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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

Önkormányzati választás 
2019.

3. - 4. oldal

A szüret veszélyei
 

5. oldal

Új szolgáltatások 
városunkban

 
6. - 7. oldal

Hírek a Kossuthból

9. oldal 

Templombúcsú 
Tiszalökön, a katolikus 

templomban 

10. oldal

Lassan véget ér a 
kajakos szezon

12. - 13. oldal 

Közlekedésbiztonsági 
nap 

 
13. oldal
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Kedves Tiszalökiek!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2019. szeptember 26-án Tiszalök Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete megtartotta az önkormányzati ciklus 
utolsó ülését. A záróeseményen talán a legfontosabb napirendi pont a „Tiszalök 
Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve” elnevezésű program megvitatása 
volt. A klímastratégiát a testület elfogadta. Klímavédelem tekintetében nagy 
előrelépést tett az önkormányzat ebben az 5 évben:
Megvalósult a Szennyvízberuházás II. üteme, így elmondhatjuk, hogy 
minimálisra csökkentettük településünk szennyvíz általi talajterhelését. A 
megújuló energiaforrások felhasználása terén az élenjáró települések közé 
tartozunk, hiszen minden intézményünkre napelem került, két intézményben 
biomassza kazán-, kettőben (Városháza, Egészségügyi Központ) hőszivattyús 
rendszer működik. Energiahatékonysági intézkedések tekintetében számos, más 
beruházás is történt: nyílászárók cseréje, hőszigetelések, fűtés- és közvilágítás 
korszerűsítések, csapadékvíz elvezetések. A tiszta ivóvizünk minősége (gépészeti 
felújításoknak köszönhetően) a közeljövőben tovább fog javulni. Több éve a 
háztartások szelektíven tudják kihelyezni hulladékaikat. Tiszalök közigazgatási 
területén a zöld felületek és a beépített területek aránya vonatkozásában már 
jelenleg is meghaladjuk a jogszabályi előírásokat, elvárásokat. A klímastratégia 

megvalósításakor a szemléletformáló programok tervezésénél figyelemmel kell lennünk majd arra, hogy a lakosok (a háztartások) 
is nagyobb gondot fordítsanak környezetük- és településünk védelmére (minél kisebb „ökológiai lábnyomot” hagyjanak), ugyanis 
- a lakosok egy részének felelőtlen magatartása miatt   
  meg kellett szüntetni a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket a város több pontján;  
- az illegális hulladék lerakás mindennapos;  
- a zöldhulladékok égetése nem történik szabályosan;  
- a komposztáló edények nagy részére nem tartottak igényt a háztartások.

Tisztelt Tiszalökiek! 

5 éve a képviselő-testület  egyhangúlag támogatta a 2014-2019-
es önkormányzati ciklusra beterjesztett Városfejlesztési Tervem 
stratégiai pontjait.
Megnyugtató, hogy az 5 éves munkát követően  
- az önkormányzatnak nincs számla- és hiteltartozása, 
- vagyontárgyaink értékét felújításokkal,         
  energiaracionalizálással, új beruházásokkal  növelni tudtuk, 
- javult a közbiztonság,  
- bővültek a város szolgáltatásai,  
- a munkanélküliség (ugyan magasabb az országos átlagnál) a 
Tiszavasvári Járás tekintetében Tiszalökön a legkisebb,  
- a város turisztikai vonzereje nőtt,  
- szépen alakul Tiszalök kisvárosi képe.
Természetesen van még a feladat és  megoldásra váró probléma.
Ezen önkormányzati ciklus végén köszönöm Fedor László 
alpolgármester úrnak, a képviselő-testület tagjainak, a külső 
bizottsági tagoknak Tiszalök városáért végzett munkájukat!  
Köszönöm Mező József jegyző úrnak, Csikósné Juhász Erika 
aljegyző asszonynak, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 
az önkormányzatot segítő mindennapi tevékenységüket.

Tisztelt Tiszalöki Lakosok! 

Városvezetőként és egyben polgármester-jelöltként is azt 
remélem, hogy Tiszalök a jövőbeni lehetőségekkel a következő 
önkormányzati ciklusban is élni tud, biztosítva az itt élőknek a 
megfelelő kisvárosi környezetet és lehetőségeket.

                                     Tisztelettel: Gömze Sándor polgármester
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Választási tudnivalók

2019.október 13-án vasárnap 
kerül sor a 2019. évi általános 
helyi és nemzetiségi 
ö n k o r m á n y z a t i 
választásokra. A szavazás 
napján reggel 6.00 órától 

19.00 óráig lehet szavazni a választópolgároknak. A jelölteket 
a Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba vette, a lista 2019.
szeptember 9-én 16.00 órakor lezárult. A Helyi Választási 
Bizottság kisorsolta a polgármester jelöltek, képviselő jelöltek, 
valamint nemzetiségi képviselő jelöltek szavazólapon szereplő 
sorrendjét, és megállapította a szavazólap adattartalmát. A 
szavazólap-minta megtekinthető a tiszalok.hu vagy a valasztas.
hu honlapon, illetve ezen újság hasábjain is. A nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választásán csak magyarországi 
lakcímmel rendelkező, a nemzetiségi névjegyzékben szereplő 
magyar választópolgár szavazhat és lehet jelölt. A nemzetiségi 
névjegyzékbe vételi kérelem benyújtásának határideje: 2019. 
szeptember 27.16.00 óra. A 2014-es választásokkal ellentétben 
a nemzetiségi szavazás (Tiszalökön roma szavazás) a „rendes” 
szavazókörökben kerül lebonyolításra, külön szavazókör nem 
kerül kialakításra. Tiszalökön 6 szavazókör van, melynek 
mindegyikében roma nemzetiségi szavazásra is sor kerül. A 
szavazóhelyiségben megjelent nemzetiségi választópolgár 
egyrészt megkapja az önkormányzati választás fehér 
színű szavazólapjait és borítékot, másrészt a nemzetiségi 
(zöld színű) szavazólapokat és a hozzátartozó zöld színű 
borítékot. A szavazás befejezése után a választópolgárnak 
le kell ragasztania a zöld színű borítékot, mert a nyitott 
boríték, illetve a borítékon kívüli szavazólap a szavazás 
érvénytelenségét eredményezi. 
A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek 
benyújtásának főbb szabályai
A lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező 
választópolgár az önkormányzati választásokon eldöntheti, 
hogy a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti 
önkormányzat megválasztásában kíván részt venni. 
Aki a tartózkodási helye szerinti polgármesterre, képviselőre 
akar szavazni, az átjelentkezhet.
Az átjelentkezés további feltétele, hogy:
- tartózkodási helyét legkésőbb 2019.június 26-án 
létesítette,
- az elbíráláskor is érvényes, és 
- érvényessége legalább a választás napjáig, azaz 
október 13-ig tart.
Átjelentkezési kérelmet 2019.október 9-én 16.00 óráig 
lehet benyújtani.
Mozgóurna iránti kérelmet  a szavazóköri névjegyzékben 
szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága 
miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. 
A kérelem benyújtásának időpontjai: 

1. A valasztas.hu honlapon 
- ügyfélkapus azonosítás nélkül: október 9-én 16.00 óráig
- ügyfélkapus azonosítással: október 13-án 12.00 óráig
      2.  Személyesen:
 - október 11-én 16.00 óráig

 
      3.  Postán:
           - október 9-én 16.00 óráig
      4. Írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott 
útján történő igénylés esetén             
          október 13-án 12.00 óráig a szavazatszámláló 
bizottsághoz
      5. Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező kézbesítővel 
szintén október 13-án 12.00  
       óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.

A szavazás napja: 2019. október 13.
A szavazáskor a választópolgárnak igazolnia kell 
személyazonosságát és személyi azonosítóját (régi nevén 
személyi számát) VAGY lakcímét.
Erre az alábbi igazolványok alkalmasak: személyazonosító 
igazolvány (régi, új formátumú), ideiglenes személyazonosító 
igazolvány, vezetői engedély, útlevél, ideiglenes útlevél és a 
lakcímkártya. 
Az SZSZB megállapítja a választópolgár személyazonosságát, 
ellenőrzi személyi azonosítóját (annak hiányában lakcímét), 
valamint azt, hogy a választópolgár a névjegyzéken szerepel-e. 
Az SZSZB a szavazólapot a bal felső sarkán a választópolgár 
előtt lebélyegzi, majd a borítékkal együtt átadja a 
választópolgárnak. Amennyiben a választópolgár a nemzetiségi 
névjegyzékben is szerepel, akkor megkapja a zöld színű 
borítékot és a zöld színű szavazólapokat is. A választópolgár a 
névjegyzékben, nemzetiségi névjegyzékben aláírásával igazolja 
a szavazólapok átvételét.  A szavazólap kitöltésére szavazófülke 
áll rendelkezésre, melynek használata nem kötelező. Kitöltés 
után a választópolgár 
a szavazólapokat 
beleteszi a borítékba, 
melynek lezárása csak a 
nemzetiségi borítéknál 
előírás, majd bedobja az 
urnába.  Természetesen 
a választópolgárokat 
az SZSZB segíti 
a szavazásban (a 
törvényes keretek 
között), amennyiben arra 
igényt tartanak. Jelen 
tájékoztatóm nyilván nem 
foglalja magába az összes 
idevonatkozó normákat, 
csak a legfontosabb 
tudnivalókat tartalmazza. 
Kérelmek igénylésével, 
illetve bármilyen 
szavazással kapcsolatos 
tájékoztatással készséggel 
állunk a lakosság 
rendelkezésére.

Helyi Választási Iroda 
Tiszalök

Magyar föld

Drága Magyar föld,
Én szeretlek tégedet,
Rajtad élünk, létezünk,
S szívjuk a leheleted.

Már nem vagy a régi,
Kincset érő tartomány,
Sápadozik már a tested,
A szíved fáj talán?

Rögeiden sok vér lefolyt,
Tűrted te azt csendesen, 
Nem könnyeztél, csak sóhajtottál,
Jaj, emberek miért teszitek ezt?

Válasz arra nem méltatott,
Eső lemosta a szennyet,
De ismét újabb érkezett,
S te takartad a végtelent.

Borít a gaz minden felé,
Bíztasd hát az embereket,
Élesszenek újra Téged,
Magyar földem én szeretlek!

Kotosz Istvánné
2019. szeptember
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POLGÁRMESTER VÁLASZTÁSA
SZAVAZÓLAP

1. GÖMZE SÁNDOR   
 FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG (FIDESZ) 
 KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT (KDNP)

2. KONCZ ÉVA    
 FÜGGETLEN JELÖLT

3. CSIKÓS SÁNDOR   
 FÜGGETLEN JELÖLT

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
SZAVAZÓLAP

1. KONCZ ÉVA    
 FÜGGETLEN JELÖLT

2. BEDE-TÓTH ATTILA ISTVÁN   
 FÜGGETLEN JELÖLT
 

3. SUSKÓ ANDRÁSNÉ
 FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG (FIDESZ)
 KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT (KDNP)

4. KOVÁCS RÓBERT 
 FÜGGETLEN JELÖLT

5. KÓRIK IMRÉNÉ
 FÜGGETLEN JELÖLT
 

6. BALOGH TIBOR ZOLTÁN
 FÜGGETLEN JELÖLT
 

7. FORGÁCS-NAGY EMESE
 FÜGGETLEN JELÖLT

8. CSERÉS CSABA
 FÜGGETLEN JELÖLT

9. SZABÓ VERONIKA
 FÜGGETLEN JELÖLT

10. LAKATOS PÁL
 FÜGGETLEN JELÖLT
 

11. HEGEDŰS KÁLMÁN
 FÜGGETLEN JELÖLT

12. JUHÁSZ JÓZSEFNÉ
 FÜGGETLEN JELÖLT
 

13. TÖLGYESI ATTILÁNÉ
 FÜGGETLEN JELÖLT

14. CSIKÓS SÁNDOR
 FÜGGETLEN JELÖLT

15. PALENCSÁR ZOLTÁN 
 FÜGGETLEN JELÖLT

16. BARAKSÓ ISTVÁNNÉ
 FÜGGETLEN JELÖLT

17. TEREBESNÉ KOVÁCS TÜNDE
 FÜGGETLEN JELÖLT

18. KRUG MIHÁLYNÉ 
 FÜGGETLEN JELÖLT

19. FERCSÁKNÉ TOMÁN ILDIKÓ
 FÜGGETLEN JELÖLT

20. SOLYMOSI LÁSZLÓ
 FÜGGETLEN JELÖLT

21. OLÁH IMRE 
 FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG (FIDESZ)
 KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT (KDNP)
 

22. VIG JÁNOS 
 FÜGGETLEN JELÖLT 

23. DR. KRÁMOR JULIANNA KATALIN
 FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG (FIDESZ)
 KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT (KDNP)

TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

SZAVAZÓLAP
1. BALOGH VIKTÓRIA   
 ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM  
 B.-A.-Z. MEGYEI SZERVEZETE (RPM)

2. TÓTH ZOLTÁNNÉ    
 ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM  
 B.-A.-Z. MEGYEI SZERVEZETE (RPM) 

3. BALOGH MIHÁLY (1961)   
 ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM  
 B.-A.-Z. MEGYEI SZERVEZETE (RPM)

4. BALOGH RITA 
 ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM  
 B.-A.-Z. MEGYEI SZERVEZETE (RPM) 
 

5. BALOGH MIHÁLY (1984)
 ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM  
 B.-A.-Z. MEGYEI SZERVEZETE (RPM)
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TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERÉTŐL

4450 Tiszalök, Kossuth utca 67. * Tel/Fax:42/278-259 * 
e-mail: efop15316@tiszalok.hu

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00086 „Együtt a humán szolgáltatás 
fejlesztésért” című pályázat keretében pszichológus munka-
társat keres Tiszalök Város Önkormányzata.

A munkaviszony időtartama:
Határozott idejű munkaviszony, 15 hónap.

Foglalkoztatás jellege:
Heti 20 óra
A munkavégzés helye: 
Tiszalök
A pszichológus munkatárs feladatai:
•	 Település igényeinek figyelembevételével a nevelési és 
oktatási intézményekkel való kapcsolattartás.

•	 A nevelési és oktatási intézménybe kerülő különböző 
beilleszkedési- és teljesítményzavarokkal küzdő gyerekek 
segítése.

•	 Munkája során a gyerekekkel egyénileg és csoportosan 
is foglalkozik. 

•	 A krízishelyzetek kezelése például pályaválasztás, 
gyász feldolgozása, 

•	 Különböző csoporthelyzeteknek a létrehozásával a 
pszichológusnak lehetősége nyílik a csoportdinamika tudatos 
alkalmazására, a csoportban levő tanulók önismeretének, 
kommunikációs képességeinek, szociális érzékenységének 
fejlesztésére. 

•	 Egyéni esetvezetés.

•	 A leggyakrabban felmerülő esetek kezelése a lakosság 
körében például szorongás, hangulatzavar, párkapcsolati 
probléma.

Pályázati feltételek: 
•	 Egyetemi végzettség 

•	 Számítógép felhasználói ismeretek, az irodai 
alkalmazások (MS Office) magabiztos kezelése

•	 Kiváló kommunikációs- és szervezőkészség

•	 Jó problémamegoldó- és együttműködési készség

•	 Jó kapcsolatteremtő képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
•	 Hasonló munkakörben, projektben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 Végzettséget igazoló dokumentumok másolata

•	 Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz 
(Europass)

•	 Motivációs levél

•	 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó adatait az eljárásban 
résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
•	 A munkakör legkorábban 2019. november 01. napjától 
tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:  2019. október 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Forgács-Nagy Emese szakmai vezető nyújt, a 06-70-606-2434-
es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•	 Postai úton, a pályázatnak a Tiszalök Város 
Önkormányzata címére történő megküldésével (4450 
Tiszalök, Kossuth u. 67.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
projekt nevét: „EFOP 1.5.3-16-2017-00086 „Együtt a humán 
szolgáltatás fejlesztésért”, valamint a munkakör megnevezését: 
pszichológus.
•	 Személyesen: Forgács-Nagy Emese szakmai vezető 
részére, „Önkéntes pont” 4450 Tiszalök, Kossuth utca 79. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 25.           

A szüret veszélyei

Az ország több pontján zajlik a szüret, egyes helyeken már a mustot érlelik a pincékben. A must erjedése során mustgáz 
keletkezik, amely nem megfelelő körülmények között komoly veszély jelent. Szellőztetéssel, valamint szén-dioxid-érzékelő 
elhelyezésével elkerülhető, hogy veszélyes mennyiségben felhalmozódjon, illetve balesetet okozzon a gáz.

Tavaly három ember halálát okozta a mustgáz: a Somogy megyei Kányán egy, a Szabolcs megyei Kékcsén pedig két ember életét 
követelte. Több helyen pedig csak a szerencsén múlott, hogy időben rátaláltak a balesetet szenvedett emberekre. Évről évre számos 
esetben riasztják ilyen esethez a tűzoltókat, holott a balesetek könnyen megelőzhetőek. A szén-dioxid önmagában nem mérgező, 
azonban mivel nehezebb a levegőnél, egy szellőzés nélküli pincéből kiszorítja azt. Aki ilyen pincébe megy le, rövid idő alatt 
oxigénhiányos állapotba kerül, amelynek tünetei a szédülés és a fáradtságérzés. Ezeket az eszméletvesztés, végül a fulladás követi. 
Egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel. Éppen ezért fontos szellőztetni a pincéket, és célszerű oda szén-dioxid-
érzékelőt is felszerelni. Alkalmazható a közismert gyertyás módszer is, amikor az ember egy gyertyával ellenőrzi, van-e elég levegő 
a pincében. Fontos, hogy az égő gyertyát ne kézben, hanem például egy lapáton tartsuk magunk előtt, és úgy menjünk le a pincébe. 
Ha a gyertya elalszik, életveszélyes a pincébe menni. A szén-dioxiddal telített pincébe csak sűrített levegős légzőkészülékben szabad 
bemenni, ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét!
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Új szolgáltatások városunkban

A „Zöld város kialakítása Tiszalökön” című projektünk 
keretében a városunk központi területrészén fekvő zöldfelületek 
megújítása mellett a pályázati kiírás által előírtaknak 
megfelelve egy profitorientált és egy önfenntartó költségvetésű 
tevékenység feltételeinek megteremtését terveztük. Mindkét 
tevékenység tervezésekor az egyik alapvető szempont az 
volt, hogy lakóink és az idelátogató vendégek számára olyan 
lehetőséget nyújtsunk, amely minőségi szolgáltatásokat 
kínálva segíti a szabadidejük hasznos és egészséges eltöltését, 
emellett hozzájárul a különböző közösségek kialakulásához 
illetve fennmaradásához. Időrendi sorrendben haladva ez 
év májusában megnyitottuk a Tiszalök Kávéházat, amelyről 
túlzás nélkül állíthatjuk, hogy városunk és kistérségünk 
legszínvonalasabb vendéglátóegysége lett. A Kávéház 

arculatának és termékkínálatának kialakításakor elsődleges 
szempont volt a prémium minőségi szintet képviselő termékek 
elérhető áron történő értékesítése. E szempont érvényesítésekor 
tekintettel voltunk arra, hogy az ebbe a minőségi kategóriába 
tartozó termékek korábban nem igazán voltak elérhetőek 
településünkön. A termékek minősége mellett lényeges célként 
tűztük ki egy olyan szórakozóhely létrehozását, amely szolid 
és bensőséges hangulatánál, központi elhelyezkedésénél fogva 
reményeink szerint hozzájárul a megyeszékhelyre, vagy más 
környékbeli településre szórakozni elvágyódó fiataljaink 
megtartásához. Fontos célkitűzés volt, hogy nyugodt helyszínt 
teremtsünk a településen üdülő, vagy éppen csak átutazó 
vendégek, esetleg üzleti megbeszélések számára. A jövőben 
pedig még az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt szeretnénk 
fektetni a rendezvények (szakmai estek, előadóművészek 
fellépései, sport- és gasztroesemények stb.) szervezésére, 
amelyek keretében a társadalom minél szélesebb rétegeit 
kívánjuk megszólítani. A szakszemélyzet összetételének 
kialakításakor azt tartottuk szem előtt, hogy lehetőleg helyi 
fiatal munkavállalókkal dolgozhassunk, ezzel is hozzájárulva 
ahhoz, hogy az ebben a szakmában elhelyezkedni kívánók 
ne hagyják el településünket. Elmondhatjuk, hogy fiataljaink 
helytálltak, és a jövőben kiváló tapasztalatokat szerezhetnek 
a szakmában történő előrelépésükhöz. Annak ellenére, 
hogy mindannyiunk számára egy ismeretlen szakterületen 
kellett a követelményeknek megfelelni, kijelenthetjük, hogy 
a Tiszalök Kávéház, mint vendéglátó ipari szolgáltatás a 

nagy rendezvényeken és a mindennapokban is helytállt. A 
látogatottságunk várakozáson felüli, egyre többen választják 
egységünket az ízletes kávé, finom fagylalt vagy sütemény 
elfogyasztásához, avagy a kiváló minőségű boraink, söreink, 
röviditalaink szolid, mértéktartó élvezéséhez. Egyre több pozitív 
visszajelzés érkezik a vendégeink részéről, persze természetesen 
az esetleges hibák észrevételezésével együtt, amelyeket jó néven 
veszünk és igyekszünk javítani. Mindezek erőt és reményt 
adnak a következő évekre e tevékenységünk végzéséhez. 
Szeptember elején megnyílt a Tiszalök Fitness Centrum. 
Sportközpontunkat a tiszalöki régi általános iskola épületében 
alakítottuk ki azzal a céllal, hogy a helyi sportot kedvelő 
lakosság egy kulturált, minden igényt kielégítő, professzionális 
eszközökkel felszerelt és széles körű szolgáltatásokat nyújtó 
helyen tudjon edzeni, mozogni, kikapcsolódni. A kardió terem 
futópadokkal, elliptikus trénerrel és lépcsőző géppel felszerelt, 
itt állnak rendelkezésre eszközök a bemelegítéshez és az edzés 
utáni nyújtáshoz is. Súlyzós edzésre a földszinti és az emeleti 
termekben van lehetőség. A szabad súlyos és tárcsás gépek és 
padok mellett Nautilus Nitro Evo márkájú modern, lapsúlyos 
fitnesz gépekkel rendelkezünk. A környéken először, a Tiszalök 
Fitness Centrumban van lehetőség kipróbálni a hazánkban is 

egyre nagyobb népszerűségnek örvendő fallabdázást. Squash 
termünk a földszinten található, használatához bejelentkezés 
szükséges. Spinning termünkben 10 speciális kerékpár található. 
Tapasztalt edzőink közreműködésével heti 2 alkalommal várjuk 
csoportos edzésre kedves vendégeinket! A helyi csoportok 
és közösségek számára rendelkezésre áll egy táncterem, 
továbbá egy speciális szivacsburkolattal borított jógaterem is. 
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Asztaliteniszezésre szintén egy önálló terem lett kialakítva az 
emeleten, ahol 2 db minősített pingpongasztallal rendelkezünk. 
Recepciónkon fitnesz büfé üzemel üdítő- és kávétermékekkel, 
izotóniás italokkal, edzés előtti és utáni fehérjekészítményekkel. 
Alkalmazottaink e helyszínen is helyi fiatal munkavállalók, 
akik rendkívüli ambícióval és lendülettel vetették bele magukat 
a munkába. Az árak terén igyekeztünk kellőképp rugalmasak 

lenni, és a helyi viszonyokat figyelembe venni. Ugyanakkor 
az egyszerűség és az átláthatóság kedvéért nem tervezünk 
sokféle bérletet, de minden szolgáltatásnak megvannak a 
bérletárai, valamint az alkalmi elérhetőségei is, arra az esetre, 
ha valaki csak kipróbálni szeretné az adott mozgásformát. 
Az árakat ahhoz a minőségi színvonalhoz és a költségekhez 
kell igazítanunk, melyek egy ilyen szintű infrastruktúra 
működtetéséhez – valamint a további fejlesztésekhez – 
szükségesek. Nem az a cél, hogy profitorientált, üzletszerű 
létesítményünk legyen, ugyanakkor fontos, hogy ne 
terheljük a központi költségvetést sem, és ne kelljen egyéb 
finanszírozásokat igénybe venni. Hasonlóan a Kávéházhoz, a 
Fitness Centrum esetén is csupa pozitív visszajelzést kaptunk. 
A szóbeli elismeréseknél még beszédesebb, hogy várakozáson 
felül adtunk el idáig bérleteket, illetve napijegyes forgalmunk 
is folyamatosan nő. A Kávéház és a Fitness Centrum 
friss közlendői elérhetőek a Facebookon, illetve a www.
tiszalokfitness.hu honlapon. Mindkét szolgáltatásunkkal várjuk 
szeretettel Kedves Vendégeinket! Az üzemeltető Tiszalök Város 
Önkormányzata Városüzemeltetési Intézménye képviseletében: 

Vinginder Csaba - projektmenedzser

2019. augusztus 5-9. között a Tiszalöki roma származású fiatalok 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával öt napot 
töltöttek el Tiszaladányban, a Hagyományőrző roma táborban.  
 
A táborban 15 fő roma gyerek vett részt. Az együtt 
töltött idő alatt a gyerekek megismerkedtek ősi 
cigánymesterségekkel, a régi népi hagyományokkal, híres 
zenészek és alkotóművészek életével, munkásságával.  
 
Olyan különleges kézműves technikákat próbálhattak ki, 
mint a homokmandala készítése és nemezelés. Gyönyörű 
illusztrációkat készítettek Gojáról, a cigánytündérről, akit egy 
népmeséből ismertek meg. A nyelvi játékokban párhuzamokat 
kerestünk a cigány és a magyar nyelv szavai között. 
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HÍREK A KOSSUTHBÓL

Nyugdíjba vonuló pedagógusunk

Tölli Lajosné nyugállományba 
vonuló pedagógus, 
gyógypedagógus, tanulásban 
akadályozottak pedagógiájának 
szakirányú végzettséggel 
rendelkező tanítója, aki a 
Kossuthban 22 éven keresztül a 
sajátos nevelési igényű gyerekek 
oktatása-nevelése érdekében 
tevékenykedett. 1997. szeptember 
1-e óta az iskolánk pedagógusa. 
Óvodapedagógusként kezdte 
pedagógusi munkáját, a 
gyermekek iskolára való 

felkészülését segítette. Később úgy gondolta, hogy a tanulási 
nehézséggel, tanulási gyengeséggel, a beilleszkedési és 
magatartási problémákkal küzdő gyermekek fejlesztéséhez 
a gyógypedagógiai asszisztensi tevékenységével tudott 
hatékonyan segíteni.  Az intézmény, és a tanulók fejlesztéséhez 
a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-oktatása terén 
végzett munkájával járult hozzá. Munkáját lelkiismeretesen, jó 
pedagógiai érzékkel, gyermekszeretettel végezte. Nap, mint nap 
fáradhatatlanul dolgozott. Tanítványai minden nap igényelték 
segítségét, empátiáját, megértését, elfogadását. Folyamatosan 
gondoskodott tanítványai felzárkóztatásáról, fejlesztéséről, 
habilitációjukról. Toleráns hozzáállásával sikerült elérnie, 
hogy a szülők is bizalommal fordultak hozzá, elfogadták 
segítségnyújtását. Mindennapi sikeres munkája érdekében több 
innovációs továbbképzésen is részt vett, annak érdekében, hogy 
még eredményesebben tudja végezni feladatait, hatékonyan 
tudja segíteni tanítványai fejlődését. Ez alkalmából kívánunk 
neki jó egészséget és hosszú vidám nyugdíjas éveket! 
Köszönjük a munkádat Margó!

 
Cserés Csaba

Új tanévet kezdtünk 

Az udvarunkon lassan hullni kezdtek a cseresznyefa levelei, a 
Nap egyre korábban bukott alá a horizonton, a szél is halkan 
súgta… itt a nyár vége, valami új van készülőben. 2019. 
augusztus 29-én tartotta a Tiszalöki Kossuth Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanévnyitó ünnepségét. 
A nyári élmények, táborok, családi programok emlékével és 
újult erővel vártuk a tanévkezdést. Mi, tanító nénik mindig 
nagy izgalommal és várakozással készülünk az első osztályos 
kisdiákok érkezésére, fogadására. Szépítjük, díszítjük 
termeinket, hogy minél otthonosabb környezetben érezzék 
magukat új tanítványaink, s nem volt ez máshogy idén sem. 
Már nagyon vártuk a gyerekeket és az őket kísérő szülőket. Ki 
bátrabban és határozottan, ki édesanyja támogató közelségében 
mutatkozott be a tanító nénijének. A szülők szemében a 
büszkeséget, az aggodalmat és a féltő gondoskodást is 
felfedezhettük. Miután iskolánk legapróbb tagjai is megkapták a 
Kossuth-kitűzőt, melyet büszkén viseltek, már bátrabban léptek 

be a díszudvarra, ahol nagy szeretettel fogadta őket igazgató úr, 
a tanárok és diákok sokasága. Reméljük nagy kedvvel fognak 
járni szép iskolánkba, tanulásra és tudásra éhesen. Nekik, és 
minden diáknak élményekben gazdag, sikeres tanévet kívánok, 
kollégáimnak pedig érdeklődő, szorgalmas nebulókat, hiszen „ 
Nincs hatalmasabb erő, mint a tudás: a tudással felfegyverzett 
ember legyőzhetetlen!”, írta egykoron Gorkij.

  Bereczkiné Berki Krisztina - tanító néni
 

EFOP tábor
 
Idén nyáron négy héten keresztül vettem részt az EFOP 
táborban. Nagyon jól éreztem magam, sokat tanultam, de még 
többet szórakoztam. A tanár nénik megtanítottak PET-palackból 
játékot készíteni, festett kavicsokból és farönkből amőbát 
csináltunk, krepp papírból rózsát hajtogattunk, tojástartóból 
ékszerdoboz készült. A sok-sok kézműves foglalkozás után 
az udvaron fociztunk, kosárlabdáztunk, az aulában pedig 
trambulinoztunk minden nap. Köszönjük a sok-sok vidám 
élményt! Remélem jövő nyáron is részt vehetek a táborban!

       Pétervári Kata - 3.b osztály

Idén is benépesítettük a Balaton vizét, - avagy hogyan 
hatott ránk idén a tábori hangulat

Az iskola udvara idén már augusztus 4-én gyerekzsivajtól 
volt hangos, hisz Zánkára gyülekeztünk, az Erzsébet-tábor 
keretében. Kora reggel buszra szállva több órás út várt ránk, amit 
boldogan, csevegve, pihentetően töltöttünk el. Indulásunkat, 
érkezésünket nagy előkészületek előzték meg az iskolában, 
majd a célban átvett karszalagok után meg is kapta nem kis 
csapatunk a tábori ebédjét. A szállás elfoglalása után mindenki 
igyekezett otthonossá tenni környezetét az elkövetkező egy 
hétre. Majd a vacsorát egy szokott program, a tábornyitó 
fokozta. A hangulat fergetegesre sikeredett. A késői elalvás 
után hamar az ébresztő fogadott minket, amit zeneszó indított, 
és tornával frissülhettünk fel. A gazdag programsorozatok 
közül mindenki korosztályának és érdeklődési körének 
megfelelően válogathatott. Természetesen a Balaton vize volt 
a legvonzóbb, valamint a strandra szervezett foglalkozások 
sokasága. A vízi vidámpark, a Hősök napja, a sétahajókázás, 
a sárkányhajók kipróbálása napi rutinná vált. Az estéket 
koncertek, tábortűz, színházi előadás, éjszakai akadálypálya 
színesítette. Az időjárás kegyes volt hozzánk, hiszen igazi nyári 
programokban, emiatt élményekben lehetett részünk. A jól 
megszokott versenyekre idén is sokan jelentkeztek. A Ki- Mit- 
Tud?, a strandkézilabda, az olimpiai versenyszámokhoz most 
is sok tehetségünk csatlakozott, ahonnan  dobogós helyezések 
érdemével és élményével hazatérve büszkélkedhetünk. A heti 
programsorozatot egy táncos mulattsággá kinőtt záró buli 
zárta, melyet követően fájó szívvel hagytuk el másnap a tábor 
területét. Több éves tapasztalatunk okán változatlanul köszönet 
az ötletért, a lehetőségért, az élményekért és szervezésért, mert 
még mindig igaz a tézis, hogy sokan nem élhetnénk át ilyen 
szándék, ilyen szervezés keretében a nyár utolsó napjait!

 
A „Kossuth” felső tagozatának résztvevői
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Templombúcsú Tiszalökön, a katolikus templomban 

2019. szeptember 8-án, vasárnap a római katolikus templomban 
búcsút tartottak abból az alkalomból, hogy 30 évvel ezelőtt Szűz 
Mária nevére és Assisi Szent Ferenc tiszteletére lett felszentelve. 
Nagyon sokan megtisztelték az ünnepi szentmisét jelenlétükkel, 
többek között Király Sándor úr és felesége, Gömze Sándor 
polgármester úr, Dr. Krámor Katalin képviselő asszony és férje, 
Ötvös Pál, és Lőrinczyné Harászi Andrea lelkész asszony. Földes 
Gábor atya templomépítő papunkat, Horváth János atyát kérte fel 
szónoknak erre a nagy eseményre, aki Szentbeszédében felidézte a 
több mint 30 évvel ezelőtti eseményeket. A régi katolikus templom 
a Tisza holtágánál 1886-ban épült. Sajnos, a II. Világháború 
végén, 1944. november 1-én a visszavonuló német csapatok 
felrobbantották. Ezután a katolikus hívek a plébánia épületében 
kialakított szükségkápolnában tarthatták Istentiszteletüket, egyházi eseményeiket. Az 1980-as években a fiatal plébános szeretett 
volna templomot építeni. Az akkori tanácselnököt, Király Sándort is sikerült megnyerni az ügynek, és János atya megvásárolta 
adományokból a telket. A terveket D. Nagy József készítette és nagyon sokat tett annak érdekében, hogy az építkezés megvalósuljon. 
1989. október 7-én Seregély István egri érsek Szűz Mária tiszteletére felszentelte. A templomszenteléskor még a templom előtti tér is 
zsúfolásig megtelt. Most, 30 év elmúltával jó volt látni, hallgatni régi kedves papunkat, aki elmondta, hogy a templom baloldali főfala 
mentén lévő Szűz Mária oltárkép a Miskolci Fráter György gimnázium kápolnájában volt 45 előtt, 1945 után a Miskolci Minorita 
Rendház raktárába került, onnan hozta Tiszalökre a szükségkápolna oltárképének Buth Sándor akkori tiszalöki plébános. Arra is 
felhívta a figyelmünket János atya, hogy a templomban a szentély mindkét oldalán 1-1 kő van a falba építve. Az egyik Assisiből, Assisi 
Szent Ferenc templomából való, a másik a Szentföldről. A templom előcsarnokában, a hirdetőtáblán egy kis kiállítást rendeztek be 
a templomszentelésről, és az azóta egyházközségben szolgálatot teljesítő lelkipásztorokról készült fényképekből. Földes Gábor atya 
a mise végén köszönetet mondott elsősorban Horváth János atyának a jelenlétéért, a tanításáért, és hogy templom és egyházközség 

történetét olyan nagy pontossággal, mély átéléssel ismertette 
meg azokkal is, akik még nem éltek 30 évvel ezelőtt, és Bacsó 
János görög katolikus parókusnak, aki szolgálatot végzett ezen 
a jeles eseményen. Ezt követően mindenkinek megköszönte a 
segítségét, akik részt vettek a takarításban, főzésben, az agapé 
lebonyolításában, vagy adományával hozzájárultak búcsú 
méltó megünnepléséhez. Reméljük, Isten a következő 20 
évben is megtartja és megerősíti egyházközségeinket.

 
 

Gombosné Gömze Erzsébet, Suskó Andrásné testületi tagok
         és Tölgyesi Attiláné

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!



112019. szeptember TISZALÖKI HÍRLAP

(Egy)házunk tája – Tiszalöki Református Egyházközség
2. rész

De mi az az egyházfenntartói járulék (EFJ)?
- az EFJ nem „egyházadó”, hanem önkéntes adomány, hálaáldozat Isten 
felé, hiszen ahogy a Bibliában olvassuk: „Mid van, amit nem kaptál?” (1Kor 4,7).

- az EFJ gyülekezetünk elsődleges anyagi forrása, mivel sem az államtól, 
sem a Magyarországi Református Egyháztól nem kapunk rendszeres anyagi 
támogatást.

- az EFJ gyülekezetünk hitéleti működésének költségi fedezésére szolgál. 
Lehetővé teszi, hogy a gyülekezetünkben helyben lakó lelkész szolgálhasson, 
hogy templomunk és más épületeink, valamint a gyülekezeti szolgálatok (pl. 
istentisztelet, bibliakör, bibliaóra, esküvő, keresztelés stb.) a gyülekezet tagjainak 
rendelkezésére álljanak.

- az EFJ minimális „évi összegét az egyházközség presbitériuma határozza 
meg. Ennek összegét úgy kell meghatározni, hogy az vegye figyelembe az 
egyházközség kiadásainak nagyságát, az egyháztagok teherbíró képességét is, s 
ezek alapján fenntartható, kiegyensúlyozott gazdálkodásra teremtsen lehetőséget. A 
járulék mértékére a Zsinat ajánlást tehet.” (a 2013. évi IV. törvény a Magyarországi 
Református Egyház Gazdálkodásáról, 1.§ a törvény III. fejezetéhez). A Zsinat ajánlása a 2019. évre 5.000,-Ft/fő.

- az EFJ minimális összege a Tiszalöki Református Egyházközség presbitériuma 4/2019(01.31) sz. határozata alapján azonban 
változatlan marad: a 2019. évben 4.000,-Ft/fő (havi 333,-Ft/fő).

- az EFJ-ot - akár több részletben is- be lehet fizetni a Lelkészi Hivatalban, vagy intézményeinkben (Oltalmazó Otthon - Hősök 
tere 6., Bástya - Damjanich u. 24.) személyesen, vagy utalással: a Tiszalöki Református Egyházközség Budapest Banknál vezetett 
10104459-43412600-01004007 sz. számlájára.

Kedves Tiszalöki Testvérem! Ha csak egy határozott lépés hiányzik, keressen engem bizalommal személyesen a Lelkészi Hivatal 
nyitvatartási idejében (hétfő-szerda-péntek 8.00-12.00) vagy telefonon a 06 42 278-070 számon.
Áldást, békességet kívánva: Lőrinczyné Harászi Andrea lelkész   

415 éve történt 

1557. január 1-jén született Bocskai István fejedelem, aki 47 évesen 1604–06 közötti fellépésével biztosította Erdély szuverenitását 
és a királyi Magyarország jogállásának megtartását, egyúttal pedig a tizenötéves háború lezárásában is elévülhetetlen érdemeket 
szerzett. A Habsburgokból is kiábránduló, megcsömörlött politikus Prágában próbálta orvosoltatni sérelmeit, majd visszahúzódott 
bihari birtokaira, és onnan nézte végig Erdély kálváriáját. A szörnyű pusztítás láttán  átértékelte addigi politikai nézeteit, és felvette 
a kapcsolatot a hódoltság területére menekült „bujdosókkal”, az egykori „törökös” párt maradékával. Bizonyítékok híján nem 
tudni, hogy a prágai udvar valóban fényt derített -e Bocskai és a Bethlen Gábor (ur. 1613-1629) vezette bujdosók kapcsolatára, 
vagy a császári hatóságok csupán a gyanú alapján léptek fel, annyi azonban bizonyos, hogy 1604 őszén Giacomo Barbiano di 
Belgiojoso felső-magyarországi főkapitány árulással vádolta meg a főurat, és fegyverrel vonult annak bihari várai ellen. Október 19-
én Belgiojoso magához rendelte őt, hogy tisztázza magát. Bocskai nem tudta mire magyarázni ezt a hívást, lázasan töprengett: vajon 
miért hívatja őt Belgiojoso? Tud-e valami bizonyosat, vagy csupán az előző évek szokásos, bizonyíték nélküli gyanúsítgatásairól 
lesz szó ezúttal is? Kételyeit csak fokozta az a titkon kapott értesülés, miszerint Belgiojoso erőszakkal is a rakamazi táborba viteti 
őt, ha szépszerével nem jön! Máig sem tudjuk, hogy vajon ki lehetett ez a titokzatos üzenetküldő? A legvalószínűbb az, hogy 
az erdélyi bujdosók, talán éppen maga Bethlen Gábor. Bárki volt is, hiradása nyomán Bocskai úgy döntött, hogy megteszi a 
szükséges önvédelmi előkészületeket.  Bocskai október 26-án Tiszalöknél szállt táborba, és itt tartózkodott november 7-ig. Ezen idő 
alatt serege a mindenfelől hozzá csatlakozó hajdúkkal, jobbágyokkal, megyei katonákkal és török segélycsapatok-kal hamarosan 
meghaladta a 10 000 főt. Tulajdonképpen itt kezdett az egy főúr önvédelmi háborújaként induló fegyveres harc országos méretű 
mozgalommá szélesedni. A harc második katonai és politikai központja ekkor lett Tiszalök. Ezeknek a dicső napoknak tiszteletére 
tart motoros megemlékezést a  Tiszalöki Motoros Baráti Kör 2019 10  19-én melyre minden motoros barátunkat szeretettel várunk 
09.30-kor a főtéren.

                                                           Juhos László
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Lassan véget ér a kajakos szezon

Az elmúlt idényekhez hasonlóan idén is februárban, 
Tiszaújvárosban indult a Héraklész fizikai felmérővel az évünk. 
Alegyesületünk 10 fővel vett részt a megmérettetésen. Az elért 

helyezések alapján egy arany, és két bronzéremmel tértünk 
haza: Szabó Dóra (U9-es korosztály): 8. hely, Agócs Ferenc 
(U10): 7. hely Tóth Flóra (U11): 7. hely Zsíros Attila (U12): 
16. hely, Szabó Eszter (U13): 3. hely, Csikós Réka (U13): 9. 
hely, Dankó Roland (U13): 7. hely, Haraszin Gyula (U14): 32. 
hely, Vereczkei Anett (U14): 1. hely!, Vereczkei Petra (U14): 
4. hely. Áprilisban nagy változás történt az egyesület életében: 
csatlakozott a Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre 
Sportegyesületéhez, innentől kezdve versenyzőink immár a 
DVTK SE színeit képviselik! Május 11-én és 12-én Szolnokon 
került sor a felnőtt és ifjúsági rangsoroló versenyre. Itt Orosz 
Adrien és testvére, Ákos képviselte egyesületünket, mindketten 
olimpiai számban, K-1 200 méteren indultak. Adrienn a felnőttek 
között, az előfutamból 3. helyen került a döntőbe, ahol a 4. 
helyen ért célba. Ákos elsőéves ifjúsági versenyzőként szintén 
a felnőttek között indult, a futamából nem sikerült továbbjutnia, 
de ez nem is volt elvárás vele szemben. Május 19-én Győrben 
szerepeltek fiatal versenyzőink, itt került megrendezésre a 
Graboplast Maraton Magyar Bajnokság, ami továbbra is 
kiemelt verseny az egyesületek részére. Négy egyéni versenyző 
lett elindítva, Zsíros Attila (U12, MK-1, 5.000 m) a 24., Dankó 
Roland (U13, K-1, 10.000 m) 22. lett, Szabó Eszter (U13, 
K-1, 10.000 m) 12. helyezést ért el, Csikós Réka (U13, MK-
1, 10.000 m) pedig 15. lett. A két lány ezzel értékes pontokat 
szerzett az egyesület részére! Május 23. és 26. között Szolnokon 
került sor az első felnőtt és ifjúsági válogatóra. Itt szintén 
Adrienn és Ákos indult, ismételten a felnőttek között. Adrienn 
az előfutamában 3. lett, miként a középfutamában is, azonban 
ezzel a helyezéssel nem sikerült bejutnia a döntőbe. Párosban 
200 méteren egy szolnoki hölggyel kiegészülve bronzérmet 
szerzett. Ákos bravúros versenyzéssel az előfutamából 
harmadikként továbbjutott, a középfutamból pedig a B döntőbe 
tudta kvalifikálnia magát, ahol végül hatodik lett! A felnőttek és 
ifjúságiak második válogatója ismételten Szolnokon volt június 
18. és 20. között. Adrienn az előfutamban 3., a középfutamban  

 
2. lett, majd a döntőben pedig az 5. lett. Mivel a felnőttek és az 
U23 korosztály versenyeit együtt rendezik, és Adriennt csupán 
egy hölgy előzte meg korcsoportjából, így kijutott az Európa 
bajnokságra! Ákos sem akart elmaradni nővére eredményétől, 
az előfutamból másodikként, a középfutamból pedig 
harmadikként került a döntőbe, ahol fantasztikus versenyzéssel 
első lett! A válogatási elvek alapján ez világbajnoki részvételt 
jelentett a számára! A Felső-Tisza Régióban június 23-án 
rendezték meg az Eszkimó-Indián verseny Tokajban. Az 
esemény nagy népszerűségnek örvend a gyermekek körében, 
mivel rendhagyó feladatokkal (húzódzkodás, célba dobás) 
egyéb képességeiket is kipróbálhatják a gyerekek azU10, 11, 
és 12-es korcsoportokban, míg az új szabályok értelmében 
a fiatalabbak 4000 métert eveznek. Az U9-es lányok között 
Szabó Dóra megnyerte a futamát, míg ugyanitt Pétervári 
Kata 4. lett. U10-ben Agócs Ferenc a 4., míg az U11-ben Tóth 
Flóra a 7. helyezést érte el. Az U12-ben Zsíros Attila 17. lett. 
Július 11. és 14. között az csehországi Racicében került sor az 
ifjúsági és U23-as gyorsasági Európa bajnokságra. K-1 200 
méteren Adrienn képviselhette hazánkat, az előfutamban és a 
középfutamban a harmadik helyen végzett, a döntőben pedig a 
kilencedik lett. Talán elmondható, hogy Adrienn jobb helyezést 
várt el magától, azonban mindenképpen tiszteletreméltó, 
hogy évek óta tudja hozni azokat az eredményeket, amelyek 
nemzetközi szereplésre jogosítják fel, egy olimpiai számban. 
Kijelenthető, hogy kitartó munkájával példakép a gyerekek 
szemében, és valószínűleg nagyon sok fiatal versenyző azonnal 
aláírná az általa elért eredményeket. Az ismételt nemzetközi 

szerepléshez szívből gratulálunk! Július 14-én került sor a 
Vidékbajnokságra Fadd-Domboriban. Itt is három egyéni 
versenyző lett elindítva. Dankó Roland (U13, K-1, 2.000 m) 
19., Szabó Eszter (U13, K-1, 2.000 m) 8., míg Csikós Réka 
(U13, K-1, 2.000 m) 12. lett. A két lány a teljesítményével 
jogot szerzett arra, hogy az Országos Bajnokságon képviseljék 
az egyesületet! A felnőtt Magyar Bajnokságot Szolnokon 
rendezték meg július 26. és 28. között. Adrienn K-1 200 
méteren másodikként továbblépve az előfutamból, a döntőben 
is a nagyon szép második helyet szerezte meg, csupán az 
újpesti színekben induló, Világ- és Európa-bajnok Lucz Dóra 
előzte meg! Romániában, Pitestiben rendezték meg az ifjúsági 
és U23 Világbajnokságot augusztus 1. és 4. között. Ákos az 
előfutamból negyedikként került tovább, a középfutamában 
pedig hatodik lett, így a B döntőbe került, ahol végül a hatodik 
helyen zárt. A tavalyi évet követően ismételten nemzetközi 
versenyen vehetett részt Ákos, aki jövőre is még ifjúsági 
versenyzőként egy jó alapozással hasonló sikereket érhet el.  
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Közlekedésbiztonsági Nap

2019. szeptember 14-én, szombaton Tiszalök Város 
Önkormányzata és a Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
rendezte meg az első Közlekedésbiztonsági Napot a Főtéren, 
amely a Híd a Tiszán - Tiszalök 
a társadalmi kohézió erősítéséért 
TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00001 
számú pályázat keretein 
belül valósult meg. Ez a 
projekt 2022. augusztus 31-
ig tart, és már eddig is számos 
rendezvény kapcsolódott hozzá, 
a Nemzetközi Néptánc-gálától a 
Piknik mozin keresztül az István 
a királyig, és még sok esemény 
előttünk áll, izgalmas évek 
várnak ránk.
Fővédnökként Gömze Sándor 
polgármester úr nyitotta 
meg a napot köszöntőjével, 
10-től 14 óráig a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság mobil 
műszaki vizsgaállomásán a fékeket és a futóművet vizsgálták 
meg díjmentesen, valamint a szakemberek ellenőrizték a 
világítóberendezések és a gumiabroncsok állapotát. Ezzel 
a lehetőséggel 27 autós élt, szerencsére kirívóan rossz 
állapotú járművet nem találtak. A biztonság jegyében minden 
kerékpárral érkező felnőtt kapott egy Led-es első-hátsó 
lámpát. Természetesen a gyerekekről sem feledkeztünk meg, 

minden általános iskolás kapott ajándékba egy fényvisszaverős 
karpántot, azok az alsósok, akik pénteken biciklivel kerekeztek 
el az iskolába, ezen kívül kaptak egy prizmás kulcstartót, 
a felsősöket pedig kulaccsal jutalmaztuk. Élményekkel is 
gazdagodtak, hiszen számtalan trükkös bringán tesztelhették 

ügyességüket, az erős gyomrúak 
pedig az extrém átfordulós hintán 
tekerhettek, és akinek maradt 
még energiája, az a trambulinon 
levezethette. A Tiszavasvári 
Rendőrkapitányság szimulátora 
és a „részeg szemüveg” is nagy 
sikert aratott a gyerekek körében, 
akik egy igazi rendőrautóba 
is beleülhettek, bár azért a 
rendőrök megjegyezték, hogy 
hátul nem igazán jó ülni… Bár 
ragyogó, kellemesen meleg őszi 
napunk volt, azért mindenkinek 
jólesett a meleg ebéd, a 
finom, zaftos pincepörkölt az 
Egyesített Szociális Intézmény 
konyhája és Szabó Veronika 

intézményvezető asszony jóvoltából. Összességében egy 
remek családi nap volt a biztonságos vezetés és kerékpározás 
jegyében, amelynek jövőre természetesen folytatása is lesz, 
addig is mindenkinek balesetmentes közlekedést kíván a Városi 
Könyvtár és Művelődési Ház dolgozóinak nevében:

 
Szakolczainé Suskó Ágnes - igh.

Ehhez a teljesítményhez is gratulálunk! Augusztus 3-án és  4-én 
Sukorón, a Velencei tavon került megrendezésre a Kolonics 
György Gyermek, Kölyök Magyar Bajnokság. Eszter és Réka 
az első napon egy miskolci kislánnyal kiegészülve MK-1 3x200 
méter váltóban indult, ahol a futamukban 6-ak lettek. Másnap 
K-4 2.000 méteren voltak érdekeltek, ahol a 7. helyezést 
érték el végül. Augusztus 8. és 11. között a Velencei tavon 
rendezték meg a Serdülő, Ifjúsági és U23 Magyar Bajnokságot. 
Ákos az ifjúságiak között K-1 200 méteren negyedik, míg 
K-2 200 méteren Magyar Bajnok lett! Adrienn egy diósgyőri 
csapattársával kiegészülve K-2 200 méteren a 7. helyen végzett 
az U23-ok között. Szeptember 1-jén különleges helyszínen, a 
Városligeti tavon rendezték meg a Red Bull Vízisprint nevű 
versenyt, ahol Ákos – alátámasztva meghívásának jogosságát 

– a korcsoportjában első lett! A fentiek alapján megállapítható, 
hogy alegyesületünk versenyzői ismét eredményes fognak zárni, 
méltón képviselik a DVTK SE színeit a megmérettetéseken. 
A jó eredmények fenntartása, illetve javítás érdekében fontos 
az utánpótlás toborzása, ezért tájékoztatjuk a kedves szülőket, 
hogy érdeklődő gyermekeiket szívesen látjuk a vízi edzéseken, 
legyen szó aktív részvételről, vagy szimplán nézelődésről. A 
lehetőségekről, valamint az edzésekről Orosz Sándortól (06-
70-204-6985) és Oroszné Pilipecz Mariannától (06-70-347-
5740) tudnak felvilágosítást kapni.
Diósgyőri Vasgyárak Testgyakorlók Köre Sportegyesület 
Tiszalöki Alegyesület

          Csikós László Márk
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Anyakönyv

Elhunytak: 
Kiss Gyula 

Lakatos László 
Veres Lászlóné 
Dudás József 

 
Házasság: 

Vajda Éva - Horváth Mihály 
Varga Enikő - Balogh Ernő 
Rácz Noémi - Baksa Zoltán 
Somogyi Éva - Kiss Zsolt 

Csipkés Andrea - Szankovics István 
Cziáky Tímea - Péntek Miklós 

Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:
Kis Mercédesz Ibolya

Kovács Emil
Nagy Rozina Nelli

Lakatos Miklóst köszöntötték 2019. 
szeptember 12-én az Ezüstfenyő Nyugdíjas 
klub tagjai 75-ik születésnapján, aki 
finom tortával, pogácsával kedveskedett a 
klubtagoknak.

Szeptember 15-től Telekom-os előfizetők is nézhetik Tiszalökön  
a Tiszavasvári Városi Televízió adásait!

Kezdés naponta: 18.00-tól  Ismétlés másnap: 9.00-tól

Tiszalök üdülőtelepen Nyár u. 7. sz. HRSZ:3985
420 m2 telek eladó. Ár: 860.000,-Ft Érd.: 30/737-4699
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Soha el nem múló fájdalommal 
emlékezünk

Müller András 
halálának első évfordulójára

Emlékét örzi felesége,
testvérei és családtagjaik.


