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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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Épül-szépül Tiszalök
 
Az utóbbi időben jelentősen megváltozott Tiszalök 
központjának látképe. Egy szép új parkkal, egy hangulatos 
kávézóval, a kisebb korosztálynak egy mini játszótérrel, 
új facsemetékkel, virágokkal és 
tudatosan kialakított impozáns 
járdafelülettel találkozhat az erre járó. 
Erről beszélgetünk Gömze Sándor 
polgármester úrral.
 - Mind ez a „Zöld Város” projekt 
eredménye. Ebben a pályázatban 
vállaltuk, hogy megújítjuk a zöld 
felületeket, a másik pedig, hogy 
megépítünk itt egy kávézót, és mi 
üzemeltetjük. Még a megépítés előtt 
többen már tudni vélték, hogy ki fogja 
üzemeltetni, de amint láthatjuk, nem 
lett igazuk. 25 év alatti fiataloknak 
tudtunk ezzel is munkahelyet teremteni. 
Amire még büszkék lehetünk, az a megüresedett régi iskolából 
kialakított szabadidő központ, vagy – bár ezen a néven még 
gondolkodunk – Tiszalök Fitness Center, ami már gyakorlatilag 
készen van. Már csak a fallabda biztonsági üveg hiányzik, és 
birtokba lehet venni a sportolni, kikapcsolódni vágyóknak. 
A földszinten van két konditerem  és  az emeleten  van még 
egy – igen igényes és modern gépekkel.  Az emeleti  „súlyzós” 
teremben lévő tárcsás súlyok közel egy tonnát nyomnak, 
tehát lehet erősködni, birkózni a súlyokkal. Van még egy 
„táncterem”, ahol  speciális  tatami szőnyegen lehet zumbázni, 
jógázni, és egyéb ilyen mezítlábas sportokat űzni. Van még 
egy pingpong terem kettő darab minősített asztallal, ütőkkel, 
labdákkal, továbbá van még egy spinning kerékpár-terem, tíz  
darab speciális kerékpárral. A sportolásra alkalmas helyek 
természetes velejárója, hogy öltözők, zuhanyzók legyenek 
kialakítva. Van Darts terem, és egy babasarokkal gondoltunk 
azokra is, akik másképp nem tudják megoldani a csöppségek 
elhelyezését. Most dicsérhetném az egész komplexumot, de 
inkább azt mondom, hogy majd el kell jönni, meg kell nézni és 
ki kell próbálni. Július közepén szeretnénk átadni az épületet 
az érdeklődőknek. Az épület külső, homlokzati,- és  közvetlen 
környezetének felújítása a fejlesztés II. ütemében történik meg.
  

- Térjünk vissza a parkra! Volt feszültség Tiszalökön, 
amikor kivágásra kerültek az ölnyi vastag fák!  
– Sokan, akik tavaly még értetlenül álltak a fakivágások előtt,
ma már belátják, hogy szükség volt rá. Egyrészt az elöregedés
miatt, mivel a kivágott fák több mint harmada belülről el volt
korhadva. Egy ilyen jelentős vihar alkalmával ki vállalta volna
a felelősséget, ha valakire, vagy éppen lakóházra, autóra rádől?
Másrészt ezek a facsemeték már ebbe a parkba lettek tervezve.
Összesen 115 fát ültettünk pályázati pénzből, és harmincat 
saját erőből. Ahhoz képest, hogy hetven fát vágtunk ki – a 
tujákkal együtt –ez a duplája. Azok a gyerekek, akik most 
még a kávézó melletti kis játszótéren játszanak, egyszer hálás 
szívvel gondolnak majd talán ránk a hűs árnyékot adó fák alatt! 
Régebben vegyes érzelmek voltak bennem azzal kapcsolatosan, 
hogy nem jó az, amit csinálunk? Most itt ennek az egésznek 
a megítélésére gondolok. De egyre több visszajelzést és 
megerősítést kapok, hogy ez így rendben van!
  

– Eleinte sok kritika érte az épülő kávézót. Jöttek az 
intrikák, a rosszindulatú megjegyzések, de így kész 
állapotában rajzolódik ki tisztán, hogy mennyire 
beleillik a képbe, és igen is van összhang a téren!  
– Kezdjük ott, hogy eddig nem is volt terünk! Elmondhatjuk, 
hogy a „Széles a Tisza”-n jól vizsgázott az új helyszín. Csak  

pozitív visszajelzéseket kaptunk a 
résztvevőktől, a közönségtől. A nyárra 
még tervezünk pár rendezvényt, 
tematikus estét, ami mind-mind az 
összekovácsolódást, a közösen megélt  
élmények, programok jelentőségét 
hivatottak szolgálni.
 

– A lakosság részéről jöhet a kérdés, 
hogy a kávézó önkormányzati 
üzemeltetésben van, de 
mennyibe kerül ez a városnak?  
- Mivel pályázati forrásból épült, 
így nekünk egy fillérbe sem került. 
Nem kellett kölcsönt felvenni, nem 

kellett a telekért fizetni, nem kell bérleti díjat fizetni, és az 
első 8-10 hónapban még a bérekben sem kell gondolkodnunk, 
hiszen  GINOP-os pályázaton keresztül történik a dolgozók  
bérének a finanszírozása. A sportcentrumban is, és itt is helyi 
és környékbeli  fiataloknak szeretnénk munkát adni. Remélem 
idővel az emberek is fogják értékelni ezt a törekvésünket.
 

– A nyár talán legnagyobb megmozdulása augusztus 16-án, 
az István a király rockopera bemutatója. Honnan az ötlet?  
– Van egy szép, és erre alkalmas terünk, van egy kiváló amatőr 
színtársulatunk, sok-sok tiszalöki vállalkozó szellemű fiatal és 
idős ember, valamint sikerült pályázaton pénzt nyerni ahhoz, 
hogy meg tudjuk valósítani. Természetesen több nagynevet 
is sikerült megnyerni az ügynek - ha csak Varga Miklóst 
említem, mint főszereplőt. Az ötletgazda Tölgyesiné Kata volt. 
 

- A tér kialakításának kezdetekor több olyan hang is 
volt, hogy ebből a pénzből inkább munkahelyeket kellett 
volna teremteni. Sikerült a kérdést megválaszolni?  
– Ezt a pályázati  pénzt csak erre lehetett költeni, mint ahogy 
lakásépítésre felvett hitelből sem lehet nyaralni, vagy autót 
vásárolni. De ha már munkahely: a legnagyobb foglalkoztató a 
városban az önkormányzat. El kell mondanom, hogy az utóbbi 
12 évben senkit nem bocsátottunk el. Sőt! Szinte minden 
intézményünkben inkább létszámbővítés volt. Közvetett módon
viszont megteremtettük a lehetőségét Tiszalök külterületén az 
ipari parkban olyan beruházás megvalósulásának, ami miatt 
érdemes lesz letelepedni. Talán még ebben az évben egy 548 
millió forintos beruházás indul meg, csak az előmunkálatok 
(tervezés, engedélyeztetés, közbeszerzés, stb.) elég sok időt 
vesznek  igénybe. Egyébként több pályázatunk van bent, ami 
vagy elbírálás alatt van, vagy már csak az aláírásra vár.
  

– Szúnyogirtás?   
– Mire ez az újság megjelenik, nagyon remélem addigra minden 
csípős jellegű gondunk elmúlik, de azt nem garantálhatom, 
hogy a szúnyogok nem fognak 4 – 5 naponta újra kelni.  

– Bőven lenne még miről beszélnünk, de hagyjunk témát a 
következő számba is! Polgármester úr! Köszönöm az interjút!  
 
               Fülöp Attila   
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Trianoni megemlékezés 

„Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen! 
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át: 
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!”

  /József Attila: Nem, nem soha! /

A Nemzeti Összetartozás Napja az 1920-as trianoni 
békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 
4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, melyet 2010. 
május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés. A törvény 

elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága 
alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az 
egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti 
összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és 

közösségi önazonosságának meghatározó eleme.” Ennek a 
közösségnek és a magyar nemzet összetartozásának az ünnepét 
Tiszalökön június 4-én tartották a Trianon Emlékműnél. 
Ünnepségünk a Himnusz közös eléneklésével vette kezdetét, 
melyet Fekete Miklós művésztanár tárogatón kísért. Ezután 
Lőrinczyné Harászi Andrea református lelkész asszony és 
Bacsó János görög katolikus parókus közös imája hangzott el. 
Megemlékezésünk Buzogány Béla Színháza: „Nem, nem Soha! 
című Trianoni emlékműsorral folytatódott, melyben versekkel, 

dalokkal, korabeli visszaemlékezésekkel idézték meg Trianon 
örökségét. 

Gömze Sándor polgármester úr ünnepi beszédében elmond-
ta hány magyar családot szakítottak el szülőföldjétől, „akik 
minden emberi és polgári jogi hitegetés és ígérgetés ellenére 
ellenséges környezetbe kerültek.” A magyar nép a történelem 
során mindig bizonyította, hogy összefogással mindenre képes! 
Köszönet illet minden magyar édesanyát és édesapát, akik úgy 
döntöttek, hogy gyermeküket magyarként nevelik. „Magyaror-
szág jelenlegi kormánya azért dolgozik, hogy határokon innen 
és túl olyan világot teremtsenek, amelyben jó magyarnak lenni, 
amelyben a gyerekek is magyarként tudnak boldogulni.” A Ha-
tártalanul program keretében a 7. osztályos tanulóknak lehető-
ségük van, hogy ellátogathassanak Erdélybe. Megcsodálhassák 
hegyeiket, megtapasztalhassák azt a mérhetetlen szeretetet, ami 

az ott élő emberekből árad. Polgármester úr szavait idézve a 
„Nemzeti Összetartozás Napja ma már nem elsősorban gyász-
nap, sokkal inkább az újrakezdés esélyének ünnepe.”  Ezen 
gondolataival jómagam is egyetértek, mert örömmel, bizako-

dással kell, hogy eltöltsön mindannyiunkat a képesség, hogy 
a múltból okulni tudunk.  És örömmel és bizakodással kell, 
hogy eltöltse lelkünk, hogy az elmúlt évtizedek küzdelmeiben 
az összefogás példáiból tanulva, a nemzeti megújulás eredmé-
nyeiből erőt merítve, az összetartozás erősítésén munkálkod-
junk. A megemlékezés végén a jelenlévők közösen elénekelték 
a Szózatot és a Székely Himnuszt. 

        
Págerné Kiss Beáta
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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Az Országgyűlés a békéltető testületek 
reformját tárgyalja
A békéltető testületek működése 20 éves múltra tekint 
vissza Magyarországon, ezen idő alatt bebizonyították 
létjogosultságokat, és sikeresen töltötték be azt a szerepüket, 
hogy a bíróságon kívüli fogyasztói jogviták rendezésében 
és megoldásában hatékonyan közreműködjenek.  Az eltelt 
idő ugyanakkor nemcsak jó gyakorlatok kialakítására volt 
elegendő, hanem a szabályozás újragondolását is szükségessé 
tette.
A társadalmi környezet, a vállalkozói környezet és maga az 
igazságszolgáltatás is megváltozott az elmúlt húsz évben. Az új 
polgári perrendtartás bevezette a professzionális perlekedés, 
így tárgyalóterembe a fogyasztó legfeljebb akkor juthat be 
immáron, ha ügyvédi képviseletről gondoskodik. Meg kell 
barátkozzunk azokkal a jelenségekkel is, hogy egyre többet 
vásárolunk az interneten keresztül nem csak a számítógépünket, 
hanem okos készülékeinket is használva személyes adatinkkal 
fizetve. Tudomásul kell vennünk azt, hogy a fogyasztói jogviták 
legfontosabb vitarendezési formájává a békéltető testületek 
léptek elő, mindezt persze maga után vonja azt is, hogy a 
békéltető testületeknek is lépést kell tartaniuk ezekkel a 
kihívásokkal. Ha elvárjuk a legnagyobb országos kereskedelmi 
hálózatoktól azt, hogy fogyasztóvédelmi szaktudással 
rendelkező munkatársakkal rendelkezzenek, akik a békéltető 
testületek előtt folyó eljárásokban is eljárnak, akkor elvárhatjuk 

a békéltető testületektől is azt hogy ne csak helyi, hanem 
akár országos szinten is egységesen ítéljenek meg hasonló 
vagy ugyanolyan ügyeket. Jogos elvárás az is, hogy magasabb 
szakértelemmel és gyakorlattal rendelkező szakemberek 
üljenek a felekkel szemben a tárgyalóasztalnál is. Az 
Országgyűlés által a napokban tárgyalt a fogyasztóvédelemről 
szóló törvény módosításáról szóló  T/6343 számú előterjesztés 
alkalmas arra, hogy a békéltető testületek szabályozásának 
reformját elindítsa, és egy hatékonyabb alternatív 
vitarendezési eljárást tegyen lehetővé a fogyasztók számára.  
Kifejezetten üdvözlendő az a kezdeményezés, hogy egységes 
eljárási szabályzat megalkotására jogosítja fel a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamarát, amelyre még ezidáig nem került 
sor. Tapasztalatból tudjuk, hogy az egységes és ennélfogva 
kiszámítható döntéshozatal, a magas szintű szaktudás és 
partneri légkör elengedhetetlen ahhoz, hogy a bepanaszolt 
vállalkozások és fogyasztók között sikeresen békéltethessünk. 
A békéltető testületek,-  függetlenségük megtartása mellett - a 
fogyasztóvédelmi intézményrendszer tagjaként hatékonyabban 
tudnak fellépni a jogsértő, fogyasztókat átverő vállalkozásokkal 
szemben is. A beterjesztett jogszabálymódosítás ebbe az 
irányba kívánja megtenni az első lépéseket - mondta Dr. 
Hajnal Zsolt a Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület és a 
Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének elnöke.
A közleménnyel kapcsolatban bővebb információ:
info@fome.hu  //  +36 52 87 65 65

                                                                 Fogyasztóvédők 
Magyarországi Egyesülete

                                                            1053 Budapest, Henszlmann I. u. 9. 
fsz. 1.  I  www.fome.hu

Július 1 – Semmelweis nap

Minden év július elseje a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. 201 évvel ezelőtt ezen a napon 
született Semmelwis Ignác, az anyák megmentője, a gyermekágyi láz okának és gyógymódjának 
feltalálója. Ő volt az első, aki a gyermekágyi lázat nem önálló kórképként, hanem fertőzés követ-
kezményének tekintette. Rájött, hogy ezt a fertőzést maguk az orvosok terjesztik: a boncolást is 
végző szülész-nőgyógyászok adják át a fertőzést, vizsgált nőbetegeiknek. Megoldásként Semmel-
weis a klórmész-oldatos kézfertőtlenítés bevezetéséért küzdött, ám felfedezése élete során süket 
fülekre talált. Halála után sem figyelt fel találmányára az orvostudomány, csak évekkel később, 
amikor Joseph Lister angol sebész módszerét, a karbolsavas fertőtlenítést kezdték alkalmazni, 
derült fény Semmelweis korszakalkotó felfedezésére. Ma, a két módszer kombinációját alkalmaz-
zák a műtéti beavatkozások előtt. Nem csak megemlékezésekkel ünnepli Magyarország az anyák 
megmentőjének 201. születésnapját, hanem országszerte elismeréseket osztanak, valamint ezen a  
napon köszönik meg egész éves munkájukat az egészségügy dolgozóinak. 

Másoltassa videofelvételeit DVD-re!
 

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

Évről–évre próbáljuk szebbé, esztétikusabbá tenni óvodánkat. Így volt ez idén is, amikor az óvodai udvarok felújításán (festés, 
virágosítás) gondolkodtunk mi óvodai dolgozók és az SZMK-tagok közösen. Néhány lelkes szülő és SZMK-tag segítségével 
valamint 2 szponzor eszközbeli támogatásával sikerült megkezdenünk, az udvarok karbantartását, festését, virágosírását. A 
szülői segítségnyújtásnak köszönhetően sok szép virág került elültetésre az óvoda udvarán (köszönet érte a felajánló szülőknek, 
és Gincsai Anikónak a szemközti kertészetből). Próbáltuk színesíteni, bővíteni óvodánk udvarait, ötletes játékokkal (gumi 
hernyó, kisvonat). Játékállományunk felújítása még folyamatban van, reméljük több szülőre is számíthatunk majd ezeknél a 
feladatoknál a közeljövőben. Végül köszönetet mondanánk Palencsár Istvánnak az ÉKÖVIZIG vezetőjének nagylelkű eszközbeli 
felajánlásáért, valamint Lakatos Pálnak szintén a felújításokhoz szükséges eszközök felajánlásáért az Aranyalma Óvoda javára! 

                                                                                                      Huszti Mariann - Feladatellátási hely vezető

„Az Isten szeretet” 
1.János 4:8

Tájékoztató

Tiszalöki Református Egyházközség új szolgáltatást 
kíván bevezetni, a szeretet, a méltóság és a professzionális 
segítségnyújtás jegyében, 2019. évben, ez a támogatott lakhatás. 
A támogatott lakhatás a fogyatékos személyek, a pszichiátriai 
betegek és a szenvedélybetegek részére biztosított ellátás, amely 
az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek 
megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve 
elősegítése érdekében biztosítja: ¬ a lakhatási szolgáltatást. 
Az önálló életvitel fenntartása és segítése érdekében az alábbi 
szolgáltatásokat tudjuk biztosítani:

• felügyeletet 
• étkeztetést 
• gondozást 
• készségfejlesztést 
• tanácsadást 
• pedagógiai segítségnyújtást 
• gyógypedagógiai segítségnyújtást
• szállítást
• háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást 

A lakhatási szolgáltatást, legfeljebb hat fő számára kialakított 
lakásban vagy házban biztosítanánk. Ellátási területünk, 
elsősorban Tiszalök, majd Tiszavasvári és Nyíregyházi kistérség. 
A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, ami a jogszabály 
értelmében nem haladhatja meg a jövedelmének 80%-át. 
Szándéknyilatkozatát Intézményünkben a Bástya Fogyatékosok 
Református Nappali Házában teheti meg személyesen vagy 
telefonon. 0630/900 95 39
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HÍREK A KOSSUTHBÓL
„Vége, vége, vége már….”

 
 
Búcsúzunk a Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ballagó nyolcadik osztályaitól.

„ Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik,  
de mindig születik valami új, amiért érdemes élni és küzdeni.” 
                                                                              /Herakleitos/

A végzős 8.a osztály tanulói: Áfra Nikoletta, Balogh Dávid, Bánszki Blanka Zoé, Bartók Berta Ágota, Csáki Melinda, Császár 
Gergő, Cserés Anna, Cserés László, Demkó Nándor, Ferenczi Ákos, Gazdag Péter, István Bence, Kántor Jázmin, Kórik Zsombor, 
Koscsó Krisztián, Kóti Dániel, Kotosz Krisztián, Marozs Vivien, Nagy Andrea, Nagy Dávid Tamás, Pellei Melinda, Péntek Péter, 
Posta Dominik, Szakolczai Andor, Szurkos Ádám, Veres Panna
A végzős 8.b osztály tanulói: Balogh Dzsenifer, Balogh Janka, Balogh János, Balogh Nóra, Balogh Patrícia, Balogh Vanessza, 
Füredi Fanni Sára, Kiss Ferenc, Lovász Nikolett, Megyesi Jázmin, Pellei Szabolcs, Vadászi Sándor, Vadászi Szabina

„Életünk egy fejezete lezárult. Nyolcadikosok vagyunk, és elballagunk a mára már otthonossá vált iskolánkból. Rengeteg mindent 
megéltünk az általános iskolai pályafutásunk alatt, és számtalan élménnyel gazdagodtunk. 2011-ben még félénk kisgyerekekként 
léptünk be az intézmény tárt kapuin. Tanítóink szeretettel, gondoskodással és türelemmel fordultak hozzánk. Már ekkor elkezdtek 
minket a versenyhelyzetekhez szoktatni. A szakköröktől kezdve a házi versenyeken át alsó tagozatban kialakult a további tudás 
iránti vágy és a rendszeres megmérettetés iránti igény. Letették az alapokat, s ezután már egyértelmű volt, hogy folytatjuk az utat, 
melyen elindultunk. Azóta is mindent megteszünk, hogy még több dicsőséget szerezzünk iskolánknak. Felső tagozatba lépve 
leendő tanáraink már értelmes, kíváncsi és érdeklődő kiskamaszokkal szembesültek. Osztályközösségünk egyre csak erősödött, 
minden egyes közös programmal szorosabb lett a kötelék köztünk. Minden farsang, kirándulás, vagy mikulás buli óriási szórakozás 
volt. Szorgalmas, ügyes kisdiákok voltunk, s bár először kicsit megszeppentünk, megszoktuk és megszerettük az új közeget. 
Természetesen sosem voltunk mintagyerekek. Voltak rosszabb pillanataink, s volt olyan időszakunk, amikor gyakran repkedtek 
a beírások. Ám ez akkor sem tántorított el minket: magatartástól függetlenül továbbra is előszeretettel használtunk ki minden 
lehetőséget, hogy versenyezzünk. Szerencsére rendetlenebb korunkat kinőttük, és mára sokkal érettebben gondolkodunk, valamit 
cselekszünk. Mindezek mellett sok táborban is voltunk: Rendszeresen vettünk részt a balatoni Erzsébet-táborban, ahol sok-sok 
élménnyel gazdagodtunk. A legkülönlegesebb ilyen lehetőségünk az volt, amikor Erdélybe látogathattunk el. Itt a gyönyörű táj, a 
történelmi hagyaték és a helyiek barátságossága, helyzete nagyon mélyen érintett minket. Nagy nyomot hagyott bennünk ez a röpke 
egy hét, amely sajnos túl gyorsan elrepült. Most a jövőbe tekintünk, szétszéledünk különböző középiskolákba, de az általános iskolai 
emlékeinkre mindig szívesen fogunk visszaemlékezni.”

                                                                                                             Ferenczi Ákos 8.a

Erdei iskola

Május utolsó napjaiban a hatodikosok az idén is erdei iskola programban vettek 
részt a Szepi-tanyán. A szállás remek volt, a programok érdekesek. A programok 
közül a sárkányhajózás, a csokiriadó, a tábori divatbemutató, a tábori exatlon és a 
bátorságpróba tetszett nekünk a legjobban. Tetszett, hogy tanáraink mégsem vették 
el a telefonokat, de a legjobb az volt, hogy nem is foglalkoztunk a telefonokkal. 
Finomakat ettünk, imádtuk a játékokat (csocsó, drótkötélpálya…) Jó volt a kutyákkal 
játszani. Mindkét nap csapatban gyűjtöttük a pontokat, végül sok-sok nyereménnyel 
térhettünk haza. Nekünk nagyon tetszett az erdei iskola, maradtunk volna még egy 
pár napot…

Fegyveres Anna, Kórik Csenge és Nácsa Tamás 6.b
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Versenyeredmény
Május 11-én rendezték Marcaliban az Alapműveleti 
Matematikaverseny Országos Döntőjét. Iskolánkból 
Balogh Mirjam 6.a osztályos tanuló jutott be e neves 
rendezvényre. Mirjam a 17. helyet szerezte meg. 
Gratulálunk neki!

Krétakör
Május 17-én ismét megrendezésre került a Krétakör 
elnevezésű művészeti verseny. Ez már a IX. a sorban. 
A tanulók több kategóriában is megmérkőztek. 
Rengeteg iskola képviseltette magát e jeles napon.  
Képzőművészet:  
I. korcsoport:   Pétervári Kata   I. hely 
   Kozsla Judit   II. hely 
II. korcsoport:   Bánszki Blanka Zoé I. hely 
   Nagy Réka   III. hely 
   Bajusz Balázs   V. hely 
   Baraksó Boglárka  V. hely 
   Kertész Máté   V. hely 
Különdíjban részesült:  Kórik Csenge  
   Máté Viktória  
   Perjési Nándor

Tánc:  
A néptánc kategóriában a Szóló szőlő csoport, amelynek tagjai 
2. évfolyamos gyerekek, bronzminősítést kapott. A Galagonya 
csoportban táncoló negyedikesek ezüstminősítést kaptak. 
A Pitypang csoport tagjai 5. és 6. osztályos lányok, akiknek 
bronzminősítést ítélt oda a szigorú szakmai zsűri. 
 
Zongora      
Zongoristáink is igen szép eredményekkel zárták a napot. 
Arany minősítés: Hajdú Janka, Bakó Zsombor, Burján Eszter, 
Rácz Cintia, Mészáros Zsanett

Ezüstminősítés: Gedeon Zsófia, Bardócz Krisztina, Nagy 
Réka

Gratulálunk a „Kossuthosok”- nak!

Gyöngyszemek
Június 5-én és 6-án délután igen mozgalmas volt iskolánk aulája. E két 
nap rendeztük meg a hagyományos Gyöngyszemek Művészeti Napokat. 
Láthattunk, hallhattunk táncosokat (néptánc, mazsorett), fúvósokat 
(furulya, klarinét, szaxofon), zongoristákat, szintetizátorosokat, 
De képzőművészeink is remekeltek. A fellépő gyerekek nevében 
köszönjük a sok-sok tapsot!

Maris néni 

Maris néni egy vidéki kis városban éli a nyugdíjasok szívderítő 
életét. Születése óta itt él, talán még ugyanabban az otthonban 
is, ahol a napvilágot meglátta úgy nyolcvanegy néhány évvel 
ezelőtt - és a világ közben elszaladt mellette. Elrepültek az 
évek, és sok-sok minden megváltozott. Valaha vidám szép 
arcát ma barázdák szántják, mert igencsak keveset törődött az 
arcápolással és a nappal. Sudár alakja mára már formátlanná 
és göcsörtössé vált. A fizikai munka, a gyereknevelés, és a 
nem éppen kedves férj is sok energiát kiszívott vidám életéből. 
Lassabban jár a megszokott és megkopott járdákon, mert ez a 
járda volt már fiatalkorában is, az akkor még fürge lábai alatt. 
Megváltozott az élet körülötte. Eltűntek a régi munkahelyek /a 
Tsz, a varroda, a gyár és a sok-sok ÁFÉSZ üzlet is/, és vele együtt 
a fiatalok is elvándoroltak. A régi ismerősök, barátok, rokonok 
pedig az „égi mezőkre „vándoroltak, így aztán a szomszédolás 
is elmaradt. Már nagyon ismeri a háziorvos rendelőjét kívül-
belül, és az idejáró betegeket is szinte barátként köszönti, igaz a 
háziorvosa is vele együtt halad az életfáján előre, csak éppen Ő 
még próbálja meggyógyítani a betegeit kisebb nagyobb sikerrel. 
Az átpolitizálódott világunkban az országot már csak jobb 
és baloldal szerint figyelik, s szinte minden a pártok szemén 
keresztül zajlik. Körülötte digitális világban zajlik az élet, like-
ok alapján mérik az emberi értékeket, így aztán Maris néni nem 
igazán tud eligazodni még a kis városában sem a világ dolgain. 
Sajnos számára maradnak a televízióból áradó értéktelen 
sorozatok, a főzőműsorok, amiből már nem is igazán tud újat 
tanulni, mert nincs kinek főzni, és mert ki is tudja, milyen 
alapanyagok is kellenek hozzá, és hol is lehet azt megvenni, 
és főleg, hogy mennyiért, mert azt a kis pénzt be kell ám 
osztani!  Az emberi arrogancia, a szegénység keserűségét sem 

látja mindenki, mert beletörődött kis városi életébe, számukra 
nem hoz semmi újat a változás sem. Ferde szemmel méregetik 
egymást az itt maradt szomszédok, ide is betört az irigység. 
Maris néni sem érti meg, hogy miért haragszanak egymásra 
az emberek, amikor itt szinte mindenki ismer mindenkit. Mi 
változott meg? Igaz a fiatalokat csak úgy ismeri, hogy a „Pista 
unokája, vagy a Juli volt férjének a gyerekének a barátnője, - de 
ki is az a gyerek?” Maris néni már régen megtanulta, hogy az 
életben, amikor valami véget ér, az bizony valaminek a kezdete 
is egyben. Imádkozni sem igazán szokott, mert fiatalon sem 
volt az a templomba járó, akkor most mit „urizáljon”, mint az 
új keresztények. Hát, ha nagyon akar az Istenhez szólni, azt 
éppen otthon is lehet a megkopott kanapén ülve. Fáradt lábait 
pihentetve néha elmereng a világ dolgain. Jó felé tart a világ, 
mi lesz az emberekkel ebben a modern világban? Jó lenne, ha 
több tiszteletet kaphatnának az idős emberek. Maris néni még 
úgy gondolja, jó volt az a régi világ, amikor több generáció élt 
együtt. A fiatalok ápolták az időseket, a gyerekek is a ház körül 
játszottak, együtt volt a család. Ma meg mindenki szétszóródik 
az országban, sőt a világban. Szeretné megérteni Maris néni is a 
fejlődést, de ez már olyan nehéz, így aztán csendesen éli napjait. 
Örül a sokat dolgozó, agyon hajszolt gyerekeinek, nem érti a 
„digitális „unokákat, de azért szereti őket, és mindig megfőzi 
a kedvenc ételeiket is. Csak hát elmennek ők is, mert már 
nem ez a kisváros az otthonuk, még ha úgy is mondják, hogy 
”haza jövünk”. Maris néni is volt egykor Marika, Cica, Marica, 
Mária, Marcsi, és mára már csak Maris néni lett. Ahogy múltak 
az évek, úgy változtak a megszólítások is. Így aztán Maris néni 
csendesen nézi a változó világot, és csak mosolyog, amikor 
azt mondják: „Milyen szép kort megélt!” Magában mosolyog 
azon, hogy mi is ebben az a szép?!? Majd megtudjátok, ha ti is 
megélitek...     

Bodnár Gáborné                                                                                                                                   
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Milliós kár a polgármesteri hivatalban 

Az utóbbi napok változékony időjárásának, de főként a viharoknak köszönhetően jelentősen megemelkedett a biztosítókhoz 
bejelentett káresemények száma. Sajnos ezek közé tartozik a polgármesteri hivatal is. Erről kérdeztük Gömze Sándor polgármester 
urat: 
 - A hivatal több évtizede épült, a csapadékvíz elvezetését a födém alá beépített vasból készült vezetékkel oldották meg, ami sok 
helyen elkorrodálódott, kilyukadt, ennek köszönhető ez a súlyos beázás. ( a tető vízszigetelése rendben van ). Belül a falakon, a 
plafonokon rendesen folyt le a víz. Beáztak ezen kívül szekrények, irodabútorok, műszaki és egyéb elektromos tárgyak is. Így 
látatlanban kijelenthetem, hogy több milliós kárról van szó – de várjuk meg a biztosító hivatalos becslését. Természetesen ettől 
függetlenül az ügyfélfogadást szeretnénk zavartalanná tenni.     

ANYAKÖNYV

Májusban házasságot kötöttek:
Kenéz Ágnes - Solymosi Attila Csaba

Ladó Eszter - Kristóf Máté
Pista Zsuzsanna - Mizsik László Gábor

István Bettina - Takács Szabolcs
Akitől májusban búcsút vettünk: 

Demjén Gáborné
Kabai Sándor Gáborné

Rézműves Zoltánné
Sándor Lajos

Sós István
Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:

Nagy Kornél

EMLÉKEZÉS

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

RÁCZ LÁSZLÓ

halálának 6. évfordulóján

Fejet hajtunk ismét, sírod előtt állva,
Virággal kezünkben mindent meghálálva.

Legyen békés álmod a csillagos égen,
Azt kívánjuk mindnyájan, nyugodj békében.

Szerető családod

Megemlékezés

Bényei Jánosné
Pillár Margit

7 éve
Bényei János
VI. hónapja

Istenem súgd meg neki halkan,
Lágyan szólj hozzám, hogy ne zavarjon.

Álmomban keressen meg engem,
Még egyszer lássam hadd öleljem.

Nem szólnék róla, tönkretesz a bánat,
Csak hadd lássam még egyszer drága anyukámat és drága apukámat.

Hadd legyen nekem ez a legszebb álmom.
Remélem, tudjátok, hogy én minden nap várom.

Kívánjuk, mindnyájan nyugodjatok békében.

Szerető lányod Magdolna, vejed Mihály, Unokáid Mihály és felesége Anita, 
Zoltán és barátnője Zsuzsanna.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk rátok.
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A Tiszalöki Ezüstfenyő Nyugdíjas klubban ünnepeltük  
Pál Julianna klubtagunk 70-ik születésnapját,  

aki finom tortával kedveskedett a klubtagoknak.

ÁLLOMÁNYELLENŐRZÉS  
miatt a Városi Könyvtár

2019. július 4-től (csütörtök)
2019. augusztus 20-ig(kedd)

ZÁRVA tart. Nyitás: augusztus 21. szerda 900


