsirosné Kertész Katalin
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Év eleje az Új Élet Horgász és  
Környezetvédelmi egyesületnél

Még nagyon az év elején vagyunk, épphogy kiolvadt a 
holtágunk, a horgászok lassan készülhetnek a horgászatra, 
de mint minden szezon, a 2019-es év se kezdődhet mással, 
mint az éves közgyűléssel, aminek az időpontja február 3 
volt.
Szentesi Mihály a Horgászegyesületünk Elnöke nyitotta 
meg a napot. Majd összefoglalta a 2018-as évet, ezután a 
gazdasági beszámolót is elfogadták a jelenlévő horgászok.
Jelen volt Gömze Sándor, Tiszalök Polgármestere, 
akitől ígéretet kapott a Tiszalöki horgásztársadalom, 
hogy amiben tud, segít az egyesületnek. Én ezt ezúton 
megköszönöm a horgásztársak nevében is! A vezetőség 
között ült Virág Imre, aki a megyében történteket foglalta 
össze.
Sarkalatos pont volt a közgyűlésen a halőrzés. Mizsik 
Gyula halőrünk eddig 4 órában volt foglalkoztatva, 2019-
től viszont 8 órában fogja végezni a munkáját, amit a 
jelen lévő horgászok vetettek fel, és szavaztak meg. 
És itt a horgászokhoz szólnék!
Ne vegyék zaklatásnak, ha a halőr az engedélyt kéri, ha 
belenéz a haltartóba, esetleg a kocsi átvizsgálását kéri. 
NAGYON FONTOS! KÖTELEZŐ HALMATRAC 
HASZNÁLATA, ez alól senki nem kivétel, az első legyen, 
ami a partra kikerül, nem elfogadott, hogy a „kocsiban 
van”. Tilos a halat állva fotózni, illetve köteles a horgász 
az 5kg feletti halat minél hamarabb visszaengedni a vízbe. 

A megfogott halat azonnal be kell írni a fogási naplóba, 
a végszereléket csak ezután lehet visszajuttatni a vízbe!
Minden szabálysértés szankciókat von maga után, így a 
legjobb, ha minden szabályt betartunk!
Az egyesület weboldalán megtalálhatóak a 2019-es 
engedélyárak www.tiszalokiholtag.wordpress.com
A vezetőség is kicsit átalakult, ami a közgyűlés végén lett 
megszavazva, ami a következőképp alakult:
Elnök:    Szentesi Mihály
Alelnök:    Soltész Gábor
Titkár:    Papp Ferenc
Gazdasági felelős:   Beke Lászlóné
Ifjúsági- és versenyfelelős: Károly Attila
Környezetvédelmi felelős: Gergely Sándor
Területi megbízott és összekötő:Csomós Krisztián
Fegyelmi bizottság: Elnök:  Kiss Tibor
                                   Tagok:  Id. Murvai Tibor
                                                Jenei Lóránt
Felügyelő bizottság: Elnök:  Oláh Imre
                                     Tagok:  Ifj. Murvai Tibor
                                                  Ambrus János
Választóbizottság: Elnöke:  Nagy János
                                   Tagok:  Ladó Mihály
                                                Tóth Lajos    
                                              
Én ezúton kívánok a vezetőségi és bizottsági tagoknak 
nagyon sok sikert, egészséget és erőt a munkához, és 
minden horgásznak halakban gazdag 2019-es esztendőt.

Károly Attila - Ifjúsági és versenyfelelős

HCT KUPA 2019. 01. 26. TISZALÖK 

Öt csapat vett részt a Tiszalök VSE által rendezett utánpótlás tornán U 13-as korosztályban. A tiszalökiek az első 
mérkőzésükön a Nyíregyházi Oros II. csapatával találkoztak, akikkel 1-1-es döntetlent értek el. A második mérkőzésen 
a Nyíregyháza Oros I. csapatát 5-1 arányban sikerült megverni. Az utolsó előtti csoportmérkőzésen az Apagy csapatától 
sajnos 3-2-re kikaptunk egy izgalmas összecsapáson. Az utolsó találkozón a Nyíregyháza Spartacus U12-es csapatával 
mérkőztünk meg, akiket sikerült 1-0-ra legyőzni. A tiszalöki U 13-as csapat 2. helyezést ért el a körmérkőzések után. 
A torna végeredménye: 
1. Nyíregyháza Spartacus 9 pont 
2. Tiszalök VSE 7 pont 
3. Apagy SE 7 pont 
4. Nyíregyháza Oros II. 4 pont 
5. Nyíregyháza Oros I. 2 pont
A torna különdíjasai:
Legjobb játékos: Pataki Balázs (Nyíregyháza Spartacus)
A torna gólkirálya: Kozák Róbert 8 góllal (Apagy SE)
Legjobb kapus: Nagy Roland (Tiszalök VSE)
A legjobb hazai játékos: Hegedűs László

A tornán részt vett tiszalöki csapat játékosai:
Nagy Roland, Hegedűs László, Kóti Dániel, Rácz Zoltán, Vinginder Tamás, Soltész Krisztián Edző: Péntek Miklós
A torna támogatói: Benkő Zoltán, Gömze Sándor, Cserés Csaba, Tiszalök VSE
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Turóczi Zoltán – Tanács

Ma még Tied körülötted minden,
Adhatsz belőle, adj hát kinek nincsen,

Mert jön egy nap talán nemsokára,
S kihull kezedből minden földi kincs.
És nem lesz Tied többé semmi sem,

Tollad virágos párnád másra vár,
Mit maga köré épített egy élet,

Nem lesz több, mint összeomló kártyavár.
Ma szólhatsz még jóságos meleg szóval,

Testvéredhez, ki szenved szomorú,
Vigaszt hoz szavad zengő muzsikája,

S tán rózsát hajt egy töviskoszorú.
Hajolj hát hozzá, míg beszélsz,

Harmatként hulljon szerető szavad,
Mert jön egy nap, hogy elnémul az ajkad,

És soha többé szóra nem fakad.
Ma kezed még erős, a lábad fürge,

Szolgálhatsz szegényt, árvát, beteget,
Ma törölhetsz verejtéket, könnyet,

Ó most segíts, ha teheted.
Mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan,
Mindegy, hogy ősz lesz, tél, vagy kora nyár,
Mert nincs több időd, s amit meg nem tettél,

Azt nem teszed meg többé soha már.
De ma még Tied körülötted minden,

És adhatsz, adj hát annak kinek nincsen,
Hisz jön egy nap, talán nem sokára,

S kihull kezedből minden földi kincs.
Csak az lesz Tied, amit oda adtál,

Csak az, mi minden kincsnél többet ér,
A tett, a szó, mit szeretetből adtál
Veled marad, s örökre elkísér…

Kötelék

Megszülettünk egy szép napon,
Védelmeztek féltő karok.
Széltől, naptól óvtak minket,
Csengőhanggal ébresztettek.

Betegségben ők ápoltak,
Ringattak és dalolgattak,
Fejünk fölött édes hang szállt,
Úgy szerettük anyánk hangját.

Nem ismertük ám a flancot,
Nekünk az már nem adatott,
Volt ám nóta, sok kacagás,
Nyugodt élet és boldogság.

Felnéztünk mi kettőjükre,
Szavuk szent volt mindörökre,
Mindig csak a jóra kértek,
A szívükkel melengettek.

Derűs arcok holttá váltak,
Helyet adtak a bánatnak.
Elmentek ők végleg tőlünk,
Könnyes arcunk letöröltük.

Egy korszaknak vége lett már,
Újba léptünk, megyünk tovább,
Átadjuk a tanultakat,
Kiktől kaptuk, rég alszanak.

Kotosz Istvánné
2019. február

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

Kedves Szülők, Ismerősök, Tiszalökiek! 

Kérjük támogassák a  
Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és AMI  

alapítványát adójuk 1%-ának felajánlásával!
A befizetett adó 1 százalékáról rendelkező nyilatkozatán 

az alábbi adatokat szíveskedjen feltüntetni: 
Kedvezményezett adószáma:   

18799406-1-15 
Kedvezményezett neve:  

Tiszalöki Iskolás Gyermekekért Közalapítvány

Nagylelkű felajánlásaikat előre is köszönjük!
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Dr. Resán Gergely ügyvéd

Vállalom:

- adás-vételi-, bérleti-szerződések elkészítését,
- cégalapítását, módosítását.
- képviselet ellátását polgári-,  
  büntető-ügyekben, rendőrség előtti eljárásban.

Elérhetőség:  
06 30/613-7902

Ügyfélfogadás:  

Minden pénteken  
8-12 között a tiszalöki 

Városi Könyvtár melletti irodában.
Előre időpont egyeztetés szükséges.

Nőnapra

Irónia: Mért nem lehet egy férfi szép és okos is 
egyszerre: Mert akkor nő volna. 
Mért teremtette Isten először a férfit: Mert, hogy 
tökéleteset alkosson, ahhoz kellett egy piszkozat.

Megírtam volna másképp

Kiből kortalanul sugárzik a nő
És nincs rendkívüli ebben. 
Megírtam volna másképp,
Ha tudnék írni szebben.

A bakfisoktól a szépkorúakig 
Vonzásuk a hold meg a tenger.
És nincs rendkívüli ebben.
Megírtam volna másképp,
Ha tudnék írni szebben.

Ünnepeljük őket,
Hisz sokat tesznek értünk. 
S a legtöbbjük után angyal fátyol rebben.
Megírtam volna másképp,
Ha tudnék írni szebben.

Halmi Sándor
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ANYAKÖNYV

Januárban házasságkötés nem történt.

Akitől januárban búcsút vettünk:

Balogh József
Dormány Béla
Gál Sándorné

Kis István
Kiss Ferenc

Liszkai Miklósné
Polonkai László
Tomán József

Tóth Imre

Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:

Győrfi Kristóf
Kovács Kadosa Zsombor

Varga Mira

Megemlékezés

Kosztrub Józsefné volt tiszaeszlári lakos 
halálának 40. évfordulójára
Megértem sok szenvedést,
bánat is volt nem kevés.
Fáradt testem megpihent
ha valakit megbántottam,
Bocsásson meg nekem.

Emlékszik rád
Lányod Balogh Imréné és családja
Szerető szíveddel vigyáztál mindig rám
Köszönöm, hogy te voltál az édesanyám.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk  
a drága jó férj, édesapa, vő és nagyapa halálának 

25. évfordulója alkalmából

Kóti Lászlóra
a szerető család

Lelked, mint egy fehér galamb
Csendesen messzire szállt
Hiába keresünk, könnyes szemünk
Már soha nem talál. 
De tudjuk a csillagok közt a 
Legfényesebb te leszel
Utat mutatsz nekünk, mert 
Szívünkben mindörökké létezel!

Nem a szél süvít odakint oly hevesen,
A bánat dúl szívünkben idebent.
Mint árbocát tört hajó sodródik
A zúgó, morajló, tajtékzó tengeren.

Te voltál a mindenség nekünk
9 év múltán ma is Rád emlékezünk.
Jóságodért illessen a köszönet és hála,
Könnyeink hullanak, de minden hiába.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk, életünk legszomorúbb 
napjára, 2010. Február 23-ára, Amikor a Drága Férj, Édesapa, Após, 
Nagyapa BLANER ANDRÁS örökre itt hagyott bennünket.
Feleséged, Fiaid: András és Attila, Menyeid: Adrienn és Nóra,
Unokáid: Bandika, Grétike, Léna és nagynénéd Juci nénje.


