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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

 
Tiszalök Város Önkormányzatának  

Képviselő-testülete és bizottságai 2019-2024
 

Gömze Sándor polgármester
 
Cserés Csaba alpolgármester
 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Bede-Tóth Attila képviselő-elnök
Dr. Krámor Katalin képviselő
Lakatos Pál képviselő
István Zsolt kültag
Oláh Imre kültag 

Ügyrendi és Szociális Bizottság
Fercsákné Tomán Ildikó képviselő-elnök
Dr. Krámor Katalin képviselő
Forgács-Nagy Emese képviselő
Bényei Péterné kültag
Suskó Andrásné kültag

 
Kulturális, Sport, Ifjúsági és Köznevelési Bizottság
Tölgyesi Attiláné képviselő-elnök
Csikós Sándor képviselő
Forgács-Nagy Emese képviselő
Körei László kültag
Zahonyik Szilvia kültag

Tisztelt Tiszalöki Választópolgárok! 

Köszönöm mindenkinek, aki bizalmat szavazott nekem az október 13-i önkormányzati választáson. 
Köszönettel tartozom azoknak a képviselőjelölteknek, akik támogattak a kampány során! Köszönettel 
tartozom segítőimnek, akik időt és energiát nem kímélve dolgoztak, ha kellett, akkor az igaztalan 
vádakkal szemben megvédtek, kiálltak mellettem.
Kedves Tiszalökiek!
Az új városvezetés nyugodt körülmények között kezdheti meg munkáját. A racionális gazdálkodásból 
fakadóan nincs lejárt számlatartozása, nincs hitelállománya Tiszalök Város Önkormányzatának. 
Biztonságban tudhatjuk valamennyi városi intézményünk működését. Nemcsak megtartani, bővíteni 
is sikerült a foglalkoztatottak létszámát. Az energetikai fejlesztésekből adódó megtakarítások 
alapinfrastruktúra fejlesztésekre lettek felhasználva. Javult a közbiztonság, bővült a szolgáltatások 

köre, a város turisztikai -, idegenforgalmi fejlesztései haladnak. Alakul Tiszalök kisvárosi képe.
A 2019. október 24-i ünnepélyes alakuló ülésen beterjesztettem Tiszalök Város Képviselő-testülete elé elfogadásra az 5 évre 
szóló gazdasági programomat. A program megvalósításának fontos garanciája a testületi tagok személye is. Önök jóvoltából 
olyan lokálpatrióta, több éve városunkért önzetlenül tevékenykedő képviselők alkotják a városvezetést, akikkel eddig is egymást 
kiegészítve, segítve dolgoztunk Tiszalök biztos fejlődéséért.
Eskümhöz híven a következő években is legjobb tudásommal fogom Tiszalököt, Önöket -  tiszalöki embereket - szolgálni, és 
mindent megteszek, hogy biztonságban tudjuk, a  fejlődés útján tartsuk Városunkat!
                                                                   HAJRÁ, TISZALÖK!

Tisztelettel és köszönettel: Gömze Sándor
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Előadások a könyvtárban

2019. október 14-én Szabó László, alias Téjlor előadást tartott a magyar nyelv 
ősiségéről, Nem jöttünk mi sehonnan sem! címmel, a könyvtár galéria részében. 
Előadását Varga Csaba, író, matematikus, nyelvész gondolatmenete alapján 
építette fel. A mai európai nyelvek a magyar nyelvből vették át szavaik egy 
jelentős részét. Az idegen nyelvekben is meg lehet találni helyenként a magyar 
alapszavak nyomait, viszont azt az egységet és következetességet, ahogyan a 
magyar nyelv építkezik, már nem látjuk. A ma ismert nyelvek közül a magyar a 
legrégibb. Valóban létezett egy közös nyelv hajdanán, ami a magyarban maradt 
meg a legnagyobb épségben. Ez bizonyítható oly módon, hogy különböző 
nyelveknek nem csak egy-egy szavát hasonlítjuk össze, hanem az azonos tőből 
(szógyökből) kinövő egész szóbokrokat is megvizsgáljuk. Nincsenek véletlenek 
a szavak képződése terén. Példákat hallhattunk arra, hogy az alapszavakban a 
mássalhangzók adják a szó jelentésének alapját. A magyar nyelv kettő és három hangból álló alapszavakból, ún. szógyökökből épül 
fel. A hangokat tartalmazó alapszavak alakjukban és jelentésükben is nagyon hasonlítanak egymáshoz. Szeretnénk, ha a könyvtárban 
havonta lenne egy felnőtteknek szóló előadás. Idén volt már nálunk Vigné Piroska, aki az egészségesebb, vidámabb életről tartott 
előadást. Pál Erzsébet a Szeretet Ereje. A Magas Frekvencia Teremtő Erő témában arról beszélt, hogyan segít hozzá a magas 
frekvencia egy boldogabb, teljesebb, tudatosabb élethez. Igyekszünk különböző témákkal elérni felnőtt olvasóinkat. Kézműves 
foglalkozásokat pl. gyöngyfűzést is tervezünk. Ha van olyan téma, amely érdekelné Önöket, várjuk ötleteiket az email címünkre:  
tiszalokikonyvtar@gmail.com.

Zöldség - gyümölcs szobrászat

2019. október 15–én zöldség – gyümölcs szobrászaton vettünk részt a Hétszínvirág 
óvodában. Minden tagóvodából 6 fő nagycsoportos érkezett óvónénik kíséretében. 
A szobrászat témája az állatok világnapja volt. Gyermekek és felnőttek egyaránt jól 
érezték magukat ezen a napsütéses délutánon. Nevelőmunkánk során ösztönözzük a 
gyermekeket a mindennapos alkotásra, mely során törekszünk a gyermekek életkorának, 
fejlettségének megfelelő módszer és technika alkalmazására. A vizuális – ábrázoló 
tevékenységek fejlesztő hatással vannak a gyermekekre. Végzése közben fejlődik:  
 
- Kifejezőkészségük, fantáziájuk,  
- Esztétikai érzékük, figyelmük, koncentrációs képességük,  
- Manipulációs készségük, szem – kéz koordinációjuk.

Ábrázoló tevékenységeink során is a komplex szemléletet alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy az alkotás elkészítése közben elmondjuk 
a hozzá fűződő verseket, mondókákat, dalokat éneklünk, számolunk. A gyerekek szívesen nyílnak meg ilyenkor, beszélgetünk, vagy 
csendben elmélyülten alkotnak. A zöldség gyümölcs szobrászat végén kiállítást rendeztünk az elkészült művekből, mely során a 
gyerekek megcsodálták egymás munkáját. A gyerekek élményekkel tele, ajándékokkal tértek haza. 

                                                                                                         Kiss Erzsébet 
Sport és Szabadidő Munkaközösség vezető

Kedves Állatbarátok! 

Ezt a kölyökkutyuskát a Damjanich utcán elég szörnyű állapotban találta Gresnyerné Emese. Ő ideiglenesen befogadta és elvitte az 
állatorvoshoz is, hogy a legszükségesebb ellátást megkapja! Nagyon köszönjük a segítségét! Nekik már két kutyusuk van, így nem 
tudják befogadni! Már körbejárta az állatvédő egyesületeket, senki nem tud segíteni! Így rajtunk a sor, segítsünk ennek a kis szegény 
állatkának, először is egy befogadóra lenne szükség, másodsorban pénz is kellene, hogy a gyógykezelését tovább tudják folytatni! 
 
Számlaszám, ahová adományokat várjuk:
Tiszalök Város Önkormányzata
11744137-15404716
A közleménybe kérjük beírni: adomány a kutyának

Fogjunk össze Bogár gyógyulásáért!
Köszönjük szépen az adományokat!
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A tiszalöki hadifogolytábor áldozataira 
emlékeztünk 

2019. október 4-én, pénteken 14 órától 
Tiszalök Város Önkormányzata és a 
Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
szervezésében a tiszalöki hadifogolytábor 
áldozatainak tiszteletére megemlékezést 
tartottunk. Az 1989-ben felavatott 
emlékműnél minden évben felidézzük 
a tiszalöki vízerőmű építésén dolgozó 
hadifoglyok sorsát. Az eseményen ünnepi 
beszédet mondott Gömze Sándor, Tiszalök 
polgármestere, aki visszaemlékezésében 
a Remény rabjainak nevezte el a tábor 
lakóit. 1945. után Magyarországon és 
a szocialista tömbben számos ilyen tábor létesült, ahova 
az új hatalom számára veszélyt jelentő embereket zártak 
be. 1951 februárjában jött létre a tiszalöki tábor, bár nem 
tartozott a legnagyobbak közé, de új szerepet kapott, ugyanis 
itt akarták összevonni azokat a külföldi hadifoglyokat, akik 
a későbbiekben nyugati országokban kívántak letelepedni. 
Az erőmű építésén kényszermunkát végző rabok embertelen 
körülmények között éltek és dolgoztak. 1953 júniusától indult 
meg az iparfejlesztés lassítása, a hadsereg leépítése, és döntés 
született az internálótáborok felszámolásáról is. Július elején 
megjelent az amnesztia rendelet is, viszont a rabok szabadon 
bocsájtását is pontos ütemterv alapján végezték el. Tiszalökre 
augusztus 3-án érkezett meg az illetékes szabadító bizottság, két 
nagyobb turnusban, augusztus 3. és 22. 
valamint szeptember 16. és 24. között 
zajlott, amikor összesen 573 ember 
szabadulhatott ki. A bizottságok munkája 
- főleg, miután annak kézzelfogható jelét 
is látták - egyrészt reménnyel töltötte 
el a rabokat, másrészt sokan akadtak, 
akik (nem is alaptalanul) bizalmatlanul 
viseltettek a szép ígéretek iránt. A 
nagyarányú szabadulás és átszervezés alapjaiban forgatta fel 
a tábor életét, főleg úgy, hogy Recskről és Kazincbarcikáról 
elkezdték Tiszalökre szállítani a nyugati (főleg NSZK) illetőségű 
külföldi állampolgárokat is. A napi jelentésekben egyre 
gyakrabban szerepeltek összetűzések, fegyelmezetlenségek 
és a munkateljesítmény csökkenése, főleg a szabadítások 
augusztus 23-i leállítása után. A bizonytalanságérzet és 
feszültség kezdett megmutatkozni a rabok munkáján is; emiatt 
Dornai Sándor főhadnagy, táborparancsnok október 2-án 
megbízta Finn Ferencet, az internáltak munkavezetőjét, hogy 
hívja össze a munkavezetőket, közölje velük, hogy magasabb 
termelési szint esetén javítani fognak az élelmezésen. Emellett 
munkaverseny kihirdetésére is javaslatot tett; ez volt az, ami 
végül leverte a biztosítékot az internáltaknál, akik gyakorlatilag 
„munkástanácsot” alakítottak és követeléseket fogalmaztak 
meg. Amelyek a következők voltak: Kapjanak különböző 
tisztálkodási eszközöket, illetve az 56 órán túl nehéz testi 
munkát végzők kapjanak zsírpótlékot. Választ kértek arra, 
hogy mikor mennek haza. A munkaversenyt a táborban lévő 
internáltak nem fogadták el. A tábor valamennyi dolgozója 
nevében kérték, hogy az október 4-én, 10 órakor megtartandó 
értekezleten a táborparancsnok vegyen részt. Az, hogy foglyok 

ilyen szervezetten lépjenek fel, korábban elképzelhetetlen 
volt, és ez kellő zavart okozott a parancsnokságon is. A 
helyzet este 8 óra körül kezdett veszélyessé válni: egyrészt 

a foglyok a létszámellenőrzésen vették 
észre, hogy többen hiányoznak soraikból, 
másrészt néhány internált Huber László 
vezetésével elverte László Jánost, akiről 
megtudták, hogy „szolgálatokat tesz a 
táborparancsnokságnak”, akit az őrök a 
kerítésen átrángatva tudtak csak kimenteni. 
Bár a rabok fellépése nem volt egységes 
(többen a barakkokban maradtak), pláne 
nem szervezett, este 9 óra felé a tiltakozás 
tüntetésbe csapott át; az őrség ennek 
fegyvertelen feloszlatására kapott utasítást, 
amelyhez segítségül hívták a tűzoltókat is, 

de miután a rabok kinyitották a tábor összes vízcsapját, nem 
maradt elég nyomás fecskendőik használatához. Az egyik 
internált így emlékezett vissza a folytatásra:  „Időközben 
gépkocsin katonák érkeztek, és körülvették a tábort. 
Beindítottak egy motorfecskendőt is, és ismét locsolni kezdték 
a tömeget. Minden csővezető mellett állt egy géppisztolyos 
katona. A locsolók mind közelebb jöttek a tömeghez. Hátrálni 
nem tudtak, mert a tömeg hátul „ellennyomott”. Az első sor nem 
tudta tartani a hátulról jövő nyomást, és egy lépést előre ment. 
A csővezetők megijedtek, eldobálták a csöveket, és kiszaladtak 
a táborból. A kapun belül ekkor hangzott el a „Boxer” által 
leadott pisztolylövés. Erre mindenfelől - a toronyból, oldalról, 
hátulról - lőttek. Természetes, hogy mindenki menekülni 

próbált és gyorsan a barakkba akart 
jutni. Pedig a barakk sem nyújtott 
védelmet, hiszen a 6-os barakkban egy 
társunk a priccsen ülve sebesült meg. 
A barakkoknak csak egy ajtaja volt, 
mindenki ott tolongott. Én próbáltam 
lecsillapítani fogolytársaimat, de ahogy 
hátra néztem, a fejek magasságában 
láttam a torkolattüzet. Erre én is a 8-as 

barakk előtti eső által kimosott mélyedésbe feküdtem. Egy 
darabig itt lapultam, amikor a szántóföld felől hallottam a 
„tüzet szüntess” parancsot.” A végére öt halott és vagy harminc 
sebesült maradt az udvaron.” Bár az internálótáborokat a tervek 
szerint október 31-ig fel kellett számolni, Tiszalök esetében erre 
csak 1954 elején került sor. Ezt követően a tábort lebontották, 
mára nyoma is alig látható, egykori területén 1989. október 
4. óta emlékoszlop áll. Polgármester úr, Tasnádi Frigyes volt 
hadifogolyról is megemlékezett beszédében, aki szabadulása 
után a településen maradt és családot alapított. Egész életében 
azon dolgozott, hogy az itt történt események ne merüljenek 
feledésbe és az emberiség soha ne kövessen el többet ekkora 
bűnt. Az ünnepi megemlékezésen közreműködtek a Nyíregyházi 
Szakképzési Centrum Tiszalöki Teleki Blanka Szakgimnázium, 
Szakiskola és Kollégium tanulói és tárogatón kísért Fekete 
Miklós művésztanár. Bacsó János Görög Katolikus parókus 
a jelenlévőkkel közösen imádkozott, majd Tasnádi Frigyes 
családja és barátja, Bocskay István helyezték el az emlékműnél 
az emlékezés virágait. Tiszalök Város Önkormányzata, és az 
intézmények is lerótták kegyeletüket a megemlékezésen.

 
Tölgyesi Attiláné - igazgató
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A nő és a férfi

Ha a férfiak megértenék végre, hogy mi kell a nőnek, akkor 
ez a világ olyan egyszerű és nagyszerű lehetne, és igazán jó 
lenne az élet! Jó lenne, ha azt adnák meg a nőnek, amit akar, 
amit szeret, és nem azt, amit a férfi gondol. Rájönnének arra is, 
hogy a legrondább férfinak is lehet egy gyönyörű nő a párja. A 
nő, és a férfi mindegyik ugyanazt akarja, és mégis mindegyik 
mást és mást akar. Igen, a nő a férfit, és a férfi pedig a nőt 
akarja. Az örök ellentét és az örök összetartozás. S nem lehet 
olyan a világ, ahol a nők a férfiak örök rabszolgái legyenek! 
És mégis van ilyen a társadalmunkban is, van ilyen nézet, van 
ilyen elv. A nők álmodozóbbak, mint a férfiak, de hiszem, hogy 
mindenkinek vannak álmai és vágyai, amik aztán lehet, hogy 
össze is törnek egyszer, vagy repesve valóra vállnak. Aztán 
a kiábrándultság is adhat erőt újra és újra. Néha áldozatot is 
kell tudni hozni ahhoz, hogy elérjünk valamit az életben, csak 
ne legyen ez egyoldalú áldozat hozás és ne csak a nő hozzon 
áldozatokat. Mindenért, amiért halni érdemes és áldozatot 
kíván, azért élni is érdemes lehet! „ A férfi sorsa a nő.” írta Jókai. 
S milyen igaz az, hogy „Egyedül álló házaspár közül a férfi a 
családfő, a többi a nő.” írta Vágó Péter. A nő és a férfi együtt 

erősek, vagy külön érnek többet? Az örök vita, az örök ellentét, 
az örök összetartozás. Egymás nélkül igen csak nehéz egy új 
világot egy jövőt teremteni. A nő keresi az igazi férfit, a társat a 
megbízhatóságot a férfi keresi az igazi „Évát”, az örök nőt, aki 
gyereket szül, nyugodt hátteret biztosít. Mindegyik mást akar, 
mást keres, és olyan nehéz az alku, az egymásrautaltság világa. 
Legyen behódolás, de legyen önállóság, legyen szép és vidám 
az élet, a gondok menjenek máshova, - ugye milyen egyszerű?! 
Nem jó az, ha azt gondoljuk, hogy csak a nő lehet érzelgős, 
hiszen a legokosabb a legerősebb férfi is érzelgős csomóvá 
válik, ha megszületett az első gyermeke és először tartja a 
kezében a gügyögő kis csomagot, és a nő csak egy” csatakos 
fáradtság” és összeroskad a szülés után. Furcsa az élet, ugye? 
A férfi is tud sírni, és a nő is tud ordítva káromkodni. Lehet 
egy nő és egy férfi annyira közel egymáshoz, mintha egyetlen 
test, mintha egyetlen ember lenne! Vajon ez az érzés miért nem 
adatik meg mindenkinek? Az erő és a gyengédség, a tűz és a 
víz, a békesség és a harag, a harmónia és a lazaság, a szelídség 
és a dac ez mind bennünk van, mert mind mi vagyunk mi nők 
és férfiak - mi emberek!
 

Bodnár Gáborné

Halld meg világ!

Mi történik ebben a világban?
Csendesebb az élet kacagása,
A természet kacér suhanása,
Madárdalok reggeli imája.

 
Hová tűnt el az emberek mosolya,
A megélhetés szinten tartása?
Idős emberek felkarolása,
Barázdás arcok simogatása?

 
Miért van helyette irigység és bánat?
Már-már felemészti az emberi vágyat.
Béke és szeretet kihal a lelkekből,
Pedig csak az adhat úja és újra erőt.

 
Becsüljük meg egymást e cudar világban,
Összefogva könnyebb, s örüljünk egymásnak.
Egymást megsegítve kijutunk a mélyből,
Még a nap sugara is ránk nevet az égből.

 
Hallod te világ!
Nyisd ki karjaidat,
Öleld át a sorsot,
S tedd boldoggá azt!

Kotosz Istvánné
2019. október
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Őszi Könyvtári Napok a tiszalöki Városi Könyvtárban
„Minden virágszál említésre vár, minden marék por megjegyzésre méltó...” 
       (Weöres Sándor)

2019-ben az Országos Könyvtári Napok tematikája az ENSZ fenntartható fejlődési keretrendszerére épült, amelyben egy páratlanul 
ambiciózus és átalakító jellegű jövőkép szerepel. Egy olyan világot képzeltek el, amely mentes a nélkülözéstől, ahol mindenki 
boldogulhat. Olyan világot, amely mentes a félelemtől és az erőszaktól, ahol az írás- és olvasástudás általános. Olyan világot, 
amelyben a minőségi oktatás minden szintje mindenki számára hozzáférhető, akárcsak az egészségügyi ellátás és a szociális védelem, 
ahol biztosított a fizikai, mentális és szociális jóllét. Ahol elegendő, biztonságos, megfizethető és tápláló élelmiszer áll rendelkezésre, 
ahol a fogyasztási és termelési módok és valamennyi természeti erőforrás használata – a levegőtől a földig, a folyóktól, tavaktól és a 
víztározóktól az óceánokig és tengerekig – fenntartható. A KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT – FELELŐSSÉGÜNK A FÖLDÉRT 
projekt keretében ezek közül az igen fontos, mindannyiunk és gyermekeink, unokáink életét is alapvetően befolyásoló témák közül 
igyekeztünk könyvtári környezetben, sajátos eszközeinkkel alaposabban körüljárni néhányat, bízva abban, hogy az információk 
átadásával egy-egy apró lépést tehetünk a megoldás felé. Könyvtárunkban a programsorozat szeptember 30-án hétfőn indult, hiszen 
nagyon sok szép rajz érkezett a Népmese Napja alkalmából meghirdetett rajzversenyünkre, amelyeket szebbnél szebb könyvekkel 
jutalmaztunk. A boldog gyereksereg kifelé menet Rácz Ágnes babakiállítását is megtekintette. Köszönjük szépen Dr. Erdélyi Béláné, 
Mártika szakértő zsűrizését, és a pedagógusok közreműködését.

A rajzverseny helyezettjei: 
1. évfolyam:
I. Szabó Adél 1/a
II. Ádám Kiara 1/a
III. Budai Ramóna Kinga 1/b
IV. Pintye Stefánia 1/a
Különdíj: Iker Lara 1/b

2. évfolyam:
I. Szilágyi Tímea 2/a
II. Lázár Virág 2/b
II . Orosz Jázmin 2/b

3. évfolyam:
I. Üveges Ádám 3/a
I. Pétervári Kata 3/b
II. Szilágyi Anna 3/b
II. Szakács Attila 3/b
III. Fábián Liliána 3/b
III. Bajusz Botond 3/b

4. évfolyam:
I. Füredi Szaffi 4/a
II. Megyesi Kamilla 4/a
III. Bartók Zsombor 4/a
IV. Ignáth Henrietta 4/b
IV. Rácz Attila 4/
Különdíj: Balogh Heléna 4/a

5. évfolyam:
I. Szeifert László 5/a
II. Müller Lili 5/b
III. Bagi Anna 5/a
Különdíj: Deli Dorottya 5/b
Különdíj: Orosz Bianka 5/b

SNI
I. Csizmadia Klaudia 7
II. Tóth Rudolf 5
III. Bartucz Zoltán 5/a
I. Balogh Beatrix Vivien 5/a
II. Kiss Vanessza 5/a
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Október 2-án, szerdán délután pedig megújítottuk szokásos szüreti mulatságunkat, hiszen a megszokott must és vendégváró finomság 
mellett a Méhecske Játéktér népi játékaival is kedveskedtünk a gyerekeknek. A ovisok és az általános iskolások most nem egyszerre 
érkeztek, mint eddig, hanem váltották egymást, így minden csoport és osztály kényelmesen tudott játszani, amit nagy örömmel meg 
is tettek. Az időjárás is kedvezett nekünk, csodálatos őszi délutánt töltöttünk együtt. Sajnos, ez a csodálatos idő elromlott csütörtökre, 
amikor is baba-mama klubunkban Jenei Zsigmondné Julikával beszélgettünk a fenntartható fejlődésről.
Szerencsére a rossz idő csak egy napig tartott, így pénteken faültetéssel csatlakoztunk az Ültess fát, olvass alatta könyvet! elnevezésű, 
a könyvtárak országos faültetési kezdeményezéséhez, és elültettünk két szelídgesztenyefát és öt berkenyefát könyvtárunk udvarán, 
miközben bent az anyukák, apukák, nagyszülők és gyerekek lelkesen fejtették a keresztrejtvényt, és örültek a jutalmul kapott 
szép könyveknek. A programsorozat október 7-én, hétfőn zárult, mikor is Sherlock Holmes nyomában könyvtári foglalkozáson 
nyomoztunk a 8/a osztály egy részével, akik menet közben híres detektívregény íróvá is átalakultak, és összeraktak egy feldarabolt 
dodót is. Nagyon élvezték a Kahoot online feladatkészítő oldalon elkészített kvízt, amelyben a válaszokat az okos telefonjaikkal 
tudták kiválasztani. Egyébként is arra bíztattam őket, hogy a foglalkozás közben nyugodtan használják a telefonjukat, ha nem 
tudnak valamit, hiszen lexikont ma már csak kevesen használnak, inkább az online térben keresnek válaszokat, és a könyvtárosok 
alkalmazkodnak ezekhez a megváltozott igényekhez. A gyerekek jól érezték magukat a foglalkozás során, és bízunk benne, hogy 
látjuk még őket nálunk, és köszönjük Losoncziné Kiss Ildikó tanárnőnek az együttműködést.
„Az erdőből egy levelet hozott a posta reggel, egy száraz tölgyfalevelet, néhány sor zöld szöveggel. Az állt rajta, hogy eljött az ősz, 
a nyáridőnek vége, most már a néma télre vár az erdő és vidéke.”
Az őszi kézműves foglalkozásaink nem tartoznak az Országos Könyvtári Napok programsorozatához, de nálunk már hagyomány, 
hogy minden októberben mutatós őszi díszeket készítünk az általános iskola alsósaival. Idén az őszi avar kedves kis lakóját, a sünit 
készítettük el, könyvajánlókkal fűszerezve, hiszen az a célunk, hogy amellett, hogy a gyerekek pozitív élményekkel hagyják el a 
Galériát, olvasóvá neveljük őket, és visszatérjenek a könyvtárba kölcsönözni, hiszen az olvasás nemcsak szabadidős tevékenység, 
hanem ennél jóval több, konkrét hatással van az egészségünkre. A vitathatatlan szellemi töltet mellett a fizikai jóllétünket is 
befolyásolja. Kutatások sora foglalkozik azzal, hogy a mindennapos olvasás milyen hatást gyakorol az egészségre. Az egyik meglepő 
eredmény, hogy ellenállóbbnak bizonyulnak azok, akik rendszeresen olvasnak. Olvasás alatt nem a bulvárt és nem is a híreket 
értjük, hanem szépirodalmat. Azok, akik a telefonjuk nyomogatása helyett, elalvás előtt olvasnak, jobban alszanak, pihentetőbb az 
alvásuk. Az olvasás lecsendesíti az elmét, még akkor is, ha nem éppen vidám az, amit olvasunk. Az olvasás a memóriát is fejleszti, 
sőt megóv a memóriavesztéstől. Idős embereknél megfigyelhető, hogy egyszerűen frissebb a gondolkozásuk, edzettebb az agyuk 
azoknak, akik olvasottabbak. Az olvasás ugyanis az agyra közvetlenül hat: az agyat olyan ingerek érik, mintha valóban megélnénk 
azt, amit olvasunk. Az agynak éppen az a része aktiválódik, amiről olvasunk. A tanulásra is pozitív hatással van az olvasás, hiszen 
a tanulási problémák hátterében a mai iskolások 50-60 százalékánál - lényegében kortól függetlenül - kimutatható valamilyen, az 
anyanyelvhez, az olvasáshoz, a szövegértéshez, a szókincshez, a beszédhez kapcsolódó elakadás, zavar, fejletlenség, gyakorlatlanság. 
Ezeknek az eseteknek csak egy kis része valódi diszlexia, ami szakember segítségét igényli. A legtöbbször az is elég lenne, ha a 
gyerek a mostaninál többet olvasna - egyáltalán olvasna szabadidős programként is. Ezért kérjük a szülőket, hogy a tanulás mellett 
engedjék meg, hogy „csak” olvasson a gyerek, ehhez nyújt segítséget könyvtárunk, hiszen 16 éves kor alatt ingyenes a beiratkozás, 
így a diákok jobbnál-jobb könyveket kölcsönözhetnek ki, gyakorlatilag ingyen.
 
Intézményünkben szeretettel várunk minden olvasni és szórakozni vágyót!

 
A Városi Könyvtár és Művelődési Ház dolgozói nevében:

Szakolczainé Suskó Ágnes igh.
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Tájékoztatás 

Az Orfeusz Kegyeleti Szolgáltató Kft., mint 
a tiszalöki köztemetők üzemeltetője ezúton 
tájékoztatja Tiszalök Város lakosságát az alábbiakról: 

Helyi képviselőnk:  
Tóth Ferenc

 
Lakcím:  

4450 Tiszalök, Klapka Gy. u. 9.
 

Telefonszám:  
30/526-5844

Temetésfelvételi irodánk a továbbiakban is a Tiszalök, Honvéd 
u. 53. sz. alatt található (ravatalozóval szemben).

Központ: 4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 70.

Tel.: 42/404-938, 30/680-7180, 30/683-0308

Felhívás

Az Orfeusz Kegyeleti Szolgáltató Kft., mint a 
tiszalöki köztemető üzemeltetője, ezúton tájékoztatja a 
temetőlátogatókat, hogy az

1996. január 01. előtt betemetett sírhelyek,
a 2011. január 01. előtt betemetett 

urnasírhelyek és urnafülkék
 

MEGVÁLTÁSI IDEJE  
2019. DECEMBER 31-ÉN LEJÁR.

 

A sírhelyek újraválthatók:  
 

Tóth Ferenc temetőgondnoknál:
Tiszalök, Honvéd u. 53.  

(református temetővel szemben).
Tel: 06-30/526-5844,

 
illetve cégünk irodájában:

 
4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 70.

Tel.: 42/404-938, 30/680-7180.

Sírhelydíjak Tiszalök Város Képviselő-testülete 13/2013 
(XII.04.) Önkormányzati rendelete alapján:

1 személyes sírhely díja:  

8.890 Ft

2 személyes sírhely díja:  

17.780 Ft

Urnafülke, urnasírhely díja:  

10.035 Ft

 
Az újra nem váltott sírhelyek, urnasírhelyek és urnafülkék 
értékesítésre kerülhetnek.

 

Orfeusz Kegyeleti Szolgáltató Kft.
üzemeltető

 

Orfeusz Kegyeleti Szolgáltató Kft.
üzemeltető

ANYAKÖNYV 

Szeptemberben házasságot kötöttek:
Nagy Lajos Márk - Tarnai Dóra

Tóth Ádám - Szebenszki Julianna
Borbély Imre - Szőke Diána

Bényei Zoltán Mihály - Balogh Enikő
Terebes Ádám Zsolt - Balogh Viktória

Fehér Imre - Béres Ágnes

Akitől szeptemberben búcsút vettünk:
Bényei Mihály József

Kenyeres Lászlóné
Ráduly Lászlóné

Mosó József Attila
Fekete Imre

Hogyán István
Gábriel György Pálné

Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:
Ádám Doroti Zoé

Balogh Maja
Balogh Milán Máté

Baksi Boglárka
Bódi Lara Dominika

Dinó Zara
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Csillagtúra

Október 9.-én ismét megszerveztük a Csillagtúránkat, amit évről – évre 
érdeklődés kísér óvodásaink és a szülők között egyaránt. Külön öröm 
számunkra, hogy több óvodából is részt vettek esti sétánkon – szülők, 
gyerekek, óvó nénik. Az időjárás ismét kegyes volt hozzánk, igaz picit 
felhős volt az égbolt, de fáznia senkinek sem kellett túránk során. A 
gyülekezés után (a kenyérgyári holtág töltésén) meglepetés is várta az 
érdeklődő szülőket, gyerekeket. Az Aranyalma óvoda egyik kis óvodá-
sának lelkes apukája már régóta foglalkozik a csillagászat rejtelmeivel, 
így megörvendeztetett bennünket egy csillagvizsgáló távcsővel, amivel 
tanulmányozhattuk a holdat és a látható csillagokat. A kíváncsiskodók 

türelmesen várakoztak azért, hogy a távcsőbe mindenki belenézhessen. Ezúton mondunk 
köszönetet „csillagász apukánknak”. Ezután indultunk „a csillag lesre” a szokásos zseb-
lámpás, világítós eszközök segítségével. Sajnos éjszakai állatokkal nem találkoztunk, de 
közben kiderült az ég és sok – sok csillagot, csillagképet fedezhettünk fel az eget kémlel-
ve. Sétánk alatt kellemes légkör alakult ki a résztvevők között, valamennyien jól éreztük 
magunkat, kellemesen elfáradva értünk vissza a töltés elejére. Élményekben most sem 
volt hiány, jövőre mindenkit szeretettel visszavárunk majd. 

Huszti Mariann - Környezeti Nevelés Munkaközösség vezető

OVI-FOCI 2019

A Tiszalöki Napközi 
Otthonos Óvoda 
és Napos Bölcsőde 
minden évben 
megrendezi az OVI-
FOCI bajnokságot. A már hagyománnyá vált program célja, hogy a legkisebb 
korosztályt is az egészséges életre és a mozgás szeretetére nevelje. Idén október 10-
én került sor a bajnokság megrendezésére a Kerekerdő Óvodában, melyen minden 
tiszalöki óvoda képviseltette magát. Egy közös, zenés bemelegítés után a csapatok 
körmérkőzéssel, 6-6 perces játékidőben mérték össze erejüket. Az OVI-FOCI 2019-
es bajnokságon I.helyezett Kerekerdő Óvoda, II. helyezett Szivárvány Óvoda, III. 
helyezett Hétszínvirág Óvoda, Gólkirály Mocsár Rikárdó (Kerekerdő Óvoda) 
eredmények születtek. A résztvevőket emléklappal, a helyezetteket oklevéllel, 
arany, ezüst és bronzéremmel díjazták. A bajnokság levezetésére és a vándorserleg 
átadására Péntek Miklóst kérte fel az óvoda, aki szívesen vállalta idén is a feladatot, 
amit ezúton is szeretnének neki megköszönni a gyerekek és az óvodapedagógusok. 

                                                                                                  Varga Ágnes - Óvodapedagógus

Mese, mese, mese….

Szeptember 30, a Magyar 
Népmese Napja. Ezen a napon 
óvodásaink a szokásosnál 
is több mesét hallgattak. 
Meséltek az óvónénik, a 
szülők. Apróságaink csillogó 
szemekkel hallgatták a magyar  
népmese gyöngyszemeit. 

Tetszésüket tapssal fejezték ki. Köszönet a résztvevő szülőknek hogy felolvastak, 
szórakoztatták a gyerekeket előadásukkal.

 
Nagyné Tóth Tünde - óvodapedagógus

A legnagyobb művészet

A legfőbb művészet, tudod mi?
Derűs szívvel megöregedni!
Tenni vágynál, s tétlen maradni,
igazad van, mégis hallgatni.
Soha nem lenni reményvesztett.
Csendben hordozni a keresztet:
Irigység nélkül nézni másra,
ki útját tetterősen járja.

Kezed letenni az öledbe,
s hagyni, hogy gondod más viselje.
Hol segítni tudtál régen,
bevallani alázattal, szépen,
hogy arra most már nincs erőd,
nem vagy olyan, mint azelőtt.
Így járni csendesen, vidáman
Istentől rád rakott igádban.

Mi adhat ilyen békét nékünk?
Ha abban a szent hitben élünk,
hogy a teher, mit vinnünk kell,
örök hazánkba készít el.
Ez csak a végső simítás
a régi szíven, semmi más.
Eloldja köteleinket,
ha e világ fogva tart minket.

Teljesen ezt a művészetet
megtanulni nehezen lehet.
Ára öregen is sok küzdelem,
hogy a szívünk csendes legyen,
s készek legyünk beismerni:
Önmagamban nem vagyok semmi!

S akkor lelkünk kegyelmes Atyja
nekünk a legszebb munkát tartogatja:
Ha kezed gyenge más munkára,
összekulcsolhatod imára.
Áldást kérhetsz szeretteidre,
körülötted nagyra, kicsire.
S ha ezt a munkát is elvégezted,
és az utolsó óra közeleg,
hangját hallod égi hívásnak:
„Enyém vagy! Jöjj! El nem bocsátlak!“
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Másoltassa videofelvételeit DVD-re!
 

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

videofelvételt tudunk másolni!
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Tiszalök településen 

T Ü D Ő S Z Ű R É S T
TARTUNK

 
Szűrés helye: Városi Művelődési Ház

(Tiszalök, Kossuth u. 27.)
 

Szűrés ideje:  
2019. november 8-14.   8.00-12.00-ig.

 
A tüdőszűrésen való megjelenés betöltött 40 éves 

kortól AJÁNLOTT ÉS INGYENES!
40 éves kor alatt  

térítés ellenében (1 700 Ft) történik
Befizetésre a tüdőszűrési idő utolsó 30 percében 

már nincs lehetőség
A szűrővizsgálatra legutóbbi szűrőlapját,  

betegbiztosítási kártyáját,  
lakcím kártyáját és személyigazolványát  

magával hozni szíveskedjen.

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 lehet a  06 70/345-3401-es telefonszámon 

Sári Benjaminné 85-ik születésnapját ünnepeltük a 
Nyugdijas klubban, aki finom tortával, pogácsával 

kedveskedett a klubtagoknak.


