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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
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 „KIVÁLÓ KÖZALKALMAZOTTI MUNKÁÉRT” 

Kovács Pálné Évike óvó néni 1980 májusában kezdett el dolgozni intézményünkben. 
Több feladat ellátási helyen is dolgozott, tud alkalmazkodni a változó környezethez. A 
gyermekneveléshez kapcsolódó szaktudományból tájékozott. Keresi, szívesen megismeri 
az új módszereket, használja is azokat. A gyermekszeretete, személyes vonzereje a 
csoportjába lépve érzékelhető. Jó szociális érzékkel rendelkezik. A szülőkkel való 
kapcsolatában határozott, bizalommal fordulnak hozzá. Számára nehéz körülmények 
között is megőrizte humorérzékét, kiegyensúlyozottságát. Betekintő látogatások, 
alkalmával a szakmára való felkészültségét, alkotóképességét, rátermettségét bizonyította. 
Kreativitását, szépérzékét az óvoda szépítésében mutatja meg a szülők és munkatársai 
örömére. Szívesen vállal megbízatásokat, nem keres kibúvókat a feladatok elvégzése elől. 
Most, a nevelési évben megvalósuló „ A barátaim az állatok” elnevezésű projektet irányítja 
csoportjában. Mentor óvodapedagógusként végzős óvodapedagógus hallgatót készített 
fel vizsgára. Személyiségével megfelelő mintát ad a kisgyermekek számára. Türelmével, 
kiegyensúlyozottságával, gondoskodásával otthonos légkört teremt csoportjában.

Pócsik Erika

Kiváló Közalkalmazott
Horváth Marianna

Horváth Marianna 2000-től dolgozik a település Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatának családsegítőjeként. A folyamatos 
jogszabályi változások, a családsegítő munka napi nehézségei 
mellett, hivatástudattal, becsülettel, szakmailag felkészülten 
végzi munkáját. Igyekszik a szociálisan rászorult, családok, 
gyermekek érdekeit képviselni, és a segítő munka során, 
sokrétű tudását kamatoztatni. Precíz, megbízható munkatárs, 
nagyon jólelkű, segítőkész ember. Munkája mellett, tiszalöki 
polgárként aktívan tevékenykedik civil szervezetben.

Kiváló Közalkalmazott
Kissné Szentesi Katalin

Kissné Szentesi Katalin közel 30 éve dolgozik Tiszalök Város 
Önkormányzat Védőnői Szolgálatnál. Ellátott területéhez 
tartozik a belterületi körzeten kívül Újtelep csecsemőinek 
gondozása évtizedek óta. Mindig kellő odafigyeléssel, 
hivatásához méltóan végzi a munkáját.

TISZALÖKÉRT Közalapítvány
A vagyon felhasználásával kapcsolatos 

kimutatás (Ft-ban) 2018. év

Nyitó egyenleg: 
Bankszámla               584 975
Pénztár                   8 807
Összes nyitó               593 782

Bevételek:   
TISZAVÍZ Kft-től támogatás              28 930 500
Támogatás gazdálkodó szervezetektől     380 000
Magánszemély támogatása                     20 000
SZJA 1 %-a                     89 194
Bankkamat                              8 
Összes bevétel              29 419 702
Nyitó + bevétel             30 013 484

Kiadások:  
Városi intézmények támogatása            5 312 200
Városi rendezvények támogatása           7 859 499
Városi civil szervezetek támogatása      1 626 701
Sporttevékenység támogatása                2 898 000
Önkormányzati feladatok támogatása   9 849 000
Mentőállomás felújítására                1 723 200
Adminisztrációs és egyéb költség             240 000
Bankköltség                   253 969
Összes kiadás                                      29 762 569

Nyitó + bevétel – kiadás (egyenleg): 250 915
A közalapítvány vagyoni helyzete 2018. december 31-én:
Bankszámla egyenlege 242 108
Pénztár egyenlege     8 807

A Közalapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki a 
TISZAVÍZ Vízerőmű Kft. által nyújtott támogatásért, 
amelyet a TISZAVÍZ Vízerőmű Kft. gazdasági tevékenysége 
alapján, a munkavállalói által elért eredményből nyújtott a 
Közalapítvány részére.
                                           TISZALÖKÉRT Közalapítvány
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Tájékoztatás

Minden család figyelmét felhívom, hogy Tiszalök 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

döntése alapján; 2019. augusztus 21.- 2019. 
szeptember 30. közötti időszakban  

újra igényelhető az

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE TANULÓNKÉNT: 
4.000,- Ft.

Az Iskoláztatási támogatás október hónapban kerül 
kifizetésre a határozatban foglaltaknak megfelelően.

Az Iskoláztatási támogatás igénylésével kapcsolatos 
tudnivalók, feltételek:
Ki igényelheti az Iskoláztatási támogatást?
- Azon tanulók vagy a tanulók szülei/törvényes 
képviselői kérhetik a támogatást, akik Tiszalök közigazgatási 
területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek és 
életvitelszerűen a településen laknak/tartózkodnak, nappali 
tagozatos általános, közép, szakmunkásképző, szakiskolai 
tanulmányokat folytatnak.
- Jövedelmi helyzettől függetlenül, minden tiszalöki 
állandó lakhellyel rendelkező tanuló jogosult a támogatásra.

Mikor és hol igényelhető a támogatás?
- a kérelmek benyújtására 2019. augusztus 21.- 2019. 
szeptember 30. közötti időszakban van lehetőség.  A kérelmek 
benyújtási határideje 2019. szeptember 30. A határidő 
elmulasztása után nincs lehetőség a támogatás igénylésére.
- A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány a 
Polgármesteri Hivatal 15. számú irodáiban vehető át.
- A kitöltött kérelmet/nyilatkozatot a szükséges 
igazolásokkal ellátva a 15. számú irodában van lehetőség 
benyújtani.

Milyen igazolás szükséges a támogatás igényléséhez?
- A kérelemhez csatolni kell a tanulói jogviszonyról 
szóló igazolást.  Kizárólag a Tiszalöki Kossuth Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói mentesülnek a 
jogviszonyról szóló igazolás bemutatása alól, az ő esetükben 
az iskola a tanulók névsorát az Önkormányzat rendelkezésére 
bocsátja.
- A kérelem benyújtásakor a gyors ügyintézéshez 
feltétlenül szükséges a Lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
valamint a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet tartalmazó 
hatósági igazolvány bemutatása.

Hogyan és mikor történik a támogatás kifizetése?
- A támogatás kifizetése a kérelemben megjelölt 
számlaszámra utalással történik, vagy indokolt esetben, a 
házipénztárban, készpénzben kerülhet kifizetésre.
- A támogatás a kérelem beadási határidejének lejártát 
(2019.szeptember 30.) követően októberben kifizetésre. A 
Határozatban foglalt időpontban.  
                                                                                              
Értesítem továbbá a lakosságot arról, hogy Tiszalök 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése értelmében az elmúlt évekhez hasonlóan 
2019. augusztus 26.- 2019. szeptember 30. napok 

között újra igényelhető  a

BÖLCSŐDÉS és ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK 
NEVELÉSI TÁMOGATÁSA

a TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 
GYERMEKENKÉNT: 4.000,- Ft.

A támogatást a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy 
családbafogadó gyám igényelheti arra a gyermek(ek)re 
tekintettel, aki a helyben található óvodában/ bölcsődében 
óvodai/bölcsődei nevelésben részesül, vagy tárgy évben 
megkezdi részvételét. 

A támogatás jövedelmi helyzettől független, minden Tiszalök 
közigazgatási területén állandó lakcímmel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező személy igényelheti.

Az igényléshez szükséges formanyomtatványt az 
óvodapedagógusok augusztus és szeptember hónapokban – a 
tavalyi évhez hasonlóan- minden jogosult gyermek szüleihez 
eljuttatják. A kitöltött nyomtatványt 2019. szeptember 30.-ig 
kell visszajuttatni a  Polgármesteri Hivatal  19. számú irodájába

A támogatás a beadási határidő lejártát követően október hónapban 
kerül kifizetésre a Határozatban foglaltak szerint.

Felhívom a szülők figyelmét és bíztatom 
őket, hogy ne mulasszák el a támogatások 

igénylését!
Amennyiben a költségvetésben elkülönített, 

segélyezésre fordítható keretösszeg lehetővé teszi, 
december hónapban másodszor is kifizetésre 

kerülhet mindkét támogatási forma esetében a 
megállapított összeg.

                                               

Tiszalök, 2019. július 3.               
                                                       

     Mező József - jegyző
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Másoltassa videofelvételeit DVD-re!
 

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

Húsz éves a Csontváry

Július 12-én nyitotta meg a kapuit huszadik alkalommal a 
tiszalöki Csontváry Nemzetközi Alkotótábor. Nagyon hosszú 
idő telt el azóta, hogy az ötletből jubileumi rendezvény legyen.
A Bethlen Gábor alaphoz benyújtott pályázat sikerének 
köszönhetően elhárult az anyagi akadály a szervezők elől. 
Tölgyesi Attiláné és Zrinszki István már február óta folytatta 

munkáját a lehető legjobb feltételek biztosítása érdekében. 
Gebora István verőcei festőművész segítségével olyan társaságot 
sikerült meghívni és megnyerni a tíznapos művésztelepre, akik 
a festészet többféle irányzatát képviselték. Az olaj, a pasztell 
és az akvarell egyaránt visszatükrözte a tiszalöki táj szépségét. 
Volt akinek a csendélet, másoknak a portré volt a kedvenc 
alkotási formája.
Az ünnepélyes megnyitó Dan Tamás úr jóvoltából a 
Feketeszakáll Kalandparkban lett megtartva. Voltak szakmai 
beszélgetések és értékelések is. Nagyon örültek a vendégek 
szerdán, amikor a Nimród Vadásztársaság meglepetés vacsorája 

előtt Hekman Böbe énekei, dalai fokozták a hangulatot.
Készültek képek a táj szépségeiről, egy szál virágról, vagy 
éppen egy érdekes ablakról, amelyeket később vászonra 

visznek.
Az Új Élet Horgászegyesület jóvoltából Mizsik Gyula 
elkészítette az ízletes löki halászlevet, amelynek nagy sikere 
volt. Vendégül látta a csoportot egy kerti party keretében Dr. 
Zrinszki Eszter is, alkonyatig tartó kellemes beszélgetéssel.
A tiszadobi Andrássy kastélyban lévő Ritók Lajos művész úr 
kiállítását is megnéztük. Döbbenetesen szép! Szívből ajánljuk 
mindenkinek a januárig tartó tárlat megtekintését! Az Erdélyből 
és Kárpátaljáról érkezett vendégek mellett az ország számos 
helyéről voltak alkotóink. 
A záró napon egy tárlat keretében mutatták be az itt készült 
műveket, gyönyörködhettünk a sok-sok alkotásban. Ekkor 
köszönték meg a szeretetteljes vendéglátást, az ide ajándékozott 
képekkel is nyomatékosítva. Bemutatták a 12 gyerek munkáit 
is, akik a művészek mentorálása révén bámulatosan szép 
dolgokat produkáltak. A tervek szerint az ősz folyamán az 
iskolában kiállítást rendeznek a munkáikból.
Az ajándékba kapott képekből jut majd a támogatóknak 
is. A Bényei Bútor Bt., amely a lemezeket adta, a tiszalöki 
Szabadság Termelőszövetkezet, aki a reggelihez jutatott 

friss tejet. Gömze Sándor polgármester úrnak köszönet, 
hogy segített a megoldhatatlannak látszó helyzetekben. 
Fedor László alpolgármester, ifj. Benkő Zoltán Pápa József 
és a Tiszatáj Közalapítvány szokásukhoz híven önzetlenül 
segítettek. Búcsúzáskor jó volt érezni és hallani az elégedett 
művészbarátok szeretetteljes köszönetét.
Mi, Tölgyesi Attiláné Kata és Zrinszki István, csak igyekeztünk 
jól végezni a feladatainkat a huszadik Csontváry Nemzetközi 
Alkotótábor emlékezetes lebonyolítása érdekében.
Már a XXI.-re gondolunk!

Zrinszki István
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II. Ifjúsági Képzőművészeti  Alkotótábor
2019.július 15-20. Tiszalök

Már 2 évtizede lát vendégül Tiszalök városa képzőművészeket 
és szervez alkotótábort számukra.
A Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola  felső tagozatos tanulói közül  azoknak 
akik művészeti oktatásban részesülnek immár 
második éve van lehetőségük csatlakozni 
hozzájuk.
Ebben az évben 12 fő iskolás kapott lehetőséget 
egy héten át arra, hogy másként és más 
környezetben tanulhasson.
Célunk komplex, elsősorban az, hogy 
lehetőséget teremtsünk a jó kézügyességgel 
rendelkező gyerekek számára 
festményeiken keresztül az önkifejezésre. 
Az önmegvalósításra is nagy hangsúlyt fektetünk, mert úgy 
gondoljuk, hogy az alkotásban örömüket lelik a gyerekek, ha 

gazdagítjuk a lehetőségeiket és ilyen irányú elfoglaltságaikat, 
ha megismertetjük Őket a művészettel és sikeres művészekkel 
, akkor biztosak lehetünk abban, hogy személyiségük és 
magatartásuk is harmonikusan fejlődik.
A  tábor művészeti vezetője Gebora  István festőművész Úr, aki 
mint a többi résztvevő is „mentorként „állt a gyerekek mellett 

és jó tanácsokkal segítette „tanítványát”.
Szeptemberben közös kiállításra hívjuk a 
kedves Szülőket, érdeklődőket, melyet a 
rajztanárnő szervez és készít elő. Itt szeretnénk 
bemutatni alkotásainkat.
A tábor zárásaként mindenki megmutatta a 
festményeit, megcsillogtathatta tehetségét 
a közönségnek, melyben Polgármester Úr 
is helyet foglalt.  Dicsérő szavai bíztató és 
elismerőek voltak.
A szép élmények jövőre újra folytatódnak!

                                                                                                                       
Jeneiné Gaál Mária 

rajz-és vizuális kultúra tanárnő
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Nemzetközi Néptánc-gála a főtéren

„A tánc a lélek érzéseit a test mozdulataival fejezi ki, és 
méltó arra, hogy a zenéhez és a költészethez hasonló szerepet 
töltsön be.”
Ismét élettel töltöttük meg városunk megújult főterét, hiszen 

2019. július 7. vasárnap 
15-től 19 óráig csodálatos 
látványban gyönyörködhettek 
városunk lakói, szebbnél-
szebb ruhákba öltözött 
táncosok vették birtokba a teret 
egy délutánra, felejthetetlen 
élménnyel ajándékozva meg 
a közönséget. A magyar 
fellépők mellett az Ukrajnából 
érkezett Children’s Dance 
Theatre táncosai mutatták be a 
néptánc egészen új dimenzióit, 

Natalya Bondarchuk vezetésével. Akrobatikus, humoros, 
mesés és varázslatos táncok egyaránt voltak a tarsolyukban, 
számon sem tudtuk tartani, hányszor öltöztek át a produkcióhoz 
illő csodálatos, színes 
jelmezekbe, ruhákba. 
Természetesen a magyar 
fellépők is rendkívül 
magas színvonalat 
képviseltek, a közönség 
lelkes tapssal jutalmazta a 
produkcióikat. 
Felléptek: 
SZABAD A TÁNC 
NÉPTÁNCEGYÜTTES GYERMEKCSOPORTJA
NAGYECSEDI ZSARÁT NÉPTÁNCEGYÜTTES
NAGYECSEDI RÁKÓCZI KOVÁCS GUSZTÁV 
HAGYOMÁNYŐRZŐ NÉPTÁNCEGYÜTTES
CHILDREN’S THEATRE -UKRAJNA
SZABOLCS DIÁKSPORT EGYESÜLET
A FÖLSZÁLLOTT A PÁVA DÍJAZOTTJAI:
TOMÓCSIK MILÁN, HOKSZ ATTILA, BULYÁKI ANETT 
- OSZLÁNSZKI PATRIK
A FREE DANCE AMI ÉS TISZALÖKI AMI 
TÁNCCSOPORTJAI:
Galagonya csoport, Pitypang csoport, Lukács Milán és 
Lukács Milán, Kozákné Szűcs Andrea pedagógus lelkes kis 
tanítványai.
FESZTIVÁL ZENEKAR: KOKAS BANDA

A rendezvény fővédnökségét Gömze Sándor polgármester 
úr vállalta, Andóné Kujbus Nóra, a Free Dance Alapfokú 
Művészeti Iskola vezetője, és Szalkayné Szénégető Krisztina 
táncpedagógus, a rendezvény társszervezői a gála elején ezt 
meg is köszönték neki, amit polgármester úr egy szép bokrétával 
viszonzott, ekkor került sor az emléklapok kiosztására is, 
amelynek minden résztvevő örült. Krisztina műsorvezetőként 
is közreműködött, 
míg Nóra csodálatos 
táncával, lelkesedésével 
és fáradhatatlanságával 
bűvölt el minket. 
A fellépők nagyon 
finom ebédet ehettek 
az általános iskola 
ebédlőjében, köszönet 
érte az Egyesített 
K ö z m ű v e l ő d é s i 
Intézmény vezetőjének, 

Szabó Veronikának, és természetesen a dolgozóknak is. A 
Híd a Tiszán-Tiszalök a társadalmi kohézió erősítéséért című 
TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00001 számú projekt támogatásával 

jött létre. A táncosok mellett népi játszóház és kirakodóvásár 
színesítette a programot, a rendezvény a látogatók visszajelzései 
alapján jól sikerült, jövőre találkozunk ismét!

                                              
       A Városi Könyvtár és Művelődési Ház dolgozói nevében

Tölgyesi Attiláné
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(Egy)házunk tája - Tiszalöki Református Egyházközség.
1. rész

A 2011-es népszámlálási adatokat böngészve találtam meg, hogy városunkban 
akkor 1504-en vallották magukat reformátusnak. Több mint másfél ezer ember, 
aki érzi a szívében a hívást, tudja, hogy helye van egy közösségben, tudja, hogy 
ő tartozik valahová. Csak az a bizonyos: még egy határozott lépés hiányzik. 
Valóban elindulni a hitvalló nagyapák, dédapák lába nyomán. Részt venni az 
istentiszteleteken, közösségben zengeni a megújult templomban az ősi zsoltárokat, 
ugyanúgy, mint a tiszalöki régiek tehették: orgonazene kíséretével! Csak még 
egy határozott lépés: legalább vasárnaponként kilépni az őrjítő mókuskerékből, 
harangszóra ünneplőbe öltözött lélekkel belépni a templomba, örülni az ismerős 
arcoknak, s együtt hallgatni a jó szót, Isten örök Igéjét. Majd hat napon át 
rácsodálkozni, hogy mindenre maradt elég idő és erő, hogy Isten „mindent 
megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk 

munkálkodó erő szerint” (Ef 3,20). Minden vasárnap 10 órakor kezdődik istentisztelet a templomban. Kedden és csütörtökön 17 
órától bibliakör, bibliaóra van a gyülekezeti teremben, hogy kisebb körben, szabadon is beszélhessünk a Bibliáról, és mindenről, ami 
foglalkoztat. Lehet csatlakozni a kirándulásainkhoz, szalonnasütéshez, szilvalekvár-főzéshez, énekkarunkhoz, nőszövetségünkhöz… 
Istent dicsőíti, ha színe előtt együtt vagyunk, örvendezünk. Imádkozom a több mint másfélezer emberért – s a többi vágyakozó 
lélekért is városunkban. Ne hallgassanak a politikai befolyásra, az egyházakat lejáratni akaró országos és helyi suttogó propagandára! 
Igen, aki a gyülekezetet vezeti, a lelkész – én – nem vagyok tökéletes ember, Isten kegyelméből élek, és ezt a kegyelmet hirdetem 
másoknak is. A gondnok és a presbitérium mind egytől-egyig szolgálatra kész, azt önként, szívességből végző emberek. Az aktív, 
templomba járó tagok sem tökéletesek. Szeretjük az Úr Istent, aki így, ebben a tökéletlen állapotunkban szólított meg minket, és 
igyekszünk a kezében formálódni. Kedves jó szóra, közösségre vágyó olvasó, csak egy határozott lépés… 1504 ember… Közülük 
ebben az évben 268-an tagjai hivatalosan is a Tiszalöki Református Egyházközségnek. Ők azok a megkeresztelkedett és konfirmált 
testvéreink, akik a 2018. évben egyházfenntartói járulék befizetésével részt vállaltak az anyagi terhek hordozásában is. Mi is az az 
Egyházfenntartói járulék (EFJ)? A cikksorozat második részében erről lesz szó. 

                                               Áldáskívánással:
                                                                                    Lőrinczyné Harászi Andrea - református lelkész

Tiszalöki Idősekért Közalapítvány
A vagyon felhasználásával kapcsolatos 

kimutatás ( Ft-ban ) 2018. év

Nyitó egyenleg : 
Bankszámla 433 333 
Pénztár 29 258
Összes nyitó 462 591

Bevételek : 
SZJA 1 %-a 177 880
Bankkamat 1
Magánszemélyek támogatása 100 000
Összes bevétel 277 881
Nyitó + bevétel 740 472

Kiadások :                              
Ágynemű vásárlása 225 589
Egyéb költség 25 400
Bankköltség 16 079
Összes kiadás 267 068

Nyitó + bevétel – kiadás (egyenleg): 473 404
A közalapítvány vagyoni helyzete 2018. december 31-én:

Bankszámla egyenlege 444 146
Pénztár egyenlege 29 258

Tiszalöki Idősekért Közalapítvány
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TISZALÖKI NÉPZENEI EGYÜTTES  
2019. I. féléve 

 Ez évi fellépéseink sorát február 16-án, a Kultúrházak éjjel, 
nappal c. rendezvényen kezdtük, ahol 
első dalunkkal a próbáinknak helyet adó, 
fellépéseinket támogató művelődési házat 
és annak dolgozóit köszöntöttük. Ekkor 
emlékeztünk meg Tóth Imre bácsiról, 
akitől január végén vettünk végső búcsút: 
„Erdő mellett estvéledtem…” énekeltük 
sokadik dalostársunk temetésén. 
Kedvenc népdalait a kultúrházban adtuk 
elő családtagjai jelenlétében. Mégsem 
énekelhettük a temetésén, mert a vidám 
népdalokat szerette. A közönségünket 
is szerettük volna bevonni a közismert 
magyar népdalaink éneklésébe, de a többség szívesebben 
hallgatott bennünket! A március 15-i városi ünnepélyt 

Erdélyi és Rimóci katonadalokkal színesítettük. A Széles 
a Tisza új helyszínére kíváncsian vártunk, aztán kellemes 
meglepetést hozott számunkra is. Mindkét csoportunk önálló 
műsorral állt közönség elé. Népzenei együttesünk Nagykunsági 
pásztordalokat és Dunántúli bordalokat énekelt, míg 
Asszonykórusunk Jászsági népdalokat adott elő. Május 18-án 
Abasárra utaztunk, ahol a XXV. Nemzetközi Katonadal és a 
X. Bordalfesztiválon vettünk részt tizenharmadik alkalommal 
városunkat képviselve. Erre a kétnapos rendezvényre az egész 
ország területéről érkeznek népzenei együttesek, de klasszikus 
műveket előadó kórusok is szép számmal. Különleges a 
helyi Abasári Kórus műsora, amelyhez gyakran csatlakozik 
a népszerű Nagy Feró is. Érdemes műsorukba belenézni a 
www.youtube.com címen az interneten. Repertoárukban régi 
dallamok találhatók, mint pl. Diákkislány; Szél viszi messze a 
fellegeket és számtalan sok katonadal. Abasáron nem maradhat 
el a pincelátogatás sem, ahol jó hangulatban énekelünk. Sokszor 
csatlakoznak hozzánk mások is, hisz visszük hangszereinket a 
pincébe is. Persze megkóstoljuk a legújabb borokat, és hozunk 
is haza. Legnagyobb megmérettetésünk ez évben eddig a XIII. 
Vass Lajos Népzenei Verseny elődöntője volt Bogácson. A 
zsűri tagjai a Magyar Rádióból ismert népzenei szerkesztő Dr. 

Alföldy-Boruss István, Koczka Andrea népzenész, népzenetanár 
és az 50 éves jubileumi ünnepségünkön tiszteletét tevő Széles 
András citeraművész voltak. Egybehangzó véleményük alapján 
jutottunk tovább a középdöntőbe. A helyszíneket 2020 év elején 

teszik közzé a Vass Lajos Népzenei 
Szövetség honlapján, és amelyik helyszín 
és időpont számunkra a legmegfelelőbb, 
azt kiválasztva elküldjük jelentkezési 
lapunkat. Asszonykórusunk versenyen 
kívül lépett fel, a zsűri azért méltatta 
előadásunkat. Köszönetünket fejezzük 
ki Gömze Sándor polgármester úrnak és 
a képviselőtestületnek, akik utazásainkat 
támogatják. Hálaként újabb dicsőséget 
szereztünk városunknak, amint az 
oklevél is igazolja: arany minősítéssel 
továbbjutottunk a középdöntőbe. 

Odautazásunkhoz is segítséget kérünk majd, ha eljön az ideje. 
Köszönetet mondok továbbá a népzenei együttes tagjainak a 

szorgalmas, kitartó, lelkes, eredményes munkálkodásért, hiszen 
nemcsak a magunk örömére, hanem mások gyönyörűségére is 
énekelünk évtizedek óta! Vannak, akik munka mellett, vannak, 
akik műtéteken átesve is jönnek közénk, ahogy tudnak! Sajnos 
ezeken a rendezvényeken és az arra felkészítő próbákon való 
részvételt nem tudta vállalni Kulcsár Imréné. Margit néni 
1975-ben kapcsolódott a népzenei együtteshez, énekelt az 
Asszonykórusban és szólóban is versenyzett sokáig. Hitvallása: 
„Az ének számomra a mindennapi kenyér, a feloldódás, a 
nyugtató, és az élet értelme, mert énekelni jó és felemelő.” 
Köszönjük több évtizedes lelkiismeretes tevékenységét, és 
biztatom, hogy énekeljen továbbra is, kívánom, hogy legyen 
hozzá kedve és jó egészsége! Kiss Boglárka a másik tagunk, 
aki az érettségijével volt elfoglalva az elmúlt tanévben, a 
továbbiakban pedig tanulmányai szólítják el Tiszalökről. Kedves 
színfoltja volt csoportunknak, jelenlétével fiatalított bennünket. 
Köszönet a közel hároméves citerajátékáért a felnőttek között, 
és kívánjuk, hogy tervei, álmai, vágyai teljesüljenek. Szeretettel 
gondolunk rá, és várjuk vissza sorainkba, ha élete úgy alakulna. 
Ezúton is gratulálunk az eddig elért eredményeidhez, Bogi!

 
Cziczerné Darai Erzsébet
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Elkezdődött a szünet a Bíróságokon  
2019. július 15 napjával

2019. július 15-én, a Bíróságok Napjával kezdetét veszi a bí-
róságokon a törvénykezési szünet, amely 2019. augusztus 20-
ig tart. A törvénykezési szünet tartama alatt a bíróságok - fő 
szabály szerint - nem tartanak tárgyalásokat. A polgári eljárá-
sokban - bizonyos kivételektől eltekintve - nem számít bele a 
határidőkbe a törvénykezési szünet időszaka. A határidők szá-
mításának általános szabályai irányadók azonban az ítélkezé-
si szünet alatt is a soron kívüli eljárás, előzetes bizonyítás ese-
tén, egyes végrehajtási perekben és nemperes eljárásokban. 
Büntető ügyekben a határidők számítását a törvénykezési szünet 
nem érinti. A büntető bírák ez idő alatt is eljárnak az előállításos 
ügyekben és döntenek a kényszerintézkedések tárgyában. Az egyes 
bíróságokon a kezelőirodák nyitva tartanak, az ügyfelek benyújt-
hatják a beadványaikat és betekinthetnek az iratokba.

Forrás: 
 www.civil-info.hu

Tiszalöki Iskolás Gyermekekért 
Közalapítvány

A vagyon felhasználásával kapcsolatos 
kimutatás (Ft-ban) 2018. év

Nyitó egyenleg :
Bankszámlák 1240 986
 
 
Bevételek : 
Magánszemélyek támogatása 59 333
Egyéb támogatás 250 000
SZJA 1 %-a 306 242
Bankkamat 37
Összes bevétel 615 612
Nyitó + bevétel 

Kiadások : 
Tanulmányi versenyek, táborozás költsége 638 500
Adminisztrációs költség 50 000
Bankköltség 24 929
Összes kiadás 713 429
Nyitó + bevétel – kiadás (egyenleg): 1143 169

A közalapítvány vagyoni helyzete 2018. december 31-
én:
Bankszámlák egyenlege 1143 169
 
 

Tiszalöki Iskolás Gyermekekért Közalapítvány

Közérdekű információk:

Az orvosi ügyelet telefonszáma : 42/278-405
Dr. Balogh Ilona háziorvos rendel : páratlan héten délelőtt, páros héten délután (42/278-115)
Dr. Krámor Katalin háziorvos rendel : páratlan héten délután, páros héten délelőtt (42/278-115)
Dr. Rácz Sándor háziorvos rendel : páratlan héten délután, páros héten délelőtt (42/278-244)
Dr Ványai István gyermekorvos rendelési idő : hétköznap 8-11 -ig (42/278-123)
Védőnői szolgálat : 42/278-207

SZAKRENDELÉS SZAKORVOS RENDELÉS NAPJA IDEJE

SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT  Dr. Póka István  csütörtök  09:00-15:00

BELGYÓGYÁSZAT
Háziorvosi beutaló szükséges

Előjegyzés szükséges
Dr. Domokos Nóra kedd 08:30-14:30

 ULTRAHANG
Háziorvosi beutaló szükséges

Előjegyzés szükséges

Dr. Leövey Eszter
Dr. Szuhács Marianna

hétfő
 8:00-12:00

 FÜL-ORR-GÉGÉSZET Dr. Kristóf András  hétfő  13:00-14:30 

 SEBÉSZET  Dr. Papp Éva  péntek  08:00-12:00 

 FIZIOTERÁPIA
(42/278-984) Kertész Ágnes hétfőtől-péntekig

 08:00-10:00
13:00-15:00

heti váltásban
 

ELŐJEGYZÉS A 42/278-033-AS TELEFONSZÁMON!
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ANYAKÖNYV

Újszülötteink
Benyusz Hanga

Erdei András Sándor
Kónya Krisztina Renáta

Nagy Áron József
Németh Hanna

Nyírkos Emma Sára

Házasságot kötöttek :
Széki Mária - Hajdu Tibor 

Berta Alexandra - Koleszár Zsolt 
 

Elhaláloztak :
Bikesics Istvánné 
Császár Jánosné 

Domoszlai Józsefné 
Donka Györgyné 

Fótos Mihály 
Koleszár Jánosné

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!

PikNik mozi

Júliusban nemcsak a Néptánc-gála szórakoztatta a tiszalökieket, egy különleges 
újdonsággal is kedveskedtünk városunk lakóinak, hiszen ellátogatott hozzánk a 
PikNik mozi, amely a kertmozizás élményét hozta el számunkra. A filmekre a 
Facebookon lehetett szavazni, elsöprő többséggel a Mamma Mia nyert. Július 19-
én pénteken az időjárás egyszer kicsit megijesztett minket, le is kellett engedni 
a hatalmas felfújható vetítővásznat, de végül is szép idő volt, nem lehetett 
panaszunk. A vendégeket már 18 órától vártuk, ajándék sült csirkecombbal és 
gulyáslevessel, amellyel sokan éltek is. A Tiszalök Kávéház a szokásos kínálata 
mellett finom Csíki sört csapolt, de lehetett kapni popcornt és perecet is. A film 
előtt a nézők megtekinthették Tiszalök imázs filmjét, és a Városnap beharangozó 
videóját is. Összességében egy nagyon hangulatos és kellemes családi mozizós 
programban volt része annak a több száz embernek, aki pénteken este feljött a 
főtérre, Gömze Sándor polgármester úr, aki a mozit meghívta, meg is ígérte, hogy 
jövőre is lesz ugyanekkor ugyanitt PikNik mozi.
Ez a rendezvény is a Híd a Tiszán-Tiszalök a társadalmi kohézió erősítéséért 
című TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00001 számú projekt támogatásával jött létre.
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A Központi Statisztikai 
Hivatal 25 éve minden évben 
megjelenteti Magyarország című 
kiadványsorozatát, amellyel a statisztikai 
törvényben foglaltaknak megfelelően 
tájékoztatja az Országgyűlést, a kormányt, 
valamint a szélesebb nyilvánosságot a 
gazdasági és a társadalmi helyzetről, továbbá 
a környezet főbb jellemzőiről. A megújult 
formában megjelenő Magyarország, 
2018 című kiadvány a sorozat legújabb 
kötete.


