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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

Szent István napi ünnepség  

2019. augusztus 16-án este Tiszalökön az Államalapításra 
emlékeztünk Tiszalök felújított főterén.  A Himnusz közös 
éneklését követően Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő 
köszöntötte az 
ünnepségen megjelent 
közönséget. Ezt 
követően Dr. Benkő 
Tibor honvédelmi 
miniszter ünnepi 
b e s z é d é b e n 
hangsúlyozta, hogy a 
megemlékezés mindig 
lehetőséget ad arra, 
hogy visszatekintsünk 
a múltba, miközben 
kötelességünk előre is 
néznünk, kitekinteni, 
mit szeretnénk, mit 
akarunk a jövőben 
elérni. Majd hozzátette: 
Szent István érdeme, 
hogy felismerte, 
hogy változtatnia 
kell elődjeink addigi 
életmódján és a 
magyar nép nyugati kereszténységre térése, a magyar állam 
megszervezése halaszthatatlan feladat. „Amit Szent István király 
megalkotott, megálmodott és intelmeiben megfogalmazott, 
hogy kell egy ország itt Közép-Európában, kell egy nemzet, 
amelynek megvan az identitása, megvan az önállósága, az 

önálló gondolkodása, megvannak a törvényei, amely szerint élni 
szeretne és élni akar. Erről szól Államalapító István királyunk 
munkája.” A tárcavezető végezetül hangsúlyozta: érdekeinket 
és értékeinket Szent István utódjaként kötelességünk megőrizni, 
de közös felelősségünk az ország biztonságának a védelme 

is. „Én azt kívánom, 
hogy béke legyen és 
biztonság legyen, én 
azt kívánom, hogy 
haladjunk tovább ezen 
a megkezdett úton, ne 
feledjük el, hogy haza 
csak egy van, a haza 
sorsáért és jövőjéért mi 
vagyunk a felelősek. 
Azt, hogy mit hagyunk 
az utónemzedék 
részére, azért mi 
vagyunk felelősek!” 
Lőrinczyné Harászi 
Andrea református 
lelkész asszony és 
Földes Gábor római 
katolikus plébános 
megszentelték az új 
kenyeret, amelynek 
sütéséhez ugyanazt a 

lisztet használták, amelyből a Magyarok kenyerét is sütötték. 
Az 54. születésnapját ünneplő Tiszalöki Népzenei Együttes 
lépett a színpadra és Moldvai magyar népdallal köszöntötték 
a közönséget, majd rábaközi és szabolcsi aratódalokból 
nyújtottak át két népdalcsokrot.
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XX. Városnap

Idén jubilált a Városnap, hiszen huszadik alkalommal került 
megrendezésre. Emlékezetes marad számunkra, és nem csak a 
kerek évforduló miatt, de azért is, mert ilyen rendezvényünk 
még nem volt, és reméljük, nem is lesz. 
Kezdődött azzal, hogy a pénteken felállított 
pavilonokat az esti vihar igencsak romba 
döntötte és megtépázta, de ezt szombaton 
kora reggel szépen helyreállítottuk, így az 
érkező vendégek már észre sem vették, hogy 
bármi történt. Délutánra a meteorológia 
egy órás esőt jósolt, amiből sajnos egy 
egész délutánnyi csapadék lett, eláztatva 
az árusokat. Szerencsére műsorszám 
csak egy maradt el, a sáros talaj miatt a 
divatbemutatót nem lehetett megtartani, de 
a fedett színpad és lelátó miatt zavartalanul 
folyhattak a műsorok, a kitartó közönség 
nagy örömére. A nap 10 órakor az Ametiszt 
és Liliom Mazsorett csoportok fellépésével 
indult, majd következett a főzőverseny 
rajtja, a zsűri elnöke Pataky Péter séf volt, 
tagjai Molnár László gasztronómia tanár 
és Taksár Ferenc, a Szabadtűzi Lovagrend 
lovagja. Délelőtt a Tiszavasvári Fúvószenekar műsora mellett 
a 120 éves Tiszalöki Tűzoltóság tiszteletére emléklapok 
átadására is sor került. Délután köszöntőt mondott Dr. Vinnai 
Győző országgyűlési képviselő és Gömze Sándor polgármester, 
ezt követte a Főzőverseny eredményhirdetése. Ezután Balázs 
Pali szórakoztatta a fedett lelátón ülő közönséget, és fellépett 
a Tiszalöki Népzenei Együttes is, akik az első pillanattól 
részvevői a rendezvénynek. Őket egy teljesen más stílusú előadó 
követte, áprilisban a Költészet Napi műsorban nagy sikert 
aratott Bundy King - Linter András, aki itt is megmutathatta 
tehetségét. Elmaradhatatlan a ZUMBA Gulyás Szilvivel, most 
is felforrósították a levegőt a fergeteges latin ritmusokkal. Új 
fellépőnk volt Nagy Szilárd, aki a Társulattal vált ismertté, 
és aki nagy sikerrel játszotta Koppány szerepét augusztus 
16-án az István a király rockopera koncertváltozatában. 
A tombolasorsolás is hagyomány már nálunk, most is sok 
nyertesnek okoztak örömet a felajánlott ajándékok. 19 órától 
a SOULWAVE együttest adott koncertet. A Soulwave-et 
2007-ben alapította Fodor Máté énekes-dalszerző és Huszár 
Ádám gitáros. A zenekar dalait lélekemelő monumentalitás 

jellemzi; nagyívű refrének, metaforikus dalszövegek, mindezt 
a modern akusztikus popzene köntösébe bújtatva. Már a 
bemutatkozó daluk a ’Lonely’ bizonyította, hogy kivételes 
érzékük van az alternatív popszámok megírásához. A 2010-
ben jelent meg a zenekar első nagylemeze a One Night Stand, 

amit három évvel később, egy svédországi 
kiadónál megjelent, 1975 elnevezésű 
EP követett. Ebben az időszakban a 
zenekar főként külföldön, többek között 
Németországban, Csehországban, 
Ausztriában és Hollandiában turnézott, 
miközben Magyarországon a Petőfi 
Rádióban debütáló I Can’t Be Loved – nak 
köszönhetően egyre ismertebbé váltak. 
2015-ben jelent meg a Soulwave első 
magyar nyelvű dala a „Szélcsend” amely 
rögtön a Petőfi Top 30-ba is bekerült. 
Emellett szerepeltek az MR2 Akusztik és a 
Szerencseszombat adásában, ezt követően 
pedig leszerződtek a Universal kiadóhoz. 
A valódi áttörést a 2016-ban megjelent 
Mindent Elhittem című dala hozta meg a 
zenekarnak, ami ismét rádiós slágerlistákra 
került, a dalra forgatott videoklip pedig a 
VIVA TV magyar slágerlistájának élén 

landolt, valamint kiemelt előadóként kapott szerepet a VIVA 
Push című műsorában. Az esti nagykoncertet az EMELET adta. 
Patkó Béla Kiki és Berkes Gábor, annak érdekében, hogy ne 
vesszenek el régi zenekaruk dalai – 2017 második felében – 
ΞMΞLΞT elnevezéssel, létrehozták új koncertzenekarukat. 
Hastó Zsolt és Kelemen Tamás társaságában lépnek színpadra 
és koncertjeiken, áthangszerelve a mai kornak megfelelő 
hangzásban hallhatóak az Első Emelet legnagyobb slágerei. 
Sokak szerint, a 2019-es év repertoárja az eddigi legjobb, nem 
csak a slágereket tekintve, de zeneileg is. A XX. Városnapot, 
mint mindig, ezúttal is egy csodálatos tűzijáték zárta, amelynek 
végén mindenki elégedetten távozhatott, hiszen a kedvezőtlen 
időjárás ellenére egy sikeres napot tudhattunk magunk mögött. 
Ezúton is köszönjük szépen a segítséget mindazoknak, akik a 
jubileumi városnap lebonyolításában bármilyen módon részt 
vettek, munkánkat segítették.
 
A Városi Könyvtár és Művelődési Ház dolgozóinak nevében:

 
Sz. Suskó Ágnes ig. h.
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Jubileumi Városnap

A XX. városnapot rendezte meg Tiszalök Város Önkormányzata 
a Városi Könyvtár és Művelődési Ház július 27-én a Nyíregyházi 
SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma udvarán. Délelőtt kezdődött és egész nap tartott 
a Nyári ízek fesztiválja 10 csapat részvételével. A résztvevő 
csapatok és a látogatók kedvét a délelőtti heves zivatar sem 
vette el.
A zsűri elnöke: Pataky Péter chef (Debrecen Ikon-étterem)
a zsűri tagjai: Molnár László nyugdíjas gasztronómiaoktató tanár 
Taksár Ferenc a Szabadtűzi Lovagrend lovagja, a szabadtűzi 
sütés-főzés mestere, étkek bírálója voltak.
 
I. helyezett: Tiszavirág 
Hagyományőrző Egyesület 
(Tiszalök)
Étel: Kusza halászlé  
(Tiszai halászlé törpeharcsával)
 
II. helyezett: Eszi nem eszi 
(Tiszalök) 
Étel: Lucskos káposztaleves
 
III. helyezett: Nimród 
Vadásztársaság Tiszalök
Étel: Vaddisznó legjava a hegy vörös levével (Vörösboros   
vaddisznópörkölt) főtt burgonyával idénysalátával

 
Közönségdíj: Csipet-csapat a legtöbb kóstolójegyet eladott 
csapat.

A Tiszavirág Hagyományőrző 
Egyesület (Tiszalök) különdíját 
az Új Élet Horgász Egyesület 
kapta. Étel: Tiszai halászlé
Minden nevezett főző csapat 
emléklapot kapott és díjazásban 
részesült.

A díjakat felajánlotta:
-  Tiszalök-i Városi Önkormányzati Hivatal

- a Sz.-Sz.-B. Megyei Népművészeti Egyesület
- Tiszavirág Hagyományőrző Egyesület 

 
A zsűrizés rendben, eseménymentesen történt.
A jó hangulatú főzőverseny után a résztvevő csapatok, 
családtagok, barátok és a meghívott vendégek késő estig 
mulattak.
Tüzetek soha ki ne aludjon!

                                                                    Taksár Ferenc 
                                                             Szabadtűzi Lovagrend
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István a király rockopera Tiszalökön 

Egy megvalósult álom, egy közösségépítő folyamat és példa 
értékű összefogás végeredményeként a főtéren több ezer ember 
előtt bizonyították az előadás szereplői, hogy amatőrként is lehet 
maradandót alkotni. 66 ember a színpadon, a legfiatalabb 7, a 
legidősebb 85 éves, a civil életben börtönőrök, köztisztviselők, 
védőnők, vállalkozók, óvodapedagógusok, tanulók, gyeden 
lévő anyukák és nyugdíjasok, de egy fél éven át egy közös cél 
miatt dolgoztak, hogy megmutassák a világnak, hogy milyen 
tehetségesek és közben rájöttek, hogy milyen jó együtt lenni 
és együtt alkotni. Mindenki számára egy örökre szóló élmény 
volt, hogy a legendás énekessel, Varga Miklóssal léphetett egy 

színpadra, aki óriási alázattal állt e nemes ügy mellé. A Koppányt 
alakító Nagy Szilárd számára is felemelő pillanatokból állt ez az 
est, valamint Koroknai Áprád is óriási hatással volt a táncosokra 
már az első próbákon is. Nagyon nehéz szavakba önteni azt a 
katarzist, amely Tiszalök szívében történt aznap este, a Jó Isten 
a tenyerén hordozta ezt a produkciót, mert itt minden szereplő, 
minden táncos, minden technikus és mindenki, aki a sikerért 
dolgozott, az a maximumot hozta. Olyan energiák szabadultak 
fel és hatottak egymásra és ebből egy olyan sikertörténet 
alakult ki, hogy nem hittünk a szemünknek.  Természetesen az 
idáig vezető út nem volt zökkenőmentes, mert rengeteg próba 
és egyeztetés és együttgondolkodás előzte meg az előadást. 
Zseniális emberekkel dolgoztunk együtt, akik odafigyeltek 
minden részletre és mindent megterveztek. A zenei vezetőnk 
Tamás Attila, aki óriási energiával tanította az énekeseket, 

a koreográfusunk Thiard-Laforest Csaba, aki bámulatos 
koreográfiákat talált ki és türelmesen oktatta a felnőtt csoport 
mellett a kicsiket is. Köszönet illeti Kozákné Szűcs Andrea 
tanárnőt, aki mindenben segített és együttműködött velünk.   
A rendezőink Kuthy Patrícia és Illyés Ákos, akik az összes 
színpadi mozgást, a színpadképet, a fényeket a jelmezeket 
kitalálták, megalkották a színészekben a karaktereket és 

mindezt olyan odafigyeléssel és alázattal, hogy a szereplők, a 
táncosok és mindenki jól érezze magát ebben a produkcióban. 
A jelmezek Kovácsné Csele Edit ügyes keze munkája által 
keltek életre, köszönjük szépen! A hang- és fénytechnikusok 
is profi munkát végeztek, Barna Zoltán és Balogh Zoltán, 
valamint a fejgépesek ifj. Benyusz Tamás és Radics Bence. A 
vállalkozók támogatása nélkül nem tudtunk volna előrehaladni, 
köszönjük nekik is! A Magyar Manufaktúra Kft., Nagy József 
és neje Nagyné Bagdi Enikő, akik a pénzügyi támogatáson 
kívül, az összes famunkát elvégezték és olyan gyorsasággal és 
pontossággal, hogy még sokszor a rendező és az én szavam is 
elállt! Megható volt, ahogy a produkció mellé álltak!  Munkácsi 
László és neje, Pápa József, a Hot & Cold Therm Kft. ifj. 
Benkő Zoltán vezetésével, Novák Norbert, Lakatos Pál, István 
Zsolt vállalkozóknak is köszönjük az önzetlen támogatását! 
A rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében útlezárást 
kértünk, amelyet Olajos Marianna köztisztségviselő vezényelt 
le, valamint az összes szállítási feladatot a Városüzemeltetési 
Intézmény vezetője, Murányi Anikó és munkatársai végezték 
el. Köszönjük szépen a munkájukat! A Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház dolgozóinak, a munkatársaimnak is köszönöm, 

hogy végig mellettem álltak. A rendezvény fővédnöke, Gömze 
Sándor polgármester úr támogatásával sikerült mindezt 
megvalósítanunk, amit ezúton ismét köszönünk neki! Mindenkit 
arra biztatok: Merjünk nagyot álmodni, és mindenkinek azt 
kívánom, hogy az álmai így váljanak valóra, mint az enyém! 
Hálás köszönet mindenkinek, aki részt vett ebben!
                                                                                                                  

Tölgyesi Attiláné - igazgató
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István a király Tiszalökön - Gyerektánckar 

Tavaly nyáron egy beszélgetésünk alkalmával Tölgyesiné Kata 
elárulta, hogy egy nem mindennapi terv született meg a fejében. 
Csinálni kellene egy nagyszabású előadást az új főtéren, amelyben 
profik és amatőrök, illetve kicsik és nagyok egyaránt szerepelnek. 
Azt is elárulta, hogy az István a király című rockopera kerül 
majd színpadra 2019 nyarán, államalapításunk ünnepén. Az én 
feladatom a gyerek táncosok toborzása, későbbiekben pedig a 
csoport koordinálása, irányítása lenne. Minden gondolkodás nélkül 
igent mondtam, hiszen- valószínűleg sok más honfitársamhoz 
hasonlóan- nagy kedvencem ez a darab, s gyakran előfordul velem, 
hogy csak úgy önkéntelenül elkezdem dúdolni valamelyik dalát. 
Áprilisban találkoztam először a rendezőkkel, Kuthy Patríciával, Illyés Ákossal, és a koreográfussal, Thiard- Laforest Csabával, 
akikben lelkes, tehetséges, szimpatikus fiatalokat ismertem meg. A válogatóra kb. 50 gyerekkel érkeztünk a művelődési házba, 
akiknek a koreográfus bácsi irányítása alapján különböző táncos, mozgásos jellegű feladatot kellett megoldaniuk csoportban, illetve 
párban. Mozgáskoordinációjuk, testtartásuk, ügyességük alapján végül 25 fő kapott lehetőséget a szereplésre, korukat tekintve 7- 13 
évesek, fiúk- lányok vegyesen. Közülük néhányan mégsem vállalták a feladatot, így végül 19-en táncoltak a gyermektánckarban. 
A legkitartóbbak a felnőtt táncosok között is vállaltak feladatot, és ott is remekül helyt álltak. A próbák mindig jó hangulatban, de 
komoly munkával zajlottak. Néha igencsak kalandosak voltak ezek az alkalmak. Egyszer óriási viharban érkeztünk bőrig ázva, 
másik alkalommal pedig hazafelé indultunk hasonló égi háborúban. De a kicsik jöttek, ha esett, ha fújt, vagy ha éppen a hőségtől 
olvadoztunk. Nagyon izgalmasak voltak számukra az esti próbák, amelyek már a főtéren zajlottak, de fáradtság jelei egyszer sem 
mutatkoztak rajtuk, pedig volt olyan, hogy éjféltájban mentünk haza. Az összpróbákon, a főpróbán és az előadás ideje alatt is óriási 
türelemmel, fegyelmezetten hallgatták végig az énekeseket, és nagyon komolyan vették a rendezői utasításokat. Öröm volt velük 
dolgozni! Óriási élmény volt ez az előadás a gyerekeknek, hiszen híres énekesekkel, és tehetséges tiszalökiekkel szerepelhettek 
együtt egy különleges produkcióban. Számomra azért is felejthetetlen élmény, mert láthattam őket a sok- sok gyakorlás után az 
előadáson hatalmas közönség előtt táncolni, majd boldog arcukat a fellépés után! Köszönöm Katának, hogy gondolt ránk, és részesei 
lehettünk ennek a felejthetetlen előadásnak! Köszönöm a kis táncosaimnak, hogy példás szorgalommal, kitartással dolgozták végig a 
nyarat, melynek eredményeképpen ügyesen szerepeltek. Nagyon büszke vagyok rátok! Köszönöm a Szülők segítségét, támogatását 
és türelmét, amellyel hozzájárultak a produkció sikeréhez!   
         

Kozákné Szűcs Andrea
tánctanár

Gyerektánckar az István a király című előadásban

Nagyon izgatottak voltunk, mikor megtudtuk, hogy Tiszalökön megrendezésre kerül a 
híres István a király című rockopera, amelyben mi is szerepet kaphattunk. Hónapokkal 
az előadás előtt megkezdtük a próbákat, ahol először megismerkedtünk a rendezőkkel 
és a koreográfussal is. A próbákon először csak mi, gyerekek vettünk részt, majd a nyári 
próbákon már együtt voltunk minden szereplővel. A próbák mindig jó hangulatban 
teltek, nagyon sokat segítettek nekünk. Barátokat szereztünk a sok gyakorlás alatt, 
megismerhettünk sok gyereket, felnőttet. Ahogy közeledett az előadás napja, egyre jobban 
izgultunk, és sokat gyakoroltuk a táncokat. Szívesen hallgattuk az előadás dalait, néztük a 
felnőtt táncosok koreográfiáit is. Az előadás hetében már minden nap próbálnunk kellett, 
mégpedig az előadás helyszínén, a főtéren, hogy minden jól sikerüljön. Végre eljött az 
előadás napja. Találkozhattunk a főszereplőkkel, aminek nagyon örültünk. Mindenki 
nagyon izgatott lett, mikor megláttuk, milyen sokan eljöttek megnézni minket. Hatalmas 
élmény volt ilyen sok ember előtt bemutatni a produkciónkat, és jó volt híres énekesekkel 
együtt szerepelni. Közös fotók is készültek velük, hogy mindig emlékezhessünk erre 
az előadásra. A műsor után meghívást kaptunk az állófogadásra, ahol finom ételeket 
és italokat kaptunk. Együtt örülhettünk a közös sikerünknek. Köszönjük a meghívást 
a szervezőknek. Nagyon boldogok vagyunk, amiért a mi városunkban létrejöhetett egy 
ilyen nagyszabású előadás, aminek részesei lehettünk. A próbák nehézségeit kárpótolta 
a siker, amit átélhettünk. Mindig szívesen fogunk visszagondolni ezekre a pillanatokra.

                                                                                 
Bagi Anna és Rezes Diána

István a király - gyerektánckar
 

Bagi Anna 
Rezes Diána 

Szeifert László 
Rékasi Csaba 

Bodó Alíz 
Terebes Viktória 

Gulyás Alex 
Laczkó Eszter 
Fábián Liliána 
Csáki Laura 
Hajdu Janka 

Kórik Napsugár 
Nagy Zsófia 

Fleischer Flóra 
Páger Petra 

Szabó Bernadett 
Mata Tímea 

Kórik Csenge
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István a király szereposztás 

István: Varga Miklós
Koppány: Nagy Szilárd

Torda, Laborc: Koroknai Árpád
Gizella: Hekman Erzsébet
Sarolt: Pappné Kórik Judit
Réka: Vajdáné Plósz Jolán

Asztrik, Vecellin: Nagy-Pénzes Máté
Boglárka: Molnár Éva

Picur: Molnár Ilona
Enikő: Kovács Erika
Sur: Körei Mihály

Solt: Tölgyesi Attila
Bese: Vig János

Regős: Teleki Sándor
Regős: Orbán János

Tánckar: 

Agócs Beáta
Ágoston Szabolcs
Bartucz Krisztián

Buri Dóra
Buriné Jónás Ibolya

Fleischer Flóra
Felischerné Rácz Andrea

Gerzseni Bence
Horváth Alex
Kórik Csaba
Kórik Csenge

Kórik Napsugár
Kórikné Szabó Csilla

Körei Lászlóné
Mata Tímea

Murvainé Tilk Anna
Nagy Attila

Nagy Barbara
Nagy Zsófia

Nagyné Tóth Tünde
Páger Petra

Págerné Kiss Beáta
Szabó Bernadett

Szukácsné Bán Valéria

Gyerektánckar: 

Bagi Anna
Bodó Alíz

Csáki Laura
Fábián Liliána
Gulyás Alex
Hajdu Janka

Laczkó Eszter

Rezes Diána
Rékasi Csaba

Szeifert László
Terebes Viktória

Rendező:
Kuthy Patrícia

Illyés Ákos
Rendezőasszisztens:

Tölgyesiné Varga Katalin

Zenei vezető: Tamás Attila
Koreográfus: T-Laforest Csaba

Koreográfus asszisztens: Agócs Beáta
Jelmezkivitelezés: Kovácsné Csele Edit

Külön köszönet:
Kozákné Szűcs Andrea

Juhos László
Tiszalöki Népzenei Együttes

Szabó Ildikó



Előadás a demenciáról 

Az elmúlt hónapban Tiszalök Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézményének 
vezetője, Szabó Veronika megbízásából előadást szerveztem időskori szellemi hanyatlás témában.  
Az előadó Csernáthné Kárándi Erzsébet, szociális szakértő volt, aki immár 28 éve a Hajdúböszörményi Fazekas Gábor Idősek 
Otthonának vezetője. Az intézményvezetés mellett számos írásos publikációja jelent meg többek között az idősügyi nemzeti 
stratégia szociális vonatkozásairól, a demenciában szenvedő betegek ellátásának társadalmi, egészségügyi, szociális kihívásairól,  
a kardiovaszkuláris prevenció kérdésköréről, a demens betegek ellátásának aktuális kihívásairól, demens időskorúak 
gondozásáról, valamint a gerontológia aktuális nehézségeiről. Egymást követően két tartalmas előadásra került sor.  
Az első előadás az intézmény dolgozóinak szakmai fejlesztésre irányuló témában. Ezt követően a meghívott vendégekkel,  
hozzátartozókkal az ő szemszögükből megközelítve a helyzetet, tájékoztatást kaptunk hasznos, gyakorlatias 
példákon keresztül a következőkről: 
 

Az idős szónak manapság kétféle értelmezése lehet. Az 
értelmező szótár szerinti jelentése: élete késői szakaszában 
lévő. Ezzel szemben régen a bölcsesség, tudás jelképei 
voltak az idősek. Ezek alapján is jól érzékelhetőek a 
múltbéli és a mai viszonyok. Régen nem okozott gondot 
az idősgondozás. Mára ez megváltozott, aminek oka a 
család funkcióinak módosulása. Ennek következtében 
egyre csak növekszik az idősek intézményes ellátása. 
Az öregedés minden ember életében megjelenő nehéz 
és összetett folyamat. Leggyakoribb mentális tünetei 
közé tartoznak a önbecsülés elvesztése, elhagyatottság, 
bizonytalanság érzése. A fent olvasott sorokból 
jól látható, hogy még akkor is nehéz az öregedés 
folyamatát helyesen kezelni, ha egészséges az ember, 
nemhogy akkor, ha még amellett szellemi leépüléssel 
is küzd. Az intézmény vezetőségének és dolgozóinak 
fontos célkitűzése az, hogy az otthon ellátottai emberi 
béltóságukat megőrizve, nyugodt, kiegyensúlyozott, 
biztonságos légkörben élhessék át életük utolsó 
szakaszát! Ehhez elengedhetetlen a professzionális 
munkavégzés folyamata, amelyhez a meghallgatott 
szakember gondolatai nagymértékben hozzájárultak.

 
Karikásné Dojcsák Orsolya
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- Demencia típusok 
- Az időskori demenciák gyakorisága 
- A demencia tünetei 
- A betegség hatásai 
- Mit jelent demenciával élni? 
- Mit jelent demens beteggel élni? 
- Felkészülés 
- Felmérési módszerek 
- Ápolási, gondozási szükséglet felmérése 
- Kezelés 
- A lakókörnyezet kialakítása 
- A szükségletek módosulása demenciában
- Foglalkoztatás 
- A demens beteggel való kapcsolatteremtés  
elemi szabályai
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Még 3 hétig ajánlhatja kedvenc háziorvosát „ A 
nemzet háziorvosa” pályázaton!

„A nemzet háziorvosa„ pályázat kiírói szeretnék, ha a 
médiában nemcsak az lenne a hír, hogy a betegeiket elhanyagoló 
orvosok és nővérek a magyar egészségügy szereplői, hanem az 
is, hogy a hivatásuknak élő háziorvosok és nővérek vannak 
többen! Az ő megbecsülésüket, presztízsüket óhajtja erősíteni a 
pályázat, így idén is az emberséges és szakmailag is elhivatott 
gyógyítókra, a példaértékű háziorvos-beteg kapcsolatokra és az 
orvosok kitartó, szolgálatkész munkájára szeretné irányítani a 
szélesebb nyilvánosság figyelmét, határon innen és határon túl. 
Eddig 140 érvényes ajánlás érkezett az EMMI Egészségügyért 
Felelős Államtitkárságának égisze alatt meghirdetett ”A nemzet 
háziorvosa„ pályázatra. Idén a legkisebb hazai település ahonnan 
érvényes ajánlás érkezett a Győr-Moson-Sopron megyei 568 
lakosú Egyed, de jöttek ajánlások a kárpátaljai Nagydobronyból, 
Kisdobronyból, Badalóról, Somból és az erdélyi Zetelakáról is. 
Számos életmentő, megható, szép történettel találkozhatnak 
a www.evpraxisa.hu portál olvasói. A dunapataji háziorvos 
például a rendelési idő után mentette meg méh-csípte, allergiás 
betegének életét. A kárpátaljai nagydobronyi doktornő az 
Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon 73 árva-félárva, 
szociálisan rászoruló gyermekeiért teljesít szolgálatot teljes 
szívvel és örömmel, ha kell éjszaka is. A debreceni orvos 
remek diagnoszta hírében áll, daganatos betegei rajonganak 
érte, hiszen időben küldi őket szakvizsgálatra, amikor állapotuk 

még visszafordítható. A hazai történetek szereplői között indiai 
és lengyel származású háziorvos is szerepel, akik évtizedek 
óta élnek Magyarországon, és remekül beszélik a nyelvet. 
Bár a háziorvosokat elsősorban pácienseik ajánlhatják, 
a szervezők várják az önkormányzatok, polgármesteri 
hivatalok, alapítványok, iskolák, idős otthonok, 
egyházkerületek, szerkesztőségek ajánlásait is, hiszen a 
tavalyi nyertesek ajánlói között ott volt például Györe, Arló, 
Újszilvás, Sándorfalva polgármestere, a Kárpátaljai Magyar 
Nagycsaládosok Egyesülete, a marosvásárhelyi református 
lelkész, a Kárpáti Igaz Szó szerkesztősége is. A háziorvosi praxis 
az első állomás, ahol a lakosság találkozik az egészségügyi 
rendszerrel. Elkerülhetetlen, hogy szoros, bizalmi kapcsolat 
alakuljon ki kettejük között, hiszen az orvos így válhat betege 
bizalmasává, így ismerheti meg munka és életkörülményeit-
,hogy családban neveli gyermekét, vagy egyedül, küszködik-e 
anyagi nehézségekkel, vannak-e függőségei stb.- ami 
elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban jól tudja diagnosztizálni, 
kezelni, gyógyítani betegét. A pályázatra beküldött történetek 
szereplői egytől egyig olyan köztiszteletben álló gyógyítók, 
akiket a betegeik tisztelnek és becsülnek, nem csupán magas 
szakmai tudásukért, de azért is, mert felelősen, elkötelezetten, 
szeretettel viselik gondját a rájuk bízott embereknek. Nem 
egyszerűen végzik a dolgukat, betegeik és hazájuk iránt is 
elkötelezett gyógyítók. A szervezők szeptember 14-ig várják 
a további történeteket! Javasolják háziorvosukat,  http://
www.evpraxisa.hu/ajanl  hátha éppen ő nyeri meg „A 
nemzet háziorvosa” pályázatot!
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Aventics kupa
2019. június 27-30 Eger

A tiszalökiek U-13-as korosztálya Egerben vett részt az Aventics kupán. Az első mérkőzést a Budapest Grund SC-vel vívtuk, szoros 
mérkőzésen 2-1 arányban vereséget szenvedett a tiszalöki U-13 csapat. A második találkozónkat a Veresegyháza utánpótlás csapatával 
játszottuk, és gól gazdag mérkőzésen 4-2 arányban alulmaradtunk. A második játéknapon lejátszottuk a harmadik mérkőzésünket 
a Halásztelek csapatával, ahol 4-0-ás vereséget szenvedtünk. Negyedik mérkőzésünkön a Gödöllő csapatával csaptunk össze és 
2-1 arányban alulmaradtunk. Ez volt a legjobb mérkőzésünk az utolsó másodpercekben kaptuk a második gólunkat. Az utolsó 
csoport mérkőzésünket az erdélyi Erdőszentgyörgy csapatával vívtuk, és 2-0-ra sikerült legyőzni az ellenfelet. Az utolsó délutánt 
strandolással, pihenéssel töltötték a tiszalöki focipalánták. Késő este érkeztünk haza a négynapos tornáról, a gyerekek jól érezték 
magukat, és ezzel befejeződött a 2018/2019-es szezon. Akik támogatták a tornát: Solymosi Mária, Nagy József, Szepesi Zoltán, 
Körei István, Solymosi László, Gulyás István, Csomós Mihály, Pápa József, Nagy Antal, Farkas Imre, Munkácsi László, Tiszalökért 
Alapítvány, Tiszalöki VSE 
A tiszalöki csapat: Nagy Roland, Fábián Attila, Soltész Krisztián, Rácz Zoltán, Vinginder Tamás, Budai Márkó, Rózsa Gábor, 
Reszkető Gábor, Reszkető Gergő, Edző: Péntek Miklós

Újra együtt 

Augusztus első hétvégéjén 16 év után találkozóra voltak hivatalosak 
a 2003-as év verhetetlen aranylábú focistái. E jeles eseményen 
sok humor és nevetés kíséretében egymás szavába vágva idéztek 
fel megannyi emléket az elmúlt évekből... a fergeteges hangulatot 
csak fokozta a rendezvénynek helyt adó csodálatos a helyszín, 
a Tisza partján fekvő Szepi-tanya mely kicsiknek és nagyoknak 

millió élményt tartogatott. A felhőtlen hangulatot súlyos csend törte 
meg amikor Bohács Sándorra és Gáll Józsefre emlékeztek a csapat 
tagjai. Köszönet illeti Szepesi Józsefet aki a helyet biztosította,  
Mizsik Gyulát aki az ételről gondoskodott, Kovács Jánost aki nélkül 
ez az esemény nem jött volna létre, valamint István Zsoltot aki 
hozzáállásával rendkívüli módon támogatta e napot.  A csapat külön 
köszöni a szervezést, lebonyolítást a Borbély és, Fleischer családnak. 
 
Az egykori tiszalöki bajnokcsapat tagjai:
Bodnár Attila, Bohács Sándor, Bohács Tibor, Borbély József, 
Császár Attila, Feczkó Tamás, Fecsku István, Fleischer Zoltán, Gáll 
Imre, Hamerszki Attila, Hengsperger Attila, Kerekes Csaba, Magyar 
Gergely, Müller Gergő, Pál Ferenc, Papp Miklós, Papp Tibor, Polgári 
László, Rékasi Csaba, Sápi Attila.
 
Jövőre, Veletek ugyanitt!

Elindult a bajnokság!  
HAJRÁ TISZALÖK!

Tart még a forró nyár, de a futballszezon elindult. 
Felnőtt csapatunk a megyei 2. osztályban versenyez. 
Komoly feladat elé nézünk! A kitűzött célunk a 
középmezőnyben végezni. A csapat kissé átalakult, 
erősödött. Heti három edzéssel és edzőmeccsekkel 
készült. (lapzártáig lezajlott 3 bajnoki mérkőzésből két 
alkalommal győztesen hagytuk el a pályát!) Utánpótlás 
csapataink is elkezdték az edzéseket nyáron, 5 
csapattal fogunk versenyezni. Az ifi U19 bajnokság 
már zajlik. (lapzártáig lezajlott 3 bajnoki mérkőzésből 
Ők is két alkalommal hagyták el győztesen a pályát) 
Kérjük a futballszerető közönséget látogassanak el a 
hazai mérkőzésekre. Fontos, hogy minden helyzetben 
biztassuk a fiúkat! Örüljünk együtt a sikereiknek, és 
biztassuk együtt tovább Őket kudarc esetén is. Meglesz 
az eredménye!
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a 2018-as TAO 
pályázatunkban részt vevő cégeknek. Ezt a forrást 
kizárólag utánpótlás kézilabda és utánpótlás futball 
finanszírozására tudjuk fordítani.
Akiknek hálásan köszönjük a segítségét:
•	 Magyar Manufaktúra KFT - Nagy József

•	 SUSPECT BAU KFT - Pápa József

•	 HOT & COLD THERM  KFT - Benkő Zoltán

•	 Autó Széles KFT

•	 KÉSZ KFT

•	 Nyír-Wetland KFT

•	 Legend Terv KFT

A kézilabda szakosztály új szezonjáról a következő 
számban írunk.

 
Cserés Csaba
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Ostorházi Lajos (1949 – 2015)
Halálának 5. Évfordulójára

 
„Megállt egy szív, mely élni vágyott,

Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk,

Nem hisszük el, hogy Téged hiába várunk.”

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott.

Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.» 

Fájó szívvel, és soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk 

Barócsi József
 halálának 1. évfordulójára.

Emlékét örökké őrzi gyászoló családja

A lakosság figyelmébe!

A vállalkozói körnek kötelező kéményellenőrzése  
a Nyíregyházi Kéményseprőipari Kft. hatásköre alá tartozik.  

Más megyéből érkező kéményseprőket ne engedjenek be az ingatlanba!
Központi telefonszámunk: 42/411-515,  42/ 411-516
Az Ön kéményseprője: Nyeste László  20/243-3311

Keressenek bizalommal!

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!

Másoltassa videofelvételeit DVD-re!
 

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

videofelvételt tudunk másolni!

ANYAKÖNYV

Házasságkötés 
Fincziczki Renáta - Gáspár Zoltán 

Szalai Szilvia - Kormos József 
Károly Katalin - Érsek István Zoltán 

Ladó Lívia - Ballók József 
Molnár Mariann - Papp Richárd 

 
Akiktől búcsúzunk 

Lakatos László 
Medve Mihály 
Bankus Sándor 

Hegedüs János Sándor 
Bacsik József 

Máté Domokos

Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:
Balla József

Gombos Attila Zsombor
Jónás Csenge Zoé

Juhász Ákos
Kiss Alexandra Zsófia

Koleszár Zsombor
Nagy Liza

Németh-Pruzsinszky Viktor
Takács Zoltán

Álláslehetőség a  
Tiszalöki Pizza Ferettiben! 

 
Konyhai dolgozót keresünk. 

 
Amit kínálunk : 

- Rendezett munkakörnyezet 
- Hosszú távú, bejelentett munka 

- Családias légkör 
- Határozatlan idejű szerződés 

 
Elvárások : 

- Pontos, megbízható, önálló munkavégzés 
- Kiemelkedő vendégközpontú szemlélet 
- Elhivatottság, rugalmasság, udvariasság 

 
Jelentkezni a munkára a  06 70 345 3401 - es 

telefonszámon lehet.  
 

Károly Szöllősi Réka


