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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

Helyi lakáscélú 
támogatás Tiszalökön

3.oldal

 

Farsang, télűző 
mulatság  

5. oldal

Könyvajánló - 
Madarak a dobozban

7. oldal

Telekisek  
a megyei rendészeti 

versenyen

9. oldal

Hírek a  
Kossuthból

9. - 10. - 11. oldal
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„A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk 
kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely 
lehet, s lesz.”
   /Kossuth Lajos/

Ilyenkor, március közepén előkerülnek 
a kokárdák, díszbe öltöznek a terek, 
fellobogózzák az intézményeket, és az 
iskolákban, óvodákban nemzeti színű 
dekorációk jelzik: valami fontos dolog 
történik…
Kinek mi jut eszébe, ha ezt hallja: 1848. 
március 15.?
Van, aki a történelem órán hallottakra gondol, 
vagy akadnak olyanok is, akikben dereng 
az iskolai ünnepség egy-egy momentuma. 
Kétségtelen, hogy van, aki fejből mondja 
a helyszíneket, esetleg fel tudja idézni a 
12 pontot is. Egy biztos: talán nincs olyan 
felnőtt magyar ember, aki ne tudná folytatni 
a sort: „Talpra magyar, hí a haza!” Petőfi 
Sándor Nemzeti dal című műve bevéste 
magát a magyarság szívébe. Különös dolog 
a nemzeti ünnep, hiszen olyan régen történt 
eseményekre emlékszünk. Nem egyszerű 
dolog átnézni azok jelentőségét ennyi év 
távlatából. Mégis érdemes gyermekünkkel 
elbeszélgetni a múlt történéseiről, hiszen 
minden emberben ott él a kíváncsiság 
– honnan jöttünk, honnan származom. 
Fontos gyökereket, nemzeti 
idenditástudatot adni 
nekik, hogy később el 
tudják magukat helyezni 
a Nagyvilágban. Legyünk 
büszkék az őseinkre, a 
tetteikre, hogy általuk 
lehettünk azzá, akik 
most vagyunk. Városi 
ünnepségünk 2019. március 
14-én 16 órakor a tiszalöki református temetőben 
vette kezdetét Tölgyesi Attiláné a Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház Igazgatójának megemlékezésével. 
Beszédében méltatta az akkori Tiszalök magyar 

lakosságát, akik a szabadságért, függetlenségért harcba 
szálltak.  A helyi honvédek részt vettek a dicsőséges 
tavaszi hadjáratban is, mely győztes csata után dicséretet és 
kitüntetést kaptak. „A volt tiszalöki honvédek közül sokan 

hazatértek: volt, aki a családjához mások 
rejtőzködtek, bujdokoltak.” Igazgatónő 
ünnepi megemlékezését e pár sorral fejezte 
be: „Az a jelképes gesztus, amellyel hármójuk 
sírhelyét most megkoszorúzzuk, elhelyezzük 
rajtuk a tisztelet és hála virágait, a többieknek 
is, valamennyiüknek szól, nyugodjanak 
bárhol is.” Ünnepi megemlékezésünk 
a Művelődési Házban folytatódott 17 
órától. A Himnusz közös eléneklése után 
Gömze Sándor polgármester úr ünnepi 
beszéde hangzott el. Gondolatait Petőfi 
Sándor naplójából vett idézettel kezdte: „ 
Március 15-e eredményei olyanok, melyek 
e napot örökre nevezetessé teszik a magyar 
történelemben.” Beszédében felidézte 
1848-49. legkiemelkedőbb eseményeit, 
meghatározó alakjait, mint például Batthyány 
Lajos, Kossuth Lajos, Esterházy Pál vagy 
gróf Széchényi István. „A márciusi ifjak 
hittek abban, hogy a magyaroknak joga van 
a nemzeti függetlenséghez, az önállósághoz, 
a szabadsághoz, a szuverenitáshoz. Ezek ma 
is aktuális elvárások kell, hogy legyenek!” 
Polgármester úr gondolatait a Tiszalöki 
Népzenei Együttes előadása követte, 

melyben Erdélyi és Rimóci 
katonadalok csendültek fel. 
A Tiszalöki Kossuth Lajos 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola énekkara 
és tanulói, mint minden 
évben színvonalas műsor 
előadásával örvendeztették 
meg a közönséget. Ünnepi 
megemlékezésünk a 

Kossuth-szobornál ért véget, ahol az intézmények és 
civil szervezetek képviselői elhelyezhették koszorúikat, 
virágaikat.

Págerné Kiss Beáta 
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Helyi lakáscélú támogatás Tiszalökön

A 10/2016. (X.6.) számú önkormányzati rendelet 
értelmében lakáscélú támogatás folyósítására lehet 
kérelmet benyújtani a Képviselő-testülethez. Ennek 
formája vissza nem térítendő, egyszeri és egyösszegű 
pénzbeli juttatás.

A támogatás mértéke:  
Lakás vásárlására az ingatlan vételár  

15 %-a, de maximum 300.000.- Ft,  
Lakás építésére 400.000.- Ft 

Az adott évben az erre a célra elkülönített összeg kimerüléséig 
van lehetőség támogatás nyújtására, annak kimerülése es-
etén a kérelmet el kell utasítani. (2019. évben lakásépítésre 
1.600.000 Ft, lakásvásárlásra 2.400.000 Ft a keret. A hatály-
os Rendelet szerint a két keret nem összevonható.)

Igénybevétel feltételei: 
Tiszalök Város közigazgatási területén legalább 1 éve 
a)      lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, vagy 
b)      munkaviszonnyal vagy vállalkozással rendelkező 
- nagykorú személyek, családok vehetik igénybe. 
- aki a méltányolható lakásigény felső határát meg nem 
haladó lakást épít, vagy vásárol. 
- akinek, valamint a vele költöző közeli hozzátartozójának 
önkormányzati tulajdonú lakásra nem áll fenn bérleti 
jogviszonya. 
- akinek, házastársának, élettársának gyermekének a 
megépíteni vagy megvásárolni kívánt lakáson kívül más 
lakásban együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada 
van, akkor, ha a tulajdonszerzés öröklés útján, vagy 
tulajdonközösség megszüntetése révén történt.  
- Használt lakás vásárlására akkor adható, ha a lakás: per, 
teher és igénymentes, beköltözhető állapotban van és az 
ingatlan nyilvántartásban rendezetten szerepel.
A lakáscélú támogatás iránti kérelmet
a)   lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés aláírásától 
számított két éven belül,
b) lakásépítés esetén az építési engedély jogerőre 
emelkedésétől számított egy éven belül lehet benyújtani.
A kérelmek évente március 1-től augusztus 31-ig 
nyújthatók be a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatalnál. 
A támogatást az Önkormányzat honlapján (www.tiszalok.
hu), illetve a Tiszalöki Hírlapban ki kell hirdetni tárgyév 
március 30-ig.
A határidőben benyújtott kérelmek elbírálása legkésőbb 
a tárgyév október 30-ig történik meg. A kérelmekről a 
Képviselő-testület zárt ülésen dönt.
A kérelemhez az alábbi mellékleteket kell csatolni:
a)      lakásvásárlás esetén a megvásárolni szándékozott lakás 
30 naptól nem régebbi hiteles tulajdoni lapját, az adásvételi 
szerződés egy példányát a Rendelet 2. számú melléklete 
szerint kitöltött jövedelem nyilatkozattal. 
b)     lakásépítés esetén a jogerős építési engedélyt, költségvetést, 
az ingatlan 30 naptól nem régebbi tulajdoni lapját, a Rendelet 

3. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot, valamint a 
2. számú melléklet szerinti kitöltött jövedelem nyilatkozatot.  
A lakáscélú támogatási kérelemben foglaltak valódiságának 
ellenőrzésére a Hivatal környezettanulmányt készít. Ennek 
során kiemelt helyet kap a megvásárolt ingatlan lakhatósága, 
használhatósága és hogy az legalább „komfortos” 
besorolású legyen. 
Ennek megállapításához 
szükség esetén szakértő is 
bevonható.

A kérelmek elbírálásánál az 
alábbi sorrendben, előny-
ben kell részesíteni:

a)      a fiatal házasokat, 
b)      a gyermeküket 
egyedül nevelőket
c)      a többgyermekes 
házasokat
Ha a fentieknek egyszerre 
több igénylő is megfelel, az 
igénylők közül a rosszabb 
anyagi helyzetben lévőt 
kell előnyben részesíteni.

 A támogatás 
megállapításakor Tiszalök 
Város Önkormányzata 
javára a szerződés 
aláírásától számított 6 év 
időtartamra elidegenítési 
tilalmat kell az ingatlan 
nyilvántartásba bejegyezni.
A támogatás felhasználást
a)   lakásvásárlás esetén, 
ha a kérelem benyújtásakor 
még nincs tulajdont igazoló 
tulajdoni lap a támogatás 
folyósításától számított 
egy éven belül a tulajdoni 
lap másolatának a 
Polgármesteri Hivatal 
részére történő 
bemutatásával,
b)   lakásépítés esetén 
a használatbavételi 
engedély bemutatásával a 
támogatás folyósításától 
számított 3 éven belül 
igazolni kell.

A Rendelet a honlapon teljes 
terjedelmében elérhető.
Bővebb tájékoztatás:  
Págerné Kiss Beáta ügy-
intéző (Polgármesteri 
Hivatal titkársága, 12-es 
iroda).

Szeretem 

Szeretem a virágzó fákat,
A kertek tavaszi illatát,
A természet ébredését
Mikor kizöldül minden ág.

Szeretek hajnalban kelni,
Nézni a felkelő napot,
A napsugárban megfürödni,
Taposni a friss harmatot.

Szeretem a nyári erdőt,
A fák közt bujkáló fényeket,
A simogató langyos szellőt,
A bárányfelhős kék eget.

Szeretem a búzatáblák
Széltől hullámzó tengerét
Az aranysárga kalászokat
A nyár izzasztó hevét.

Szeretem a Tisza partot,
A lassan ballagó Tiszát,
A szőke habok csobogását
A nyárfák susogó dalát.

Szeretem a naplementét,
S mikor leszáll az alkony
Hallgatni a tücsökzenét
Szobám ablaka alatt.

Szeretem a teliholdas
Csillagfényes éjszakát,
Barangolni az égbolton
Lesni száz csillag csodát.

Szeretem az ősz színét,
Az ősz érlelte gyümölcsöket,
Szüretkor a présből csurgó
Pirosló szőlőlevet.

Szeretem a mosolygó embert,
A vidám gyerek sereget.
Számukra örökül hagynám
Természet szeretetemet!

Dr.Bónis László
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KÖZLEMÉNY

Közlemény a 2019/2020-as nevelési évre 
történő óvodai beiratkozás rendjéről.

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Tiszalöki 
Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsődébe a 

2019-2020-as nevelési évre
2019. április 23. kedd - április 26. péntek 

(keddtől csütörtökig 8-16 óra között, 
pénteken 8- 11 óráig )

a Szivárvány székhely óvodában
Kossuth utca 63 szám alatt lehet beíratni 

a gyermekeket!

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben 
meghatározott időpontban!
•	 Be kell íratni minden gyermeket, aki 2019. 
augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis 
a nevelési év kezdő napjától (2019. szeptember 1-jétől) 
legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt 
venni!
•	  Az év közbeni felvételi igényeket (azokra a 
gyermekekre vonatkozik, akik 
2019. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a 
fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
•	 Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 
harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 
belül betölti, FELTÉVE, hogy minden, a felvételi 
körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek 
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
•	 Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező 
óvodai nevelésben való részvétel alól, (pl.: a gyermek 
óvodakötelezettségét külföldön teljesíti), az óvodai 
beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő 
időpontjáig nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező 
felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem 
települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja 
beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben 
való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda 
fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát 
megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.
•	 A kötelező óvodai nevelésbe beíratott gyermek 
szülője az óvodai beiratkozást követően a bekezdésben 
meghatározott eljárás szerint a nevelési év során kérheti a 

kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, 
ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
•	 Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a 
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai 
nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő 
időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja 
alapján szabálysértést követ el.
•	 Az óvodába felvett gyermekek csoportba 
való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok 
véleményének kikérése mellett - az egyenlő bánásmódról 
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény 28. §.-ában meghatározott feltételekkel 
összhangban - az óvodavezető dönt.
•	 Az intézményvezető a felvétel tárgyában írásban 
értesíti a szülőt, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt 
utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.
•	 Az írásbeli értesítés ellen a szülői felügyeletet 
gyakorló szülő 15 napon belül fellebbezési kérelmet 
nyújthat be a fenntartónak címezve az óvoda vezetőjénél. 
A másodfokú döntést a fenntartó hozza.
A beiratkozásnál a következő törvényi hátteret vesszük 
figyelembe:
2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 49.§
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges 
dokumentumok:

•	 a gyermek születési anyakönyvi kivonata
•	 a  gyermek   nevére kiállított  személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa 
(a gyermek lakcímkártyája),
•	 a gyermek TAJ kártyája
•	 a szülő személyi azonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványa
•	  a gyermek esetleges betegségeit igazoló 
dokumentumokat ( pl.diétás étkezés ), a 
gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett 
dokumentumokat, szakértői véleményeket

A nevelési év első napja 2019. szeptember 1, utolsó 
napja 2020. augusztus 31.

Nagyon sok szeretettel várjuk minden kedves leendő 
óvodásunkat! 
                                                                                         

Pócsik Erika - Intézményvezető
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Farsang, télűző mulatság  

Az óvodai nevelés egyik fontos tartalmi eleme a farsangi 
szokások megismertetése a gyerekekkel. Január végétől 
színes, vidám díszekkel öltöztetik fel az óvó nénik óvodájukat, 
csoportszobákat. Februárban több héten át tart, és különböző 
tevékenységek által ismerkednek a hagyományokkal a 
gyermekek. Tréfás verseket, játékkal egybekötött dalokat, 
meséket, csúfolókat ismernek meg. Kézműves tevékenységek 
alkalmával különböző technikákkal álarcok, bohócok 

készülnek. Farsangi fánkot sütnek a dajka néni segítségével. A pedagógusok jó érzékkel tervezik, és illesztik be a 
mindennapokba a modern zenét, verset és a hagyományos népi tartalmakat, az értékes népzenét, népi gyermekjátékdalokat. 
A farsangi ünnep lezárása, a tél elűzése minden óvodában ünneplés keretében történik. Boldog, izgalmas, várt pillanat 
a gyermekek számára, amikor jelmezbe öltöznek. Előadják azokat a verseket, dalokat, táncokat, amelyeket a hetekig 
tartó tevékenységek során megismertek, megtanultak.  A szülők mindegyik óvodában részesei és segítői is a mulatság 
megvalósításának. A pedagógusok, segítők, szülők ételről- italról gondoskodnak a rendezvényen. Cserébe fotó, video 
készül a gyermekekről. Köszönjük a szülőknek, vállalkozóknak, akik segítették a mulatság létrejöttét!
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Olvasni jó!

E frappáns cím után érzett kellemes bizsergést befejezték? 
Na, akkor kezdem: Shakespeare-től megkérdezték, 
hogy mit ír? – Szót, mondta! - Arany János mintegy 
száznegyvenezer szót ismert, és írt. A legnagyobb dumás, 
Krúdy a második hetvenezerrel! Ismerünk olyan embert, 
aki kétszáz szavas szókinccsel elboldogul. A könyv 
magad választotta időutazás, ami lehet akció, vagy 
szépirodalom. Én ma is aktív sakkozóként Kisvárdán 
játszom. A sport lényege, egyben a könyv lényege is, 
hogy ki kell tudnod kapcsolni magad, és a könyv az 
adott könyve sakkfigurákra koncentrálsz. Magyarország 
vezető regénye, az Egri Csillagok. Nekem a világ legjobb 
szépirodalmi írója Sienkiewicz. Aki nem olvasta a Tűzzel, 
Vassal-t vagy a Kis Lovag-ot, hát az nagyon jó dolgot 
hagyott ki. Bestseller írók között pedig Robert Ludlum 
/Lángoló part/ etcetera, etcetera. Én vizuálisan olvasok, 
mintha mozit néznék. Vannak letehetetlen könyvek. Volt, 

hogy egyhuzamban tizennégy óra alatt elolvastam. Az is 
előfordult, hogy egy könyvet harminc oldal után a sarokba 
dobtam, mert még a polcot sem érdemelte meg. Vannak 
idejét múlt írók, pl. Verne Gyula, na meg a komcsi írók. 
A könyvtári tagságnak anyagi vonzata is van. 4-6 ezer 
forintba kerülne egy könyv, ha meg kellene vennem, én 
elolvasom három forint hetvenöt fillérért. Évi százötven 
könyvvel számolva 5-7 százezer forint volna a könyvek 
ára. A számítógép, a telefon, a TV narkotikumából 
nehéz kiszakadni. Szerintem kell tudni időt szakítani az 
olvasásra. Ellentétben az előbb felsoroltaktól, a könyvtől 
több leszel! Kezdetben, a TV-ben a filmek közzé 
csempésztek egy kis reklámot! Most? A reklámok közzé 
csempésznek egy kis filmet. Hogy mit olvass? Ízlésekről, 
pofonokról nehéz vitatkozni! De olvass! Végül, de nem 
utolsósorban a könyvtárosokról: - Sugárzik belőlük, hogy 
értünk vannak!

Halmi Sándor

Másoltassa 
videofelvételeit DVD-re! 

 
Érdeklődni lehet: Városi Könyvtár: 
578-022. Mindenféle videokazettát, 

videofelvételt tudunk másolni!
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„RÁCSOS HÍREK”
Nőnap a tiszalöki börtönben

Tiszalökön hagyomány, hogy az intézet férfi állománytagjai verses köszöntővel szereznek 
meglepetést a kolléganőiknek. Idén sem maradt el a nőnapi megemlékezés, ahol 
kilencvenhét hölgynek csaltak mosolyt az arcára. Virággal, édességgel teremtettek ünnepi 
hangulatot azoknak a nőknek, akik a mindennapi életben anyák, lányok, feleségek, viszont 
a munkanapokon ugyanolyan megbecsüléssel végzik áldozatos szolgálatunkat, mint férfi 
társaik. Az intézetparancsnok köszöntőjében elmondta, hogy milyen fontos a nők szerepe a 
büntetés-végrehajtásban, munkavégzésük alapos, pontos, precíz. Tolmácsolta a szervezet 

országos parancsnokának ünnepi köszöntőjét, amelyben hálás szívvel ismerte el teljesítményüket. A Tiszalöki Országos 
Büntetés-végrehajtási Intézet állományának több mint egyharmada női munkavállaló. Létszámuk az elmúlt évek során 
emelkedik, ezzel is bizonyítva, hogy a rendvédelmi szakmában is megállják a helyüket a nők. Az intézet biztosítja azokat 
a lehetőségeket és feltételeket, amely családbarát légkört és egyenjogúságot teremtenek minden munkavállaló számára.
Boldog nőnapot kívánunk!

Bátori-kupa - Nyírbátor, 2019. 03. 02-03.

A nyírbátori focisuli meghívására teremtornán vett részt a 
tiszalöki U 13-as korosztály foci csapata. Első mérkőzésen 
2-0-s győzelmet arattak a gyerekek a Nógrád megyei 
Balassagyarmat csapata ellen. A második mérkőzésen 
az Ukrán Ungvár I. csapatától 5-1 arányban vereséget 
szenvedett a tiszalöki csapat. Harmadik összecsapáson 
a Mátészalka csapatával 1-1-es döntetlen született. A 
következő mérkőzésen az Ungváriak második csapata 
ellen kapott ki a csapat 2-1 arányban, utolsó percben 
kapott góllal. A második játéknap első mérkőzésén a 
Fehérgyarmat csapatát sikerült 2-0 arányban legyőzni. 
A hatodik mérkőzésen a Vásárosnamény volt az ellenfél, 
sajnos jobbnak bizonyultak, tőlük 2-0-ra kikapott a csapat. 
Az utolsó mérkőzésen a hazai Nyírbátor csapatával egy 
izgalmas mérkőzésen 3-3-as döntetlen lett a végeredmény. 

A jó színvonalú, jól szervezett tornán az 5. helyezést 
sikerült megszereznie a tiszalöki gyerekeknek.
A tornára való eljutást Nagyné Solymosi Mária, Pápa 
József, Körei István, Szepesi Zoltán és Tiszalök Város 
Önkormányzata segítették.
A tornán részt vett csapat tagjai: Nagy Roland, Fábián 
Attila, Rácz Zoltán, Vinginder Tamás, Soltész Krisztián, 
Reszkető Gergő, Hegedűs László Edző: Péntek Miklós

Könyvajánló - Madarak a dobozban

Nos, ha valaki szeretne fél éjszaka ébren rettegni az ágyban, miközben tágra nyílt szemmel lesi 
az ablakot, és összerezzen minden zajra, akkor feltétlenül olvassa el Josh Malerman könyvét, a 
Madarak a dobozban-t. Bár, még a felénél sem járok, nagyon ütős az atmoszféra és a történet, 
teljesen beszippantja az embert. (Megjegyzés: azoknak nem ajánlom, akik teljesen egyedül 
vannak otthon, legyen valaki a közelben, akit olvasás közben magukhoz szoríthatnak…)
TARTALOM – a Moly.hu-ról:
Valami rémisztő dolog garázdálkodik odakint, amire nem szabad ránézni. Egyetlen pillantás elég 
ahhoz, hogy az ember őrült, kegyetlen gyilkossá váljon. Senki sem tudja mi az, és honnan jött.
A szörnyűséges hírek egyre gyakoribbá válnak. Majd a tévé elsötétül, a rádió elhallgat, és az 

internet is összeomlik. A telefonok elnémulnak. Az ablakon pedig nem lehet kinézni többé.
Mára csak maréknyi túlélő maradt, köztük Malorie két gyermekével, akiket az egyetlen lehetséges módon nevel: a négy 
fal között. A folyóparti, elhagyatott ház ajtaja zárva, a függönyök behúzva, az ablakokra matracok szögelve. Egyetlen 
esélyük, hogy elmenekülnek egy másik helyre, ahol talán biztonságban lehetnek. De az előttük álló út elrettentő: 
harminc kilométer a folyón, egy evezős csónakban bekötött szemmel! Csak Malorie találékonyságára és a gyerekek éles 
hallására támaszkodhatnak. Egyetlen rossz döntés is végzetessé válhat. És valami követi őket. De vajon ember, állat vagy 
szörnyeteg? Josh Malerman lélegzetelállító debütálása egy letehetetlen, rémisztő és lebilincselő panoráma egy sarkaiból 
kifordult világról.
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Telekisek  
a megyei 

rendészeti versenyen

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Rendőr-Főkapitányság és a Mátészalkai 
SZC Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma 
Megyei Rendészeti Csapatversenyt 
rendezett, amire 2019. március 8-án került 
sor Nagykállóban. 

A rendezvényen 10 iskola vett részt, 
köztük a Nyíregyházi SZC Teleki Blanka 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma csapata is. 

Iskolánkat Balázsi Dániel 11. B osztályos; Budai Ernő Anton, Csizmadia Lili és Kóka Sándor 12. B osztályos tanulók 
képviselték. A csapatok számot adtak elméleti tudásukról, valamint gyakorlati és fizikai-erőnléti feladatokban vettek 
részt. 

A rendezvény részeként rendőrségi szakmai bemutatót is megtekinthettek a résztvevők. A fárasztó nap végén minden 
csapat győztesként távozott, hiszen rengeteg szakmai tapasztalattal, élménnyel lettek gazdagabbak, és megismerhették 
más iskolák csapatát, akikkel valószínűleg még találkozni fognak a következő megmérettetésen. A csapatot felkészítette 
és a versenyre elkísérte Drótár Attila r. őrnagy úr, akinek ezúton is köszönjük a közreműködést!

 
HÍREK A KOSSUTHBÓL

A NÉVADÓ HETE
 

„A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van,  
hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.” 

/Kossuth Lajos/

27 éve már, hogy iskolánk felvette történelmünk egyik legnagyobb alakjának, Kossuth Lajosnak a nevét. Azóta 
minden évben egy ünnepi rendezvénysorozattal, a Névadó 
hetével adózunk az ő emlékének. Az idén is valamennyi 
hagyományos programunkat megrendeztük, a rajzversenyt, 
a történelmi akadályversenyt. Március 14-én, csütörtökön 
került megrendezésre a Névadó napja. A program reggel 
9 órakor egy rövid ünnepi műsorral kezdődött. Vinginder 
Tamás Barnabás 7. a osztályos tanuló szavalatát követően 
iskolánk énekkara előadásában meghallgattuk Az Úr 
sorsot rendelt című dalt. Cserés Csaba iskolánk igazgatója 
megemlékezett névadónkról és megnyitotta a hagyományos 
versmondó versenyünket. Az idén összesen 5 iskola 90 
tanulója szerepelt ezen a megmérettetésen. A versmondók 
feladata 1-1 vers művészi tolmácsolása volt. 
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A rajzverseny eredményei: 

Hely 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam SNI

I. Ondi Vanda 1.b Csáki Laura   2. b
Kertész Alma  2. b

Kis Noémi Tifani 
3.a

Müller Lili 4.b 
Kisari Hanna 4.b

Jónás Márió  
4. osztály

II. Bognár Ajsa 1. a Szakács Attila 2.b 
Pétervári Kata 2.b Gadnai Gréta 3.b Szeifert László 4.a 

Pente Fanni 4.a
Kis Roland  
7. osztály

III. Suhai Bettina  1.b
Szabó Balázs   1.b

Hajdu Janka 2.b 
Szilágyi Anna 2.b Rácz Attila 3.b Bihari Bálint 4.b

Balogh 
Beatrix Vivien 

4. o.

Külön-
díj Gedeon Zsófia 2.b Bereczki Benjámin

 3.b
Kántor Bence 4.b 
Varga Diána 4.a

Hely 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
I. Polonkai Viktória 5.b Szilágyi Szabolcs 6.a Rákó Bianka 7.a Bánszki Blanka Zoé 8.a
II. Budai Levente 5.b Máté Viktória 6.a Ambrus Miklós 7.a Kóti Dániel 8.a
III. Ádám Arnold 5.a Kertész Máté 6.a

 
Az akadályverseny eredményei - alsó tagozat 
Legügyesebb képkirakók:    1. a 
Legügyesebb tárgykeresők:   1. b 
Legdalosabb és legjobb szövegértők:   2. a 
Legjobban célzók:    2. b 
Legügyesebb csapatjátékosok:   SNI 
Legjobb harckészültségű huszárezred:  4. a 
Legjobban „megemlékező” kishuszárok:  3. b 
Legjobb nótás huszárcsapat:    4. b 
Legügyesebb kishuszárok:    3. a

A történelmi akadályverseny eredményei - felső tagozat
Hely 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam

I. 5. a osztály 6.b osztály 7.a és 7.b osztályok 8.a osztály
II. 5. b osztály 6.a osztály 8.b osztály

A versmondó verseny eredményei: 

Hely 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam
I.
II. Lázár Virág 1.b Kozsla Judit 4.b
III. Pétervári Kata 2.b Pecskár Kamilla 3.a Mészáros Zsanett 4.b

Különdíj Orosz Jázmin 1.b Bardócz Krisztina 3.b
Hely 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam

I. Páger Petra 5.a
Varga Zalán 5.a Fekete Tibor 6.b Ferenczi Ákos 8.a

II. Vinginder Tamás Barnabás 7.a Bánszki Blanka Zoé 8.a
III. Nagy Réka Fruzsina 5.a
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TeSzedd! a Kossutban
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2018/2019. 
tanévben negyedik alkalommal hirdette meg a 
Fenntarthatósági Témahetet 2019. március 18-
22. között. 2019-ben több mint 1500 iskola 350 
000 diákja csatlakozott a programhoz. Az alapvető 
szemléletformálás helyszíne az iskolák világa. A Témahét 
célja, hogy fenntarthatóság üzenetét a pedagógusokon 
és diákokon keresztül közvetítse az egész társadalom 
felé. Ennek a megvalósítása érdekében a Témahét 
együttműködik minden fenntarthatóságért elkötelezett 

szervezettel. Az idei év kiemelt témái a közlekedés, a 
vízvédelem és az ENSZ által 2015-ben megfogalmazott 
fenntartható fejlődési célok. A TeSzedd! – Önkéntesen a 
tiszta Magyarországért akció időpontja ebben az évben 
szemléletformálási céllal a Fenntarthatósági Témahét 
időpontjára esik. Ez ma hazánk legnagyobb önkéntes 
mozgalma, amely idén immár nyolcadik alkalommal 
valósul meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte 
az országban „nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei. 
Azért szervezik meg ezt a mozgalmat minden évben, hogy 
közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetünket. 
Az idén is csatlakozott iskolánk e mozgalomhoz. A 
szemléletváltásra a gyermekek a legfogékonyabbak, épp 
ezért fontos, hogy már iskolás korban megismerjék a téma 
fontosságát és felfigyeljenek személyes érintettségükre, 
hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld 
védelméért. 2019. március 20-án lebonyolítottuk a 
rendezvényt. Intézményünk apraja-nagyja becsülettel 
kivette részét a feladatokból. A gyerekek és a felnőttek 
zsákokat, kesztyűket kaptak, s nyakukba vették városunk 
utcáit. Az útvonalak között szerepeltek a következő 
utcák: a Kossuth út, az Arany János út, a Honvéd út, a 
Vörösmarty út, az Ady út, a Rákóczi út, a Széchenyi út, 
a Kölcsey út és a Táncsics út. Az akcióban résztvevők 
munkáját ezúttal is megköszönöm, s bátorítok mindenkit, 
hogy jövőre csatlakozzanak e mozgalomhoz!

HÍREK A MŰVÉSZTIBŐL
2019. március 11- én Nyíregyházán rendezték meg „A 
Bethlen Művészeti fesztivált”, ahol most is eredményesen 
szerepeltek a „kis zongoristáink”. Öt tehetséges tanuló 
indult a nívós versenyen – Gedeon Zsófia  Anna, Bakó 
Zsombor, Rácz Cintia, Mészáros Zsanett, Nagy Réka 

Fruzsina – melyen mindenki dicséretesen teljesített. 
A zsűri elnöke Várnagy Andrea zongoraművész volt. 
Minden korcsoportban három díj került kiosztásra. 
Mészáros Zsanett a másodikosok korcsoportjában II. 
helyezést, Nagy Réka Fruzsina pedig a harmadikosok 
korcsoportjában I. helyezett lett. Gratulálunk nekik, 
és további eredményes versenyzést kívánunk számukra. 
Köszönet a felkészítésükért Horváth Éva tanárnőnek.

HÍVOGAT AZ ISKOLA
A Hívogató hét (2019. március 25-29.) rendezvényein 
mindenkinek lehetőséget biztosítottunk, hogy betekintsen 
a Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola életébe, megismerkedhessen az 
iskolai munkával. A következő programokra vártuk a 
leendő elsősöket és szüleiket: szülői értekezlet, sport- 
és művészeti bemutató, nyílt tanítási órák és óvodai 
csoportok látogatása iskolánkba.

BEIRATKOZÁS
A Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola beiratkozási időpontjai  
Felvételi eljárásrend         
a Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában 
működő általános iskolák 2019/2020. tanév első 
évfolyamaira történő beiratkozására vonatkozóan - 
a területileg illetékes Nyíregyházi Tankerületi Központ 
véleményének kikérésével – az alábbiak szerint határozza 
meg és teszi közzé:

2019. április 11. (csütörtök) 8:00-18:00 óra
2019. április 12. (péntek) 8:00-17:00 óra között.

A 2019. évben tankötelessé váló – 2013. augusztus 31. 
napjáig született – gyermeket a szülő/törvényes képviselő 
köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára 
beíratni. 
A beiratkozás napján minden szülőnek meg kell jelennie 
személyesen az intézményben.
Beiratkozással  kapcsolatos feladatok:
Az iskola intézményvezetője gondoskodik a beíratás napján 
a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót 
igazoló hatósági igazolvány.
- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány.
- Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolás.
• óvodai  szakvélemény
• szakértői bizottság szakértői véleménye
Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői 
Bizottság szakértői véleménye.
Felhívjuk  a  figyelmét  arra,  hogy  a  beiratkozáskor  
az  Etika/Hit-  és  erkölcstan  oktatásra vonatkozó 
nyilatkozatot meg kell tennie a szülőknek. 
        

Cserés Csaba - igazgató
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ANYAKÖNYV

Februárban házasságot kötöttek:
Farkas Zsuzsa - Szászi Gábor
Lukács Piroska - Pallai József

Akitől februárban búcsút vettünk:
Apró Istvánné
Áfra Jánosné

Barócsi Sándor
Bodó János

D. Nagy Sándor Lajosné
Fehér László

Mérész Istvánné
Szabó Lászlóné
Urbán Miklósné
Zahonyik Zita

Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:
Borsi Leonidász Rodrigó

Borsi Tamara Laura
Gáll Imre Gergő
Lánczi Boglárka
Zelinkó Rozina

Eladó Tiszalökön az Arany János 
utcában,820 m2-es saroktelken, kertes, 
70 m2-es családi ház. Gáz konvektoros és 
cserépkályhás fűtés. A telek akár meg is 
osztható. Érdeklődni:30/977-2189

Dr. Resán Gergely 
ügyvéd

Vállalom:

- adásvételi, - bérleti-szerződések elkészítését,
- cégalapítását, módosítását.

- képviselet ellátását polgári-, büntető-ügyekben, 
rendőrség előtti eljárásban.

Elérhetőség: 
06306137902

Ügyfélfogadás:

Minden pénteken 8-12 között 
a tiszalöki Városi Könyvtár melletti irodában.

Előre időpont egyeztetés szükséges.

„A mély gyász, amelyet egy szeretett lény halálakor érzünk, abból a megérzésből fakad, hogy minden egyénben rejlik 
valami leírhatatlan, valami, ami csak rá jellemző, és ezért teljességgel pótolhatatlan.”

                          Arthur Schopenhauer

VARGA  MIKLÓS
halálának 10. évfordulójára emlékezik felesége, lánya, fia, veje és unokája

Gyászmise ének

Adj irgalmat, adj nyugalmat, ó Atyánk a lelkednek, akikért ez áldozattal, Testvéreid 
esednek.

Adjon nekik enyhületet, a végtelen szeretet, 
Adj irgalmat, adj nyugalmat, minden meghalt hívednek.

A szerető tanítványnak, Szent Jánosnak mondatott: -írd föl: 
Boldog mindörökké az Úrban elhunyt halott.


