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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

Közmeghallgatás 

2. oldal

A Tiszalöki Önkéntes 
Tűzoltóság  

2019-ben ünnepeli 
120 éves fennállását 

4. oldal

Hírek a Kossuthból

6. - 7. oldal

Kulturális és 
szabadidős 

programok a 
Telekiben

10. oldal

Szakmák éjszakája a 
Telekiben 

11. oldal



2 2019. áprilisTISZALÖKI HÍRLAP

Közmeghallgatás - 2019. március 28. csütörtök

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény előírásainak értelmében a települési 
önkormányzatnak előre meghirdetett időpontban – évente 
egyszer – közmeghallgatást kell tartani, ahol tájékoztatást 
kapnak a település lakói az aktuális önkormányzati 
feladatokról az adóbevételek felhasználásáról és közérdekű 
kérdéseket, javaslatokat tehetnek fel a megjelentek. 
Ezen kötelezettségének tett eleget városunk Képviselő-
testülete is a 2019. március 28-án, csütörtökön 17.00 
órától a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott 
közmeghallgatáson. Gömze Sándor polgármester adott 
tájékoztatást a 2018. Évi teljesített költségvetésről az 
elfogadott 2019. évi költségvetési rendelet főbb számairól, 
valamint tájékoztatást adott a település által benyújtott 
és elnyert pályázatok megvalósulási fázisairól is. Az 
alábbiakban röviden megemlítem a felsoroltak szerint az 
egyes napirendek legfontosabb részeit.
A 2018-as költségvetésről
A teljesített 2018-as költségvetés likviditási gondoktól 
mentes, vagyongyarapodást is biztosító és minden 
önkormányzati fenntartású intézmény zökkenőmentes 
folyamatos működését is megteremtette. A bevétel 
2.510.110.399 Ft, a kiadás 1.864.804.528 Ft a költségvetési 
helyesbített pénzmaradvány 653.305.871 Ft. Ezen 
pénzmaradványból jelentős részt képvisel az elnyert 
pályázatok leutalt, de még fel nem használt összege. A kiadási 
főösszegből a működési kiadások összege 955.420.738 Ft 
volt, a többi a fejlesztési kiadásokat jelentette. A 2018-as 
évet valamennyi szállítói számla kifizetésével zártuk, erre 
az évre nem vittünk át tartozást. Az önkormányzat 2018. 
évi tervezett összes adóbevétele 125.200.000 Ft, a teljesítés 
153.124.377 Ft, amely 122,3%-os teljesítést jelentett. A 
befolyt bevételeket teljes egészében a működésre, valamint 
saját erős fejlesztésre fordítottunk (pl.: út és járda építés).
A 2019-es költségvetésről
Ez évi költségvetésünket a 2/2019.(II.06.) önkormányzati 
rendeletünkkel fogadta el a Képviselő-testület. 

A főbb számok: Bevételek: 1.484.835.652 Ft  
    Kiadások:  1.484.835.652 Ft

A 2019. évi költségvetést forráshiány nélkül egyensúlyban 
tudtuk összeállítani. A költségvetési főösszegen belül

a működési kiadások összege: 900.343.000 Ft, 

a fejlesztési (felhalmozási) kiadások főösszege 564.049.185 
Ft.
Az ez évi fejlesztések a megnyert és áthúzódó fejlesztési 
pályázatokból adódnak. A 2019-es évre 125.200.000 Ft 
adóbevétellel történt a tervezés, amely az előző évi bázison 
alapul. 
A pályázatokról röviden
1. Hazai forrásból és jelentős saját erőből kapott új 
borítást a Klapka, Eötvös, Csokonai utcák, valamint a Dózsa 
György utca és az Ady utca első szakasza.

2. A turisztikai pályázat keretében megújult a Szabad 
strand az Arany János utcai volt napközi épülete, valamint a 
Kenyérgyári Holtág mentén is történtek fejlesztések.

3. Megvalósultak a belterületi csapadékvíz elvezető 
árkok rekonstrukciós munkái az Ady, Arany János, Dózsa 
György, Táncsics, Garai, Damjanich, Liget, Petőfi, Árpád 
utcákban.

4. Energiahatékonysági pályázatból napelemek 
termelnek áramot a Polgármesteri Hivatalban, az Idősek 
Gondozó Központjában, Városi Könyvtárban, Művelődési 
Házban és a kisfástanyai Kerekerdő óvodában.

5. Lassan befejeződik a „Zöld Város” projekt, amelynek 
fejlesztési elemeit mindenki nyomon tudja követni, hiszen a 
fejlesztések a városközpontban történtek meg. 

6. A tanév befejezésével kezdődik az Általános Iskola 
főzőkonyha felújításának második üteme.

7. Az Ipari Park pályázathoz kapcsolódó fejlesztések 
jelentős része ebben az évben valósul meg.

Az ismertetések után a városlakók kérdéseket tettek fel 
különböző témákban, amelyekre minden esetben kielégítő 
válaszokat kaptak az érdeklődők.

Tiszalök, 2019. 04. 24.

Mező József  - jegyző 

TÁJÉKOZTATÓ AZ EP VÁLASZTÁSRÓL
A köztársasági elnök az Európai Parlament tagjainak 2019. évi 
választását 2019. május 26-ra tűzte ki. 
A szavazás napján reggel 6.00 órától 19.00 óráig lehet 
szavazni  a választópolgároknak.
A választás kitűzéséről, valamint a szavazás napjáról és 
helyéről értesítővel kell tájékoztatni a névjegyzékben szereplő 
választópolgárokat.
Azoknak a választópolgároknak, akik 2019. március 20-án a 
szavazóköri névjegyzékben szerepeltek a Nemzeti Választási 
Iroda küldi meg  az értesítőt legkésőbb április 5. határnappal.
Azt a választópolgárt, aki március 20-át követően kerül felvételre 
Tiszalök település valamely szavazókörének névjegyzékébe, a 
Helyi Választási Iroda tájékoztatja a névjegyzékbe vételről. 

Tiszalök településen összesen 6 szavazókör van. Minden 
szavazóhelyiségben kellő számú  Szavazatszámláló Bizottság 
(SZSZB) működik. Településünkön minden szavazóhelyiség 
akadálymentesített. 
A választópolgár a mozgóurnát  kérheti a lakcímére, vagy 
a lakcíme szerinti szavazókörben bármely címre, vagy ha 
előzőleg átjelentkezett, akkor kérheti a település területén 
található bármely címre.
A mozgóurna iránti kérelmet a Helyi Választási Irodához kell 
eljuttatni levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül (a www.
valasztas.hu ) interneten legkésőbb 2019.05.22-én 16.00 óráig, 
személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással 2019.05.24. 16.00 
óráig ezt követően pedig ügyfélkapus azonosítással interneten, 
valamint az illetékes SZSZB-hez a szavazás napján, azaz 
2019.05.26-án 12.00 óráig. 
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Talmudot hoztak 
ajándékba

2019. március 29-én, az Egységes 
Magyarországi Izraelita Hitközség 
(EMIH) delegációja látogatott el 
Tiszalökre, ahol „négyszemközti” 
egyeztetést tartottak Gömze 
Sándor polgármesterrel, illetve 
egy fontos stratégiaszerződés 
megkötésére is sort kerítettek. 
A találkozó legfontosabb célja 
a segítségnyújtás és a kulturális 
kapcsolatok szorosabbra fűzése 
volt olyan – észak-magyarországi 
és észak-alföldi régióhoz tartozó 
– megyék településeivel, ahol 
napjainkban is sok rászoruló él. A 
hitközség képviselői éppen ezért 
nem jöttek üres kézzel, kiosztottak 
40 – főképpen tisztálkodási 
szereket és tartós élelmiszert tartalmazó – segélycsomagot 
olyan családok között, ahol minden segítség jól jön.
 Ez a találkozó csak a kezdet
– Néhány hete jött az első megkeresés az EMIH részéről, 
és gyorsan kiderült, hogy megvan a hajlandóság a 
kapcsolatfelvételre – mondta el lapunknak Gömze Sándor, 
Tiszalök polgármestere. – Fontosnak tartom az EMIH kitűzött 
célját, mely szerint szeretnék a magyarsággal, azon belül is 
legfőképpen a fiatalokkal megismertetni a zsidó kultúrát, 
természetessé téve mindenki számára, hogy a zsidó emberek 
itt élnek közöttünk. Nem beszélhetünk úgy róluk mint elzárt 
közösségről, és nem kezelhetjük a kérdést tabutémaként. Az 
együttműködés fontos állomása ez a mai, mert aláírtunk egy 
stratégiai szerződést, ami arról szól, hogy a mai találkozó 
csak a kezdet. A jövőben közös programokat kívánunk 
szervezni, vagyis az EMIH programjait beillesztenénk a 

városi rendezvényeink sorába. 
Azt remélem, hogy a zsidóság 
kultúrája hamarosan megjelenhet 
a köztereinken, méghozzá 
kulináris élvezetek formájában is, 
a legkülönfélébb kóser ételekkel 
– nyilatkozta a településvezető. 
Mivel egyéb elfoglaltságai miatt 
az EMIH főrabbija, Köves Slomó 
nem tudott megjelenni a csütörtöki 
találkozókon, őt képviselve 
Tóth Gábor ejtett néhány szót az 
országos programról. Az EMIH 
kabinetvezetője is megerősítette: 
a találkozó többféle üzenetet is 
magába foglalt. Azon túl ugyanis, 
hogy a kooperáció alapvetően 
kulturális jellegű, van egy 
edukációs irányvonala is, ami a 
helyi ifjúság képzésére irányul, 
azt erősítve, hogy jobban tudjanak 

boldogulni a világban.
 Előadás középiskolásoknak
– Az országos kampányunk ebben a térségben vette kezdetét, 
az elkövetkező napokban eljutunk vele Tiszadobra és 
Nyíregyházára is, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe. 
Az EMIH Cedek Szeretetszolgálata korábban is sokfelé 
osztott már ételt, Budapesten rendszeresen, de legközelebb 
például Miskolcon is. Biztosak vagyunk abban, hogy a több 
millió forint értékű adománycsomag jó helyekre kerül, és 
az együttműködéseink is hosszú távon gyümölcsözőek 
lesznek – summázta a tapasztalatait Tóth Gábor. A hitközség 
egyébiránt könyvtárnak adományoztak egy kétkötetes 
Talmud egy igényes kiadványát. Mielőtt pedig ellátogattak 
volna a zsidó temetőbe, Tóth Gábor középiskolásoknak 
tartott érzékenyítő előadást a zsidóság múltjáról, jelenéről, 
vallásáról és mindennapjairól.

Forrás: Kelet-Magyarország

Az a tiszalöki lakóhellyel rendelkező állampolgár, aki 
lakcímétől eltérő helyen kíván szavazni átjelentkezési kérelmet 
nyújthat be. 
A kérelmet interneten, ( www.valasztas.hu) személyesen 
vagy levélben lehet benyújtani. Az átjelentkezési kérelmek 
benyújtási határideje 2019.05. 22. 16.00 óra. 
A Tiszalökre  átjelentkezők az 1. sz. szavazókörben (Tiszalök, 
Kossuth utca 43.) szavazhatnak.
A szavazás napja:2019. május 26.  
A szavazáskor a választópolgárnak igazolnia kell 
személyazonosságát és személyi azonosítóját (régi nevén 
személyi számát) VAGY lakcímét.
Erre az alábbi igazolványok alkalmasak: személyazonosító 
igazolvány (régi, új formátumú), ideiglenes személyazonosító 
igazolvány, vezetői engedély, útlevél, ideiglenes útlevél és a 
lakcímkártya. 
Az SZSZB megállapítja a választópolgár személyazonosságát, 
ellenőrzi személyi azonosítóját (annak hiányában lakcímét), 

valamint azt, hogy a választópolgár a névjegyzéken 
szerepel-e. Az SZSZB a szavazólapot a bal felső sarkán a 
választópolgár előtt lebélyegzi, majd a borítékkal együtt 
átadja a választópolgárnak. A választópolgár a névjegyzék 
aláírásával igazolja a szavazólap átvételét.  A szavazólap 
kitöltésére szavazófülke áll rendelkezésre, melynek használata 
nem kötelező. Kitöltés után a választópolgár a szavazólapot 
beleteszi a borítékba (nem kötelező), majd bedobja az urnába.  
Természetesen a választópolgárokat az SZSZB segíti a 
szavazásban (a törvényes keretek között), amennyiben arra 
igényt tartanak.
Jelen tájékoztatóm nyilván nem foglalja magába az összes 
idevonatkozó normákat, csak a legfontosabb tudnivalókat 
tartalmazza. 
Kérelmek igénylésével, illetve bármilyen szavazással 
kapcsolatos tájékoztatással készséggel állunk a lakosság 
rendelkezésére.

Helyi Választási Iroda Tiszalök
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A Tiszalöki Önkéntes Tűzoltóság 2019-ben ünnepeli 
120 éves fennállását 

A Tiszalöki Önkéntes Tűzoltó és Környezetvédő Egyesület polgári 
tűzoltói a 2018. évben - az előző évhez hasonlóan - hagyományőrző 
egyesületként működtek közre a város tűzvédelmében. Elsődlegesen 
megelőzési feladatok ellátásában, a katasztrófavédelmi munka 
népszerűsítésében tevékenykedtek, a Hajdúnánás HTP – vel, Tiszavasvári 
ÖTP - vel együttműködve. A tavalyi évben összességében nem volt annyi 
tűzeset, mint 2019 első négy hónapjában. Hasonlóan más településeken 
is megsokasodtak a szabadtéri tüzek, több városban tetten érték az 
elkövetőket és súlyos büntetést szabtak ki rájuk. Nem lehet véletlen pl 
városunkban egy napon, negyven percenként négy tűzeset. Tagjaink 150 
óra társadalmi munkaóra ráfordítással, rendezvényeket biztosítottak és 
bemutatókon, versenyeken vettek részt. A Megyei Tűzoltó Szövetség 

horgászversenyén Károly Attila néhány kilógrammnyi zsákmánnyal maradt el az első helytől. Pályázati úton nem 
nyílt lehetőség a technikai fejlesztésre és a jármű szivattyújának javítására, ami sajnos gazdaságossági szempontból 
sem indokolható. Feladataink a 2019-es évre: A város oktatási intézményeivel kívánjuk továbbra is szorossá tenni az 
együttműködést. A lakosság, és a területi vállalkozások tűzvédelmi feladatainak ellátására térítésmentes tanácsadás 
lehetőségét biztosítjuk. A városnapon tűzoltó járműveket szeretnénk felvonultatni elsősorban a gyerekeknek, ezzel is 
népszerűsítve a tűzoltó hivatást, nevelni az utánpótlást. Ez úton is köszönetet mondok a tiszalöki vállalkozásoknak, 
akik segítséget nyújtottak munkánkban, a jármű javításában és üzemeltetésben, és tagjainknak, akik feláldozták szabad 
idejüket a nemes cél érdekében.

           Juhos László ÖTE pk.

POLGÁRŐRÖK A BIZTONSÁGÉRT

Értékelte április 13-án a 2018-ban végzett munkát a Tiszalöki 
Polgárőrség Egyesület a Könyvtár Galériában. Az ünnepi 
közgyűlésen részt vett Jászovics László a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese, Gömze Sándor 
Tiszalök város polgármestere és Drótár Attila rendőr őrnagy a 
Tiszalöki Rendőrőrs parancsnoka is. Csikós Sándor az egyesület 
elnöke tájékoztatást adott az elmúlt évben végzett munkáról, 
egyben értékelte is az egyesület a város közbiztonsága érdekében 
végzett tevékenységét. Kiemelte, hogy a polgárőrök 2018-ban 
585 fővel 277 esetben 4026 óra szolgálatot teljesítettek Tiszalök közigazgatási területén, természetesen beleértve 
Kisfástanyát és az üdülő területeket is. Elmondta, hogy a lakosságot különösen irritáló bűncselekmények (a személyek 
javai ellen elkövetett bűncselekmények) a 2015-ös 116-ról, 2018-ra 43-ra csökkentek. Sokat javult a közbiztonság, és ezt 
a statisztikát hál’ istennek az támasztja alá, hogy akár sötétedés után is bárki nyugodtan járkálhat a városban, úgy hogy 
biztosan épségben bántatlanul hazaér. A helyi rendőrökkel a közös szolgálatok nagyban segítették ezt a jó eredményt. 
Összesen 56 alkalommal 672 óra szolgálatot láttak el közösen a polgárőrök a rendőrökkel. Az egyesület a 2018-as 
fejlesztések eredményeként a kor színvonalán tudja ellátni önként vállalt feladatait. Ebben segítőkre is találtunk. A 
jelenlévő Jászovics László elnökhelyettes úr további anyagi és erkölcsi támogatásáról biztosította az egyesületet. Gömze 
Sándor polgármester úr az egyesület munkájának az elismerése mellett konkrét támogatást ígért egy használt terepjáró 
gépkocsi vételéhez, mely a külterületi bűnözés visszaszorítását szolgálná. Nagyon jók a 2018-as eredmények, azok 
megszilárdítása, tartása a célunk. Van saját irodánk, szolgálati helyiségünk, garázs, térfigyelő rendszer. Működhetünk a 
kor színvonalán. Mi hiányzik? Több önkéntes városlakó, aki kész tenni valamit Tiszalök közbiztonságáért. Aki havonta 
8-10 órát szolgál, polgárőrködik. Belülről látja saját munkája eredményét, még jobban fogja magát érezni Tiszalökön, 
még inkább magáénak fogja érezni a várost. Várjuk a jelentkezőket jelszavunk: Tisztesség, egység, rend, fegyelem!

                                                                                                         Csikós Sándor elnök
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„Rácsos Hírek”

Térkőgyártókat képeztek Tiszalökön

Kézműves térkőgyártás tanfolyam záróvizsgájára került sor a tiszalöki börtönben 2019. március 21-én. A 70 órás 
tanfolyamot 14 fő fogvatartott végezte el. A kézműves technológia elsajátításakor a résztvevők megismerkedtek többek 
között az alapanyagokkal, az egyedi öntőformák előkészítésével, a koptatóréteg díszítőjellegű képzésével és javításával, 
a betonkeverés és feldolgozás folyamatával. A képzés az ipari és építőipari foglalkozások főcsoportba tartozik, amely 
során a fogvatartottak elméleti és gyakorlati ismereteket szereztek. A szakmai felkészülést és vizsgáztatást az intézet 
területén belül a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavasvári Szakközépiskolája biztosította. A tanintézmény évek 
óta szervezi a fogvatartottak szakmaképzését, amelyek kiválasztása a térség munkaerő piaci igényeihez igazodik. 
Szabadulás után a megszerzett végzettség az építőipar területén nyújt lehetőséget az elhelyezkedésre.
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HÍREK A KOSSUTHBÓL

Színházban jártunk 

A 6. évfolyam 2019. március 1-jén elment Tiszavasváriba, 
a Találkozások Házába, hogy megnézhesse a Toldi című 
előadást. Erről a műről nemrég tanultunk irodalomórákon, 
úgyhogy nagyon megörültünk. A darab egyfelvonásos 
és egy órás volt. Az előadás történethű volt. Amíg  a 
színészek a szerepüket játszották, addig „Arany János” 
szavalta a legfontosabb versszakokat. Természetesen nem 
lehetett mind a 209 versszakot eljátszani, úgyhogy csak 
a legfontosabb jeleneteket emelték ki. Volt olyan fejezet, 
ahol csak  „Arany János” szavalt, és rajta kívül senki 
sem volt a színpadon „Nem volt ember a gáton”, mivel 
a „Farkaskalandot”, a „Bikakalandot” és a cseh vitéz 
lefejezését nem tudták megjeleníteni, illetve Györgynek 
sem volt mind a 39 katonája a színpadon, mindössze 2. De 
mindezek ellenére csodálatos élményben részesültünk. 
Mind a mű, mind az előadás nagyon jó volt!!!

 
Aranyos Marcell és Szilágyi Szabolcs 6.a

 
Filharmónia
 
2019.április 2-án a művelődési házban a pesti Melodika 
Projekt előadását láthattuk a hangversenysorozat 
záró műsoraként. A három zenész sok hangszerrel és 
különböző zenei műfajjal ismertette meg az iskolás 
gyerekeket. Klasszikus és népi dallamok egyaránt 
elhangzottak. Megszólaltatták a névadó hangszerüket, 
a melodikát, egy akusztikus gitárt, egy kalimbát, majd 
a darbukán is játszottak. A legtöbbet a cajon hallatta a 
hangját. Az ütős hangszerek adták a produkció ritmusát. 
Legnagyobb meglepetésünkre műanyag csövekkel is 
zenéltek. A különböző hosszúságú csövek különböző 
hangmagasságban szóltak. Érdekes volt hallani, hogy 
a klasszikus számokat átdolgozva adták elő. Újabb 
hangszerekkel és ritmusokkal ismerkedhettünk meg e 
délelőtt. Aki kíváncsi a zenéikre, meghallgathatja azokat 
az interneten is. Megéri… Reméljük, jövőre is lesz ilyen 
élményünk, mint a filharmóniai hangversenyek! 

 
Perjési Nándor 6.a

Szakmabemutató
 
A 6. és a 7. évfolyamból egy pár fiúnak volt szerencséje 
ellátogatni egy szakmabemutatóra, amely Tiszalökön a 
Hot & Cold Therm Kft. épületében került megrendezésre. 
A rendezvényen egy szakmabemutató kamion is volt, 
amelyben különböző szakmákat próbálhattunk ki egy VR 
szemüveg segítségével. Dolgozhattunk az építőiparban,  

 
de akár egy felszolgáló munkáját is kipróbálhattuk. Egy  
szakma kipróbálására 8 perc állt rendelkezésre. A kamion 
elhagyása előtt egy szerencsekereket pörgethettünk meg, 
amin különböző tárgyakat lehetett nyerni: pl. pendrive, 
táska, fejhallgató. Ezután érdekes szakmákat mutattak 
be a helyi és a tiszavasvári gimnazisták, amelyek közül 
néhányat ki is próbálhattunk. Élményekben gazdag 1 órát 
töltöttünk ott.

 
Nagy Csongor 6.b

A költészet napja
 
A mai kulturális rendezvényen, amit a költészet napja 
alkalmából rendezett a Városi Művelődési Ház, 
egy változatos, érdekes műsort láthatott a jelenlévő 
közönség. Minden korosztályból voltak fellépők, és 
csodásabbnál csodásabb verseket mondtak. Az előadást 
két kis óvodás kezdte. Az általános iskola tanulóiból azok 
mondtak verset, akik a pár héttel ezelőtt megrendezett 
szavalóversenyen helyezést értek el. A középiskolások 
előadásában volt versmondás, megzenésített vers, ének 
és rap is. Néhányan pedig - elsősorban felnőttek- vették 
a bátorságukat, és saját szerzeményeiket mutatták be. 
Rengeteg híres költőnk remekművét hallhattuk, de a 
legtöbbet természetesen József Attilától. A rendezvény 
Gömze Sándor polgármester úr zárszavával végződött. Ő 
is idézett József Attilától, és megköszönte a résztvevők és 
a szervezők munkáját. Nagyon kellemesen és hasznosan 
telt el ez a körülbelül másfél óra, amit az előadás 
meghallgatásával eltölthettünk. Remélem, még lesz 
alkalmunk ilyen fantasztikus előadást látni. 

 
Balogh Mirjam 6.a

Komplex anyanyelvi vetélkedő
 
Évek –mondhatni évtizedek – óta megrendezik 
Tiszanagyfaluban a komplex anyanyelvi versenyt. Ide 
mindig ellátogatunk néhány tanulóval, és szinte minden 
alkalommal szép eredményekkel térünk haza. A verseny 
két korcsoportban zajlik, 5-6. évfolyam és 7-8. évfolyam. 
Az idén április 4-én rendezték, s ahogy lenni szokott, 
ezúttal is ügyesen teljesítettek tanulóink. A kisebb 
korcsoportban Balogh Mirjam 15 versenyző közül az I. 
helyet szerezte meg, míg Szilágyi Szabolcs az V. helyen 
végzett. A nagyobb korcsoportban Bánszki Blanka 
Zoé ismét I. lett, Ferenczi Ákos pedig a II. Blankánál 
mindenképpen meg kell jegyezni, hogy ő minden évben 
a versenyzők között volt, és minden évben meg is nyerte 
ezt a versenyt!
Gratulálunk versenyzőinknek! 
 
        Lakatosné Orosz Ildikó - mkv.
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Rajzverseny a Hétszínvirág Óvodában

Óvodáink nagycsoportos gyermekei rajzversenyen vettek 
részt, amelyet 2019. március 13- -án a Hétszívnirág tag-
óvodánkban rendeztünk meg. Az idei rajzverseny témája 
a gyermekek kedvenc meséje volt. Az elkészült alkotások 
különféle technikával készültek: színes ceruzával, zsír-
krétával, porpasztell krétával, és vízfestékkel. A gyerme-
kek és a kísérő óvó nénik is nagyon jól érezték magukat 
ezen a délutánon. A rajzverseny végén kiállítást rendez-
tünk, melyet a zsűri és a gyermekek is megcsodáltak. A 
zsűri tagjainak nehéz dolga volt, a gyermekek fantáziája 
szárnyalt, kreatív, szebbnél szebb alkotások születtek.

Hosszas értékelés után a következő eredmények szüle-
tek: 
I. Pintye Stefánia Marianna Hétszínvirág Óvoda 
II.Ádám Kiara Kerekerdő óvoda 
III. Nagy Kincső Aranyalma óvoda

Különdíj: Kis Kitti Napraforgó óvoda 
  Bagi Tamás Hétszínvirág óvoda

 
Zsűritagjaink voltak: Tölgyesi Attiláné a Városi Könyv-
tár és Művelődési Ház intézményvezetője, Bereczkiné 
Berki Krisztina tanító néni, Magyar Zoltánné nyugdíjas 
óvónéni. Köszönjük a zsűritagoknak a részvételt, és a di-
csérő szavakat. Rajzversenyünkről minden gyermek aján-
dékkal, a helyezettek külön könyvjutalommal térhettek 
haza.

Kiss Erzsébet  
Sport és Szabadidő Munkaközösség vezető

 
A „Tehetség kerestetik” területi matematika verseny eredményei

Hely 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
I. Ferenczi Ákos 8.a
II. Cserés Anna 8.a

III. Balogh Mirjam 6.a 
Sepsi Lázár Benedek 6.b Kórik Zsombor 8.a

IV. Varga Zalán 5.a Kertész Máté 6.a 
Szilágyi Szabolcs 6.a Rózsa Gábor 7.a 

 
Az Alapműveleti Matematika Verseny területi fordulójának eredményei

Hely 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam
I. Balogh Mirjam 6.a Ferenczi Ákos 8.a
II. Bagi Anna 4.a Nagy Réka 5.a
III. Orosz Eszter 4.b Páger Zselyke 5.a Sepsi Lázár Benedek 6.b Cserés Anna 8.a
IV. Szilágyi Szabolcs 6.a Csáki Melinda 8.a
V. Orosz Bianka 4.b Varga Zalán 5.a Kertész Máté  6.a Kiss József 7.a Marozs Vivien 8.a

VI. Tóth Panna Petra 7.a
 
Curie Kémia Emlékverseny megyei fordulóján
Ferenczi Ákos 8.a osztályos tanuló III. helyezést ért el.
A Jedlik Ányos Fizika Verseny megyei és országos fordulóján
Ferenczi Ákos 8.a osztályos tanuló a megyei megmérettetésen II. kategóriát (80-90 % közötti teljesítmény) ért el, az 
országos döntőben 20. lett, ami IV. kategóriának felel meg.
                

A versenyzőknek és az őket felkészítő pedagógusoknak gratulálunk!
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Az olvasás öröme…

Szerintem azon kevesek közé tartozom, akik tizenéves 
koruk óta városunk könyvtárának tagja. Lehettem úgy 
tíz éves, amikor beiratkoztam a könyvtárba. Akkor 
még nagydolog volt a könyvtárba járás. Lehet, hogy 
napjainkban is, csak éppen más okból. Nem jutott 
pénz, vagy csak igen kevés a könyvekre. Volt ugyan 
otthon is könyv, de válogatni, érdekességeket olvasni, 
újdonságokat találni csak itt lehetet. Számomra a könyv 
a nyugalom, a kikapcsolódás, az izgalom, a tájékozódás, 
a tudás és az élet szeretete. Jó barátom a könyv, egy jó 
könyv sokat jelent. Magammal viszem a nyaralásra, sőt 
még a kórházban is a társam volt. Ha csak kevés időm 
van, akkor is olvasok. Tudom, hogy a mai digitális 
világban ezt kevesen értik meg, mégis van néhány ember, 
akivel már megszerettem az olvasást. Amikor olvasunk, 
benne vagyunk a történetbe, és érdekel a folytatás, a 
szereplők sorsa. Elgondolkozunk az eseményeken, 
átéljük a sorsukat és kíváncsiak vagyunk a folytatásra. 
Tanulságokat vonunk le, a szereplőkkel együtt örülünk, 
vagy éppen sírunk. Az, aki olvas, gyorsabban megérti 
az írott szöveget. Hamarabb tanul, jobban ki tudja 
fejezni magát, szerintem még érzékenyebb is a világ 
dolgaira. Az olvasás felnyitja az ember szemét, 
sok mindent másképpen látunk, elvarázsol, idegen 
helyekre visz, magával sodor a cselekmény és várjuk 
a folytatást is. Azt is mondhatnám, hogy „minden 
evő” vagyok, hisz szinte „mindent” olvasok. 
Szeretem Danielle Steel könyveit, bár az utóbbi 
időben már azt a csillogást, amit a könyveiben leír, 
kinőttem. Szívesen olvasom a skandináv krimik 
szívszorító, hátborzongató történeteit, úgymint 
Camilla Läckberg vagy Joo Nesbo regényeit, de 
a mai írók, főleg Fábián Janka regényeit /a mi 
nem mai történetekről szól / és Fejős Éva könnyed 
modern, fiatalos írásait is szeretem, ugyanakkor 
Wass Albert komoly, talán mások számára nehezen 
olvasható elgondolkodtató, a régi korok erdélyi 
világát bemutató egyszerű emberi sorsokat feltáró 

regényei is sokat jelentenek számomra. /A kastély, Csaba, 
Eliza és a többi…/Robin Cook orvosi krimik sorát adta 
a kezembe / Ragály, Kóma,  Mobil…/Barbara Taylor 
Bradford regényei lebilincselő, érdekes, néha könnyed, 
néha sírós, elgondolkodtató emberi életeket tár fel. Frei 
Tamás fikciói a mai politikai élet történésein is átlépve 
igen olvasmányos, kicsit komoly regényeket adott. Nehéz 
letenni! / A megmentő, A bankár, és a 2015 / No és ne 
felejtsem el Moldova Györgyöt, Vámos Miklóst, Borsa 
Brownt, Michael Connellyt  és természetesen Tiszalök 
szülöttét:  Szentesi Évát sem! Igen, már felsorolni sem 
tudom azt a sok jó könyvet, amit a hosszú évek alatt 
elolvastam. Mindenkit csak bíztatni tudok arra, ha van 
egy kevés ideje /és mindenkinek van/ akkor vegyen a 
kezébe egy jó könyvet, mert a könyv a legjobb barát, a 
legjobb kikapcsolódás, a tudás alapja. Számomra, és 
remélem, hogy sokaknak nincs „jobb és bal” oldali író, 
csak nagybetűvel az ÍRÓ, aki szórakoztat, tájékoztat, 
felvilágosít és kellemes vagy izgalmas perceket ad. A 
könyvtár a tudás tára, a találkozások otthona, és értünk 
dolgoznak ott. Az ajtó nyitva van, csak be kell lépni rajta!

 
          Bodnár Gáborné

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.

 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!



92019. április TISZALÖKI HÍRLAP

Járnak-e még egyáltalán könyvtárba az emberek?
- avagy húsvéti foglalkozások a tiszalöki Városi Könyvtárban

Könyvtárosként gyakran teszik fel nekünk ezt a kérdést, kicsit csodálkozó hangsúllyal, amelyben benne van, hogy a 
mai digitális világban is szükség van könyvtárra? Jelentem, 
igen. Járnak emberek könyvtárba, és szükség van ránk. Azt 
lehet mondani, hogy 0-tól 99 éves korig várjuk az olvasókat, 
felhasználókat különböző programokkal, a baba-mama klubtól 
az iskolásoknak szervezett foglalkozásokon át az Idősek klubjáig. 
Igyekszünk vonzó közösségi térként is megjelenni, ahol mindenki 
jól érzi magát, minden generációt szívesen látunk, és mivel 
DJP pont vagyunk, 
m e n t o r u n k k a l , 
Tölgyesi Attilánéval 
az élen a digitális 
világban is segítjük 

az eligazodást. Könyvtárunkban a hagyományos foglalkozások is népszerűek, 
így évek óta tartunk kézműves foglalkozásokat az általános iskola alsó 
évfolyamának, különböző ünnepekhez és jeles napokhoz kapcsolódva. Április 
10-én, szerdán és 12-én, pénteken húsvéti kézműves foglalkozást tartottunk 
Rókáné Bagdi Andrea felnőtt könyvtárossal, szokott helyünkön, a Galériában, 
ahol kényelmesen elfér egy évfolyam. A gyerekek mindig kíváncsian várják, 
milyen kézműves ötlettel fogadjuk őket. Idén ülő 
húsvéti nyuszit alkottunk velük, amelynek ölében 
pont elfért egy csoki tojás, aminek nagyon örült 
minden kis alkotó. Ezekkel a foglalkozásokkal az 
az elsődleges célunk, hogy a gyerekek ismerős 
helyként tekintsenek a könyvtárra, könyvajánlókkal 
az olvasáshoz is meghozzuk a kedvüket, hiszen az 
olvasást kisgyermekkorban kell megszerettetni, 
mert az olvasó gyermekből lesz olvasó felnőtt, és 
minél többet olvas egy gyerek, annál jobb tanuló 
lesz, hiszen az olvasás az agy azon részeit aktiválja, 
mozgatja meg, amelyek a tanuláshoz szükségesek. 
Másodlagos célunk a finommotorika fejlesztése, 
hiszen a kéz és az agy szoros kapcsolatban áll 
egymással, és a mai gyerekek többsége a tablet, 
telefon és a számítógép előtt felnőve bizony nem 
tanulja meg az olló használatát, de nálunk van 
lehetősége vágni, színezni, hajtani és ragasztani, 
aminek a pedagógusok is örülnek. Facebook 
oldalunkon a szülők meg is tekinthetik, milyen 
ügyesen dolgoznak a gyerekek, hiszen minden 
foglalkozáson minden osztályról készítünk 
képeket. Reméljük, hogy minden gyerek jól érezte 
magát a foglalkozáson, és a következő tanév őszi 
foglalkozásán ismét találkozunk!
Minden gyereket és felnőttet szeretettel várnak a 
könyvtárban:

 
A könyvtárosok:  

Tölgyesi Attiláné, Szakolczainé Suskó Ágnes, 
Rókáné Bagdi Andrea, Katona Sándorné
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Kulturális és szabadidős programok a Telekiben

A tanév folyamán mindig igyekszünk érdeklődő, 
kreatív, tehetséges tanulóinkat valamilyen tanórán kívüli 
tevékenységgel megmozgatni. Így történt ez akkor is, 
amikor megrendeztük az Érted!!! Érted??? elnevezésű 
szövegértési vetélkedőt. Újdonság, hogy nem a 
hagyományos formában kellett a szövegeket értelmezni. 
Ötletes, változatos, játékos feladatokban mérték össze 
a tanulók tudásukat, háromfős csapatokban. Aki eljött, 
jól járt!!! Történelmi vetélkedőn felidéztük az 1848-
49-es szabadságharc eseményeit, megemlékeztünk 
névadónkról, Teleki Blankáról.  Rajzversenyt és 
kokárdakészítő versenyt hirdettünk. A legnehezebb 
helyzetbe a zsűri került, hiszen minden kategóriában 
nehéz volt dönteni a beérkezett pályaművek között. 
Rendhagyó történelem órán vehettünk részt, Tóth 
Gábor az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség  
(EMIH) kabinetfőnöke magával ragadta a hallgatóságot. 
Képet kaphattunk a zsidó kultúráról, hagyományokról, a 
zsidóság múltjáról, jelenéről. Legutóbb a költészet napján 
léptünk fel. Reméljük, jövőre még több városlakóval 
ünnepelhetünk együtt ezen alkalomból. Természetesen a 
kollégiumban is mindig történik valami.  Pl. Babus-kupa 
Vásárosnaményban, a fiúk nőnapi köszöntője, a közös 
főzések, sütések (palacsinta, chilis bab), vetélkedők, 
filmnézések stb. 

Szabóné Lendák Gyöngyvér humán mk-vez.

KALUCSNI-Színházlátogatás 
2019. március 28-án a Nyíregyházi SZC Teleki Blanka 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
legkiemelkedőbb tanulóival együtt egy felejthetetlen 
színházi előadáson vehettem részt a Móricz Zsigmond 
Színházban. Dragomán György Kalucsni című darabját 
tekinthettük meg, Szikszai Rémusz rendezésében. Az 
előadás előtti napokban már izgatottan olvasgattuk a mű 
szereposztását Az előadás a rendszerváltás előtti diktatúra 
világába repített minket Romániába. Egy velejéig romlott, 
megnyomorító rendszerbe, ahol üldöző és üldözött, 
megfigyelő és megfigyelt láthatatlan kötelékekkel 
tapad egymáshoz, és minden nap, minden percben 
megmérettetik, ki a bűnös, ki az áldozat.  Úgy gondolom, 
hogy az előadást megtekintve több színházrajongóval 
bővülhetett iskolánk. Végzős diákként már ismertem 
Dragomán György életét és alkotói stílusát, néhány 
művét, de az, hogy láthattam ezt a fantasztikus darabot, 
középiskolás éveim egyik legszebb pillanatai közé 
tartozik. Önmagában a színházlátogatás is egy remek 
kikapcsolódás, mégis ez az előadás, ez a nem mindennapi 
légkör nagy hatással volt ránk. Bátran ki merem jelenteni, 
mindannyian jól éreztük magunkat, és egy feledhetetlen 
emlékként marad meg ez az este a szívünkben. 

            Zilahi Vanda 12. B osztályos tanuló

Nagyjaink nyomában 

Április 10-én 48 diáktársunkkal (no meg öt kísérőtanárral) 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei körúton vettünk részt. 
A kirándulásunk első megállója Tiszacsécsén volt, itt 
megtekintettük Móricz Zsigmond szülőházát és kis 
betekintést kaptunk a híres író életébe. Egy szimpatikus, 
jól beszélő hölgy mesélt nekünk Móricz életéről, hogy 
milyen érzés fűzte Tiszacsécséhez és munkásságáról 
is megtudhattunk érdekes dolgokat. A hölgy mindenki 
figyelmét lekötötte, igazán hiteles előadó volt, hiszen 
sugárzott belőle a büszkeség, hogy egy ilyen híres író 
szülőfalujában él. Ezután a Kölcsey Ferenc emlékművet 
vettük célba, Szatmárcsekén. Itt a költő életművéről illetve 
munkásságáról, politikai sikereiről tartottak nekünk 
bemutatót. Ezután egy igen érdekes helyet nézhettünk 
meg és ismerhettük meg történetét, a különleges csónakos 
fejfás temetőt, és tiszteletünket róttuk le nemzeti 
énekünk szerzőjének sírhelyénél is. Ez a temető egy 
igen ritka sajátossággal büszkélkedhet, mégpedig azzal, 
hogy a sírkövek csónak alakú fából vannak kialakítva. 
Maradandó élmény volt. Nyugatra néző kb. 1700 fejfa, 
gyönyörű feliratokkal. Cseke után a nyírbátori gótikus 
nagytemplomot néztük meg, ami nagy élmény volt, 
hiszen nem mindennap látni ilyet. Nagyon szép volt. 
Ezután ellátogattunk a Báthori várkastélyba is. Itt érdekes 
bemutatókban volt részünk, megismerhettük a várkastély 
történetét, és igazi panoptikumot láttunk. Minket 
lenyűgözött a 45 életnagyságú, korhű viseletbe öltöztetett 
figura. A kirándulás a végzősöknek külön segítség 
volt, hiszen a közeledő érettségi egyik szóbeli tétele 
magyarból Szabolcs megye irodalmi nevezetességeinek 
bemutatása. A napot egy kis szabad programmal zártuk, 
nyírbátori étkezdékben töltöttük a tartalmas nap végét. 
Mások sétáltak, vásároltak, ismerkedtek a belvárossal. 
Köszönjük az iskolai alapítványnak és az szmk-nak, hogy 
lehetővé tették nekünk ezt a csodás napot! 

 
Budai Fanni-Kóka Sándor 12. B osztályos tanulók
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BANKCODE verseny 

Az MNB PÉNZMÚZEUM ÉS BCE-MNB TANSZÉK 
BANKCODE KÖZÖS VETÉLKEDŐJÉ-re a Nyíregyházi 
SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiumából 3 fős csapattal neveztünk. A csapat tagjai: Filep 
Bettina, Filep Enrike és Szurkos Sára. Banktörténeti kérdések 
és feladatok mellett a kreatív problémamegoldásban is helyt 
kellett állni, de a felkészüléshez szükséges összes háttéranyagot 
a Magyar Nemzeti Bank ingyen biztosította a csapatok számára. 
A középiskolás korosztály számára a Bankok a történelemben: 

innovációk és válságok c. szakkönyv alábbi fejezeteit kellett 
feldolgozni:
•	 A kezdetek: Mezopotámiától Firenzén át Londonig
•	 Az I. ipari forradalom (1769-1850)
•	 A II. ipari forradalom (1870-1914)
A felkészülés igazi történelmi utazás volt. A feladatokat időre, 
interneten kellett megoldani. Az elért pontok alapján 118 csapat 
közül az osztott 5. helyet sikerült elérni. Ez szép eredmény, 
mivel sok esetben csak a gyorsaság döntött. Köszönjük Balogh 
Ádám rendszergazda segítő munkáját.

            KNYE

Negyedik helyezés a JÉG-napok  
Középiskolai Versenyen

Hatodik alkalommal hirdette meg a JÉG az ország 
középiskolásai számára ezt a szórakoztató, átfogó vál-
lalkozási ismereteket és kreativitást igénylő versenyt. 
Kik is ők? A JÉG, azaz a Jövőt Építők Generációja 
Egyesület alapítói nagyrészt a Corvinus Egyetem K-Kari 
Napok szervezői csapatából álltak 2015-ben. Kinőve 
az egyetemi kereteket országos és nemzetközi szint-
en folytatják tevékenységüket több mint 100 aktív tag 
közreműködésével. Mára már bejegyzett tagszervezetei 
működnek a Corvinuson, a Műszaki Egyetemen, az Esz-
terházy Károly Egyetemen és az Óbudai Egyetemen is. 
A verseny első három fordulójában érdekes matematikai, 
logikai feladatokat, keresztrejtvényt is meg kellett ol- 
dani, de ki kellett deríteni a hiányos logókhoz tartozó vál-
lalkozások nevét is. Mint megtudtuk, 175 csapat nevezett 
a versenyre. A három forduló után csapatunk osztott 1. 
helyen került a döntőbe. A TELEKI csapat tagjai - Balá- 
zsi Dániel, Filep Bettina és Filep Enrike – nagyon kíván- 
csiak voltak a döntő feladatára. Az előre kiadott feladat 
az volt, hogy milyen vállalkozást indítanának a tanulók 
10 év múlva. Nem volt egyszerű beleképzelni magukat 
abba, hogy vajon mire lesz szükség 10 év múlva, miért 
lesznek hajlandók fizetni az emberek. A verseny előtt be 
kellett küldeni a vállalkozás weblapját, a prezentációt 
és a csapattagok önéletrajzait. Vállalkozásunknak az „A 
mi kis farmunk” nevet adtuk. Küldetésünk a szabadidő 
minőségi eltöltése, a szülő-gyerek kapcsolat, a családi 
kapcsolatok, a kollegiális kapcsolatok javítása és teljes 
elektroszmog-mentesítése volt. Az eltárgyiasult, bármit 
megvehetsz világban, ahol együtt vagyunk ugyan, de 
sokszor egyedül, nagyon nagy szükség van és lesz az 
együtt átélt élményekre. Nagy hangsúlyt kapott az EQ 
(érzelmi intelligencia) fejlesztése. A döntőre 2019. áp- 
rilis 11-én kerül sor a Budapesti Corvinus Egyetemen, 
ahol 12 csapat mutatta be azon elképzeléseit, mire is 
lesz fizetőképes kereslet 10 év múlva. A zsűri nehezen 
tudott rangsort felállítani. Mindenkit dicsértek, minden-
kinek adtak hasznos tanácsokat és a csapatok egymástól 
is tanulhattak. A negyedik helyet sikerült megcsípni, 
nagyon büszkén vettük át az oklevelet, valamint az 
MNB és a HVG felajánlásait. Köszönet az előkészület-
ben segítséget nyújtóknak: Balogh Ádámnak, Körei 
Lászlónak és Perjési Sándornak.

                                                                                                                    KNYE

Szakmák éjszakája a TELEKIBEN 

Április 12-én, pénteken tartották országszerte a Szakmák éjszakája 
elnevezésű programot, melyben évek óta részt vesz a Nyíregyházi 
SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma is. Ebben az évben is nyolc helyszínen számos 
programmal, interaktív feladattal, és gyakorlati bemutatóval vártuk 
a kedves érdeklődőket az iskolánkban. Hegesztő és szerkezetlakatos 
tanulóink bemutatót tartottak, kis emléktárgyakat készítettek, a 
Hungarikumok megismerése közben egy kis kóstolás is belefért a 
hazai termékekből, valamint érdekes teszteket tölthettek ki a turizmus 
iránt érdeklődők. Az udvaron kerékpáros ügyességi pályát lehetett 
kipróbálni, a Nyírségvíz szakemberei pedig érdekfeszítő bemutatót 
tartottak. Az udvaron vonultak fel a hajdúnánási katasztrófavédelem 
hivatásos tűzoltói és a helyi önkéntes tűtoltóság emberei is. Egy 
tanteremben mókás falfestéseket lehetett készíteni a vállalkozó 
szellemű fiataloknak, akik éltek is a lehetőséggel, szép falfestmények 
születtek. A burkoló szakmát kicsiben, színes minták kirakásával 
próbálták ki a gyerekek. A szépészet ágazatban tanulók évek óta nagy 
látogatottságnak örülhetnek, idén is sláger volt a csillámtetoválás. 
Rendezvényünk immár hagyományosnak mondható eleme az 
üdítők kóstolása. A közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat 
népszerűsítésére egy hatalmas kamion modell készült kartonból, 
melyet a kollégák készítettek tanulóik segítségével. Természetesen 
a csomagolást is ki lehetett próbálni, hogyan lehet minél több dolgot 
bepakolni egy dobozba. A kedves vendégek a POTE jóvoltából 
nem maradtak éhen, mivel ebben az évben is sok-sok lapcsánkával 
igyekeztek kiszolgálni mindannyiunkat. Hálás köszönet érte! 
Külön köszönetünket szeretném kifejezni Terebesné Fekete Anita 
rendőr őrnagy asszonynak és Kádár Csabáné rendőr főtörzszászlós 
asszonynak, a Tiszavasvári Rendőrkapitányság munkatársainak, akik 
rendezvényünk ideje alatt látványos bemutatókkal és feladatokkal 
várták az érdeklődő közönséget. Köszönjük, hogy jelenlétükkel 
megtisztelték rendezvényünket!
        
 Jancsó Adrienn - „szakmás” munkaközösség-vezető
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Köszöntjük Tiszalök  
legifjabb lakóit:

Agócs Zsombor Csaba
Balogh Lionel

Kis Kevin Brendon 

Márciusban 
házasságot kötöttek:

Szakács Szilvia - Szabó Attila

Akiktől márciusban  
búcsút vettünk:

Deli Ferenc
Kecskés Lajos
Nagy Jánosné
Nagy Bálintné

Szentesi Gáborné

Anyák napi köszöntő

Köszöntöttem Édesanyám,
Minden május vasárnapján,
Kezeimben nyíló virág,
Remegő kéz vette azt át.

Elcsoszogott a virággal,
Visszatért a sok kaláccsal.
Puha, finom illatos,
Melyet a két keze dagasztott.

Óriás volt a szememben,
Pedig töpörödött már a teste,
Léptei is nehezedtek,
Egyre többet pihengetett.

A kis kötényét igazgatta, 
Hol járhat a gondolata?
Rádöbbentem sokkal később,
Már soha nem köszönthetem őt.

Azért törölte  hát a könnyét,
Búcsút vett ő mindörökké.
Megérezte, nem lesz tovább
Anyák napi meghitt család.

Elment, akit köszönthetek,
Sírhalmára rózsát teszek,
Felnézek a magas égre,
Úgy köszöntöm mindörökre.

Elmormolok egy kis imát,
Köszöntöm az Édesanyám.
A jó Istent arra kérem,
Vigyázzon rá fent az égben.

Kotosz Istvánné
2019. május

Másoltassa videofelvételeit DVD-re! 
 

Érdeklődni lehet: Városi Könyvtár: 578-022 
Mindenféle videokazettát, videofelvételt tudunk másolni!


