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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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Tájékoztató az Önkormányzat Képviselő-

testületének alakuló üléséről

A 2019. október 13-án megtartott helyhatósági választás 
eredményének jogerőssé válásától számított 15 napon belül meg 
kell tartani a képviselőtestület alakuló ülését. Ezen jogszabályi 
előírásnak megfelelően 2019. október 24-én, csütörtökön 
tartotta alakuló ülését a Képviselő-testület. Az ülés kötelező 
napirendi pontjait a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelete tartalmazza. Összesen 13 
napirend került megtárgyalásra, amelyből 11 kötelező erővel 
bíró napirend volt. Sorrendben az alábbiak:

1) Boros Jánosné a Helyi Választási Bizottság elnöke 
tartott tájékoztatót a választásról, annak eredményéről, amely 
mindenféle zökkenő nélkül zajlott le.

2) A megválasztott önkormányzati képviselőktől a HVB 
elnöke vette ki az esküt és adta át számukra a megbízóleveleket.

A megválasztott képviselők: 
Bede-Tóth Attila 
Cserés Csaba  
Csikós Sándor 
Fercsákné Tomán Ildikó 
Forgács-Nagy Emese  
Lakatos Pál  
Dr. Krámor Katalin  
Tölgyesi Attiláné  

3) A megválasztott Gömze Sándor polgármestertől szintén 
a HVB elnöke vette ki az esküt a Képviselő-testület előtt.

4,5) A megválasztott főállású polgármester illetményét és 
költségtérítését jogszabály határozza meg; de ezt a Képviselő-
testületnek határozatban kell elfogadnia.

6) Szintén kötelező eleme az alakuló ülésnek a társadalmi 
megbízatású alpolgármester megválasztása. Személyére 
a polgármester tett javaslatot és ez alapján egyhangú 
szavazással Cserés Csaba képviselőt választotta meg a 
Képviselő-testület társadalmi megbízatású alpolgármesternek. 
 

7) Az alpolgármester megválasztása után döntött 
a Képviselő-testület az őt megillető tiszteletdíjról és 
költségtérítésről.

8) Ezután szintén a kötelező programnak megfelelően 
az újraválasztott Gömze Sándor polgármester ismertette az 
előttünk álló ciklusra vonatkozó gazdasági programját. 

9) A Képviselő-testületnek három állandó bizottsága 
van, amelyekbe elnököket és tagokat választott a 
Képviselő-testület a tagjai közül az alábbiak szerint: 
 Bizottság 

megnevezése Elnöke Tagjai

Pénzügyi és 
Városfejlesztési 

Bizottság 
Bede-Tóth 

Attila
Dr. Krámor Katalin  

Lakatos Pál 

Ügyrendi és 
Szociális Bizottság 

Fercsákné 
Tomán Ildikó 

Dr. Krámor Katalin  
Forgács-Nagy Emese 

Kulturális, 
Sport, Ifjúsági 
és Köznevelési 

Bizottság 

Tölgyesi 
Attiláné 

Forgács-Nagy Emese  
Csikós Sándor 

 
A jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 
szerint az említett 3 bizottság 5-5 tagból áll, amelyben 3 
fő képviselő és 2 fő nem képviselő (ún: külsős) tag vesz 
részt a munkában. Ebben a napirendben a bizottságokba 
az alábbi „külsős” tagokat választotta meg a testület: 
 

Bizottság megnevezése „külsős” tagok

Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság 

István Zsolt 
Oláh Imre

Ügyrendi és Szociális 
Bizottság 

Suskó Andrásné 
Bényei Péterné

Kulturális, Sport, Ifjúsági és 
Köznevelési Bizottság 

Körei László  
Zahonyik Szilvia

 
Az Önkormányzatok működését alapvetően meghatározó 
„Magyarország önkormányzatairól” szóló törvényben 
is szerepel, hogy az új megválasztott Képviselő-testület 
megalkotja, vagy ha van, felülvizsgálja a Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. Mivel van Szervezeti és Működési 
Szabályzat, ezért 3 fős munkacsoportot választott meg 
a testület, annak felülvizsgálatára, aktualizálására. 
Tagjai: Mező József jegyző, Fercsákné Tomán Ildikó és 
Forgács-Nagy Emese 

10)  Ebben a napirendben Gömze Sándor polgármester Úr 
részére a jogszabályban rögzített (adható) jutalom összegét 3 
havi illetményében állapította meg egyhangú szavazattal a 
testület.

11) Az utolsó napirendben a Tiszalöki Kossuth Lajos 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarán levő 
kézilabdapálya burkolatának felújítására benyújtandó (önerő 
nélküli) pályázatról született döntés.

Tiszalök, 2019. november 20. Mező József - jegyző
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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.

    Kegyeleti Szolgáltató Kft.

Összkomfortos vízparti mobil-apartmanok 
kialakítása Tiszalöki Strand területén 

A Centrum Tender Kft a Tiszatér Leader Egyesület által VP6-
19-2.1-87-1-17 kódszámon kiírt, „Helyi adottságokra épülő 
turisztikai fejlesztések” című felhívás keretében támogatási 
kérelmet nyújtott be, melyben vízparti mobil apartman 
szálláshelyek kialakítását tervezi. A Támogatási kérelmet 
az Irányító Hatóság Támogatásra érdemesnek ítélte és 9,7 
millió forint támogatásban részesítette. A projekt keretében 
a Tiszalöki Strand területén három darab – egyenként 4 fő 
elszállásolására alkalmas -, mobil kivitelű, összkomfortos, 
apartmant alakítunk ki.

Vízi élménypark megvalósítása Tiszalökön 

A Bölcs Baglyok Szögi Lajos Közhasznú Alapítványa, 
a Tiszatér Leader Egyesület által VP6-19-2.1-87-1-17 
kódszámon kiírt, „Helyi adottságokra épülő turisztikai 
fejlesztések” című pályázati felhívás keretében támogatási 
kérelmet nyújtott be, melynek keretében egy vízi élménypark 
kialakítását tervezi. A támogatási kérelmet az Irányító Hatóság 
támogatásra érdemesnek ítélte meg és 9,9 millió forint 
támogatásban részesítette. A projekt keretében a Tiszalöki 
Strand területén egy mobil rendszerű vízi élménypark 
kerül majd kialakításra, amely a térségben egyedülálló, új 
szolgáltatás elérését teszi lehetővé, mind a helyi lakosság, 
mind pedig az aktív turizmust kedvelő - távolabbról érkező 
- egyéni turisták, iskolai osztályok, munkahelyi csoportok 
számára.
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HÍREK A KOSSUTHBÓL

Versenyeredmények 

Az iskolai anyanyelvi- és olvasási versenyen a következő eredmények születtek:
Anyanyelvi 

verseny 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam

I. Buri Dóra 5.b Páger Zselyke 6.a Balogh Mirjam 7.a Szegedi Petra 8.a

II. Bihari Bálint 5.b Páger Petra 6.a Bartók Ágoston 7.b

Agócs Armand 8.a
Bartók Apor 8.a

Szakolczai Emma 8.a
Tóth Panna Petra 8.a

III. Orosz Eszter 5.b Polonkai Viktória 6.b Szilágyi Szabolcs 7.a Medve Dávid László 8.a

Olvasási  
verseny 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam

I. Bihari Bálint 5.b Páger Zselyke 6.a Balogh Mirjam 7.a Bényei Eszter 8.a

II. Balogh Anna 5.a Varga Zalán 6.a Fleischer Flóra 7.b
Kórik Csenge 7.b Agócs Armand 8.a

III. Bagi Anna 5.a Horváth Boglárka 6.a 
Szabó Győző Patrik 6.a Bartók Ágoston 7.b Aranyász Amira 8.a

Horváth Zsófia Eszter 8.a
 

A Bölcs Baglyok Szögi Lajos Közhasznú Alapítvány által rendezett  
„HOGYAN GAZDÁLKODJ OKOSAN AZ ENERGIÁVAL”  

című versenyen a 6. évfolyamosok csapata II. helyezést, a 7. évfolyamosok csapata III. helyezést ért el.
A csapatok tagjai:
6. évfolyam: Varga Zalán, Győrfi Zsanett, Kulcsár Kinga, Molnár Virág, Nagy Réka Fruzsina  Páger Petra,  Páger Zselyke, 
Reszkető Gergő
7. évfolyam: Perjési Nándor, Balogh Mirjam, Máté Viktória, Aranyos Marcell, Fábián Attila, Gábor Zétény, Kertész Máté, Kőszegi 
Bence, Reszkető Gábor, Papp Zoltán, Szilágyi Szabolcs

Szentesiné Mogyorósi Judit emlékére…

Szomorú szívvel fogadtuk a hírt, hogy betegsége és a biztató előjelek ellenére, 
mégis hirtelen végeztetett be a sors. A sors, amely a fáma szerint mindannyiunk 
számára megírattatott, a sors, mely nem adott neki újabb esélyt. A búcsú 
pedig kimondhatatlanul fájó. Hangtalan szavak ülnek torkunkban, könnyekbe 
burkolva, melyet a gyász hatalma tart fogságában. Nehéz megszólalni. 
Elköszöntünk tőle. A család, a rokonai, a tanítványai, és mi, a munkatársai. 
Kolléganőnk 1987-től dolgozott a Tiszalöki Kossuth Lajos Általános 
Iskolában. Tanító volt, aki emellett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat 
is ellátott. Korábban színjátszást tanított művészeti képzés keretében, és 
dolgozott a Büntetés Végrehajtási Intézetben is. Reményik Sándor sorai 
jutnak eszembe:
 
„Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk.
Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz
Mert minden csönd más, - minden könny, - vigasz,
Elfut a perc, az örök Idő várja…”
 

Fájdalommal teli szívvel búcsúzunk, nyugodj békében.

A Kossuth minden dolgozója
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Novemberben is mindenkit vár a könyvtár!

Idén sem unatkoztunk november hónapban, aki követi a 
Városi Könyvtár és Művelődési  Ház, Tiszalök nevű Facebook 
oldalunkat, láthatta azt a sok-sok képet, amit a foglalkozások, 
rendezvények alkalmából feltöltöttünk. 
Októberben és novemberben Tölgyesi Attiláné Kata 
igazgatónő több alkalommal tartott helytörténeti foglalkozást 
a harmadik, illetve ötödik évfolyamnak Tiszalök a mi 
városunk! címmel. A gyerekek megismerkedtek városunk 
történetével, intézményeivel, épületeivel, rendezvényeivel, 
jelképeivel és alkotóival. Megilletődve vették kézbe a 
város kulcsát, és érdeklődve nézték Vámos Nóra fazekas és 
Bodnár Dániel szarufaragó munkáit. Nagyon fontos, hogy a 
fiatalok megismerkedjenek városunk múltjával, értékeivel, és 
kötődjenek szűkebb lakóhelyükhöz.
November 12-én Vadadi Adrienn 
volt a vendégünk egy író-olvasó 
találkozón.
Vadadi Adrienn óvónő, újságíró, két 
gyereke van: egy nagy, egy kicsi. 
Leszel a barátom? - ovis mesék c. 
első meséskötete 2013-ban jelent meg 
a Pagonynál, és a közönség rögtön a 
szívébe fogadta.
Leszel a barátom? – kérdezi teljes 
természetességgel az óvodában egyik 
gyerek a másiktól. Leszek! – hangzik 
a vidám válasz, és már mennek is 
együtt a homokozóba, a mosdóba, a 
babaszobába. Vadadi Adrienn ovis 
meséi ezekről az apró élményekről, 
erről a nagyon fontos három-négy 
évről mesélnek. Az alvásról és 
nemalvásról, evésről és válogatásról, barátokról és magányról, 
babázásról és építésről, vicces óvó bácsiról és nagyívű szökési 
tervről, rosszalkodásról és megbocsátásról. Egyszerűen, 
kedvesen, humorral és megértéssel. Akár most megy oviba a 
gyerekünk, akár ott tölti már a mindennapjait, ez a könyv neki 
és róla szól, és minden percébe bele tudja élni magát!
Az írónő  Így mutatja be magát:”Hogy mit szeretek? – amikor 
este tízkor ráeszmélek, hogy egyáltalán én is létezem. Addig 
anyuka, háztartási alkalmazott, óvónő, kutyagazda vagyok. 
Olyankor nem is tudom, mit szeretek… azt, amit mindenki 
más: olvasni, írni, moziba járni, kötögetni (csak vicceltem). 
De a legjobb turistának lenni, mert akkor biztos, hogy éppen 
nyaralok!” 
A harmadikosok nagyon élvezték a találkozást Adrienn 
nénivel, felkészülten érkeztek, több könyvét is elolvasták, és jó 
kérdéseket tettek fel.
Másnap, november 13-án, szerdán, és 14-én csütörtökön a 
hagyományos Márton-napi kézműves foglalkozásunkon láttuk 
vendégül az általános iskola alsós évfolyamait, akik papírból 
készítették el Márton libáját, jutalmul süteményt kaptak.
A csütörtök nagyon eseménydús nap volt számunkra, hiszen 
a foglalkozások mellett Havanyeczné Dobó Anett borította 
illatárba a könyvtárat a doTERRA gyógyító hatású illóolajaival, 
novemberi baba-mama klubunk alkalmából.
A dōTERRA® története
2008 tavaszán egy csoport egészségügyi és üzleti szakember, 
akik már személyes tapasztalatokkal rendelkeztek az illóolajok 
életminőségjavító hatásairól, összegyűltek azzal a közös 
elhatározással, hogy a Tanúsított, Tiszta, Terápiás Minőségű 
(CPTG) illóolajokat megmutassák a világnak. Valami 

különlegeset akartak létrehozni, ami minden ember számára 
újdonság, kezdve azoktól, akik nem ismerik az illóolajokat 
azokig, akiket a terület a szakembereinek tart. Néhány 
meghatározó kérdést tettek fel maguknak — „Mi lenne, ha 
felkínálnánk a világnak egy új és hatékony egészségmegőrző 
alternatívát?” „ Mi lenne, ha ezt az új típusú egészségmegőrző 
programot az illóolajok használatára alapozva tehetnénk 
meg?” Mi lenne, ha az olajoknak egy magasabb minőségét 
tudnánk előállítani, tesztelni és gyártani, amelyek tisztábbak 
és hatékonyabbak lennének, mint bármely más, a jelenlegi 
piacon elérhető olaj?” Mi lenne, ha mi a legprofesszionálisabb 
módon tudnánk kórházakkal, orvosokkal, terapeutákkal és 
tanácsadókkal társulni azért, hogy az illóolajok egészségre 
gyakorolt
hatását a leghitelesebben ismertethessük meg a világgal?”
Arra a következtetésre jutottak, hogy hasonló szenvedéllyel és 
elképzeléssel rendelkező munkatársakkal, kemény munkával 

és elkötelezettséggel létre tudják 
hozni az illóolajok új generációját. 
Ezzel az elhatározással létrehoztak 
egy céget és dōTERRA-nak nevezték 
el, jelentése “A Föld ajándéka.” A 
dōTERRA első ajánlatát mely 25 
önálló olajból és 10 olajkeverékből 
állt, 2008 április 25-én vezették be a 
piacra.
Zárás után, 17 órakor pedig a 
felnőtt olvasóknak szervezett 
előadáson Kander Zoltánné Nóra 
mutatta be a FARMASI termékeit: 
- tisztítószereket, mosószereket, 
gyógynövény alapú kozmetikumokat, 
gyógynövényes- hypoallergén /
baba/ termékeket, amelyek 
vegyszermentesek, állatkísérlet 

mentesek, bőrgyógyászatilag teszteltek. Ismertette a különféle 
problémák kezelését, pl.: visszér, ízületi fájdalom, száraz –
zsíros, pattanásos- problémás bőr, hajhullás, korpás- és sérült 
fejbőr stb…

Mindeközben mi, könyvtárosok pedig készülünk a decemberi 
adventi programokra, amelyek tulajdonképpen még 
novemberben elkezdődnek, hiszen november 30-án szombaton 
19 órától a Mámor Színtársulat hirdeti, hogy Imádok élni!, 
amelyet egy Nosztalgia Diszkó követ a művelődési házban. 
Másnap, december elsején felgyullad az első láng Tiszalök 
óriási adventi koszorúján, a Polgármesteri Hivatal előtti téren, 
bent, a nagyteremben pedig Singh Viki ad adventi koncertet. 
December 5-6-7-én a Karácsonyi Forgatagunkba várunk 
mindenkit szeretettel, 8-án a második gyertyát gyújtjuk meg 
az adventi koszorún, az óvodások műsorával színesítve, 14-
én szombaton pedig az Adventi Ajándékkosarat nyújtjuk át 
városunk lakóinak sok-sok szeretettel…
December 15-én vasárnap a harmadik gyertya lángja lobban fel 
a hivatal előtt, fellép a Tiszalöki Római Katolikus Egyházközség 
énekkara, majd Hekman Böbe és Vajdáné Plósz Jolán műsora 
zárja a délutánt.
Az utolsó gyertyát december 22-én gyújtjuk meg, a fellépők 
sorát a Református Nőszövetség Énekkara zárja.
Minden kedves látogatónknak és olvasónknak köszönjük, hogy 
idejükből áldoznak a kultúra támogatására, és mindenkit sok 
szeretettel várunk rendezvényeinkre!

A Városi Könyvtár és Művelődési Ház dolgozói nevében:
Szakolczainé Suskó Ágnes igazgató-helyettes
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Mozgalmas hetek  
a Telekiben

Október 10-11-én került 
megrendezésre a „Dönts 
jól, jövőd a tét!” elnevezésű 
pályaválasztási kiállítás a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal  
szervezésében, melynek idén 
is a Continentál Aréna adott 
otthont. Közel száz kiállító 
vett részt a rangos eseményen, 
gazdálkodó- és hivatalos 
szervek egyaránt, valamint 
számos oktatási intézmény, 
köztük a Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
is. Ilyenkor a csarnok épületét két napra a pályaválasztás előtt álló, továbbtanulási lehetőségek 
iránt érdeklődő fiatalok, szüleik és tanáraik veszik birtokba. 
Iskolánk minden évben nagy lelkesedéssel készül és vesz 
rész a kiállításon, a színpadon rendész tanulóink önvédelmi 
bemutatóval szórakoztatták a közönséget. A szakmaudvarban 

két hegesztő tanuló gyakorlati tudását is megcsillogtatta, az érdeklődők pedig szívesen fogadták 
az apró ajándéktárgyakat. Évek óta nagy sikere van iskolánkban a felnőttoktatásnak. Kozmetikus 
tanulóink minden évben részt vesznek az ILCSI szakmai továbbképzésén, ahol a legújabb 
termékekkel, kezelésekkel ismerkednek meg, valamint jó hangulatú szakmai beszélgetés és 
kapcsolatépítés lehetősége vár rájuk. Az idei őszi ILCSI-körút nyíregyházi állomása október 13-án 
volt a Centrál Hotel és Étteremben. Október 14-18. között kerültek megrendezésre a Nyíregyházi 
Szakképzési Centrum rendezvényei a „Szakképzés Európai Hete” rendezvénysorozat keretében. 
Iskolánk több programot is szervezett ebből az alkalomból. Október 16-án immár harmadik 
alkalommal rendeztük meg a Pályaorientációs napot, amin ebben az évben 5 szakmacsoporthoz 10 
cég és 5 szervezet képviselői fogadták el meghívásunkat, ezzel is emelve rendezvényünk színvonalát. 
Iskolánk nyílt napja a megszokotthoz képest korábbi időpontban, október 17-én volt. A helyi és a 
környező települések általános iskoláiból érkeztek a nyolcadik osztályos tanulók. Kollégáimmal 
igyekeztünk minden érdekességet megmutatni a szakképzési kínálatunkból, a közismereti tárgyak 
oktatásába pedig bemutató órák keretében pillanthattak be a gyerekek és kísérőik. Így hét helyszínen 
találkozhattak iskolánk tanáraival, oktatóival az érdeklődők. Ezzel az eseménnyel párhuzamosan 
került megrendezésre az „Ovis Szakmaudvar” az iskolánk tornatermében, ahol a tiszalöki óvodások 
játékos formában ismerkedhettek meg a nálunk tanított szakmákkal. Jövőre is nagy szeretettel 
várjuk a jövő szakembereit! Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget és az 
odaadó munkát, aki a programok szervezésében, lebonyolításában, a rendezvényeken részt vett. 
Külön köszönöm a részvételt a Tiszavasvári Rendőrkapitányság, a Tiszalöki Országos Büntetés-
végrehajtási Intézet, a Magyar Honvédség Nyíregyházi kirendeltsége és a Katasztrófavédelem 
Tiszavasvári kirendeltsége dolgozóinak. 

Jancsó Adrienn - „szakmás” munkaközösség-vezető

Álomvilág

Titokzatos álomvilág
Visszavitt a múltba,
Elrepített ki falumba,
Takaros kis házikóba.

Ismerősnek tűnt ott minden,
Melegség járta át a szívem.
Kerestem a szüleimet,
Egy ölelésre akartam őket.

Keresgéltem mindhiába,
Üres volt ott minden szoba.
Kertbe mentem, kutakodtam,
Csak a szél suttogását 
hallottam.

Nem találtam én ott senkit,
Csak egy bögrét összetörve,
Anyámé volt, megismertem,
S rémület fogta át a testem.

Kimerülten rohangáltam
A hideg, rideg éjszakában.
Süvítő szél így szólt hozzám:
Kit keresel itt te leány?

Ajkam nem bírt megszólalni,
Úgy elkezdtem dideregni.
A csillagok is reám néztek,
Kit keresel ugyan, kérlek?

Csendben, halkan odasúgták:
Temetőben várnak reád.
Felriadtam rossz álmomból,
Kicsi párnám oly vizes volt.

Kotosz Istvánné
2019. november 
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Elődeink

Jó lenne tudni: honnan jövünk, kik voltak az őseink, mit 
tennének Ők ma? Milyen terheket kell viselnünk és mi az, amit 
az őseink ránk hagytak. Kik voltak ők, és miért vagyunk mi itt 
a világban? Örökségünk mire kötelez, jövőnk építése közben el 
kell, vagy el kell-e felejteni a múltat, és kötelez-e valamire az 
őseink, elődeink tisztelete. Dédszüleink, nagyszüleink is más 
világban éltek, ők már meg sem értenék ezt a digitális világot, 
a rohanó életformát, mint ahogy számunkra is misztikus a 
jövő. Vagyunk annyira bátrak, hogy a múltunkkal szembe 
tudjuk nézni, és el is tudjuk viselni azt, el is tudjuk fogadni 
azt, ami már megváltozhatatlanná vált! Már nincs változtatási 
lehetőség visszafelé, ezt sajnos már tudjuk. Lehet, hogy az 
egész élet és a halál is csak egy átmeneti utazás. Miért vagyunk 
annyira kíváncsiak az elődeinkre, az őseinkre, a múltunkra, a 
régi időkre? A kései utódok vajon megkapják mindazt, amit 
az ősök elmulasztottak?  Ott vannak az elődeink minden 
mozdulatunkban itt élnek a zsigereinkben. Talán a pillanatban 
a pillanatnak kell élni és a jövőt kell tervezni minden feltétel 
és hátsó gondolat nélkül. Az, aki a múlton rágódik, az lemarad 
a jövőről. Nem kell túl sok időt tölteni a bánkódással és a 
rágódással. Elődeink terheit cipeljük időnként a megkopott 
hátizsákunkban, de lehet ezt úgy, hogy ne nyomja kősziklaként 
a megroggyant vállainkat? Lehet ez ilyen egyszerű?  Vagy 
kapjuk azt a terhet, vagy hagyjuk és lépjünk túl rajta, mert 

mi már mások vagyunk, mi már magunkat építjük fel mi már 
a jövőt építjük! Merjünk igazán boldogok lenni? Legyünk 
kreatívak, hisz elődeinknek talán visszafelé már nem tartozunk 
semmivel sem, és talán az ő hibáikért már nem nekünk kell 
bűnhődni, és az ő dicsőségük sem bennünket illet meg, és 
nem mi aratjuk le a babérokat sem. Azt szokták mondani: a 
„név kötelez”, de mire és milyen név?! Hol van az a határ, ami 
már felment a kötelezettség alól, hol van az a kor, amikor már 
„fittyet hányunk „az ősökre? A körülöttünk csendben tébláboló 
lelkek, mint az elődeink szellemei, magasról néznek le ránk 
büszke kősziklaként. Figyelik életünket, szemlélik tetteinket, és 
azt, hogy méltóak vagyunk-e az elődeinkhez. Ők a melegséggel 
figyelő megrekedt lelkek, kik fejcsóválva szemlélik furcsa 
világunkat. Mi mindent láthatnak Ők onnan fentről?  Mi csak 
figyeljünk a belső hangokra, hallgassunk a megérzéseinkre, 
repüljünk gondolatainkkal! Lehunyt szempilláink mögött egy 
szúette időutazásra indulhatunk és megelevenednek a régi 
korok ősei, kedves elődei. Amíg élünk, a kezünkben van a 
döntés lehetősége is. Mire, vagy kire akarunk emlékezni? Mit 
jelent a múlt, és milyen lehet a jelen, és mi várható a jövőben? 
Gondoljunk csak bele: ami számunkra ma fontos, az holnapra 
már jelentéktelen esemény, egy elfoszlott emlék lesz. A 
történelem is nagy hatással van a múltra, és óriási jelentősége 
van a mára, és a jövőre is! A múltunk alakít, és az tesz bennünket 
olyanná, amivé válunk!

Bodnár Gáborné

Egy tragikus halálról

Ott vagy a tányérom alatt
Benne vagy a kanalamba
A te ízed minden falat
A fénykép te vagy
… Nagyon fáj még
A fény is te vagy
S minden árnyék
Te vagy a fa
S alatta te vagy a pad
Te vagy a Tisza árja
Te vagy ha a folyó apad
Te vagy a tű, cérna, olló
Te vagy az életigenlő fehérgalamb
És te vagy a fekete holló
Te vagy ébredésem
Nappalom majd kínzó álmom
Téged látlak minden zugban
És magamat is benned látom

Halmi Sándor

Boldog névnapot Kata!!! :)
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„ZöldSarok”

Tisztelt Tiszalökiek! 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház, valamint szervezetünk – a Bölcs Baglyok 
Szögi Lajos Közhasznú Alapítvány - együttműködésének 
köszönhetően, egy új szakmai rovat jön létre a Tiszalöki 
Hírlapban, amely a jövőben, havi rendszerességgel „ZöldSarok” 
néven található majd meg az újság hasábjain. A szakmai 
rovat célja, hogy folyamatosan tájékoztassa a lakosságot a 
településünket, illetve a térséget és hazánkat érintő ZÖLD 
kérdésekkel kapcsolatos fejleményekről, emellett pedig hasznos 
információkkal, tanácsokkal lássa el Önöket a hosszútávon is 
fenntartható és élhető környezetünk megteremetése és megóvása 
érdekében. A rovat szerkesztőjeként lehetőséget biztosítunk 
majd Önöknek, hogy a témában felmerült kérdéseiket, 
észrevételeiket írásban is eljuttassák felénk, amelyet minden 
esetben a lehető legrövidebb időn belül - alapítványunk 
kurátorai és szakmai munkatársai, illetve partnerszervezeteink 
szakmai munkatársai - válaszolnak majd meg.  
 
Elérhetőségeink ahová kérdéseiket, észrevételeiket várjuk:
Email cím: info@kistisza.hu 
Levelezési cím: 4450 Tiszalök, József Attila u 17.
 
A rovat első témája, a településen és környékén található illegális 
hulladéklerakók megszűntetésének és az újabb lerakatok 
kialakulásának megakadályozását célzó intézkedésekről való 
tájékoztatás. Alapítványunk a témában azonnali lépéseket 
kezdeményezett és megkezdtük a település illetve környékének 
monitoringozását, valamint megkerestük Tiszalök Város 
Önkormányzatának Képviselő-testületét is. Megkeresésünkre 
azonnali reagálást kaptunk, illetve mind az Önkormányzat 
Városüzemeltetési Intézménye, mind pedig alapítványunk 
munkatársai és önkéntesei, a már feltérképezett területrészeken 
megkezdték az illegális lerakók felszámolását. A monitoringozás 
jelenleg is tart így végleges eredményeket még nem tudunk, 
de azt már most kijelenthetjük, hogy településünkön komoly 
lépéseket kell megtennünk annak érdekében, hogy a már 
felszámolt, vagy a közeljövőben felszámolásra kerülő 
lerakók újraképződését megakadályozzuk. Úgy gondoljuk, 
hogy első lépésként alapjaiban szükséges a lakosság egy 
részének szemléletét - e témában –újraformálni, és felhívni 
a figyelmet arra, hogy az így keletkező szeméthegyeknek 
milyen rövid, középhosszú és hosszú távú következményei 
lesznek természetes környezetünkre, életközösségünkre és 
egészségünkre egyaránt. A szemléletformálás mellett az 
Önkormányzattal közösen megkezdtük egy olyan szakmai 
stratégia kidolgozását, amellyel részben képesek leszünk a 
problémák újbóli kialakulását megakadályozni, részben pedig a 
mégis kialakult problémára hatékonyan reagálni. Elsődlegesen 
tehát kezdjük a szemléletformálással. Az általunk képviselt 
szakmai vélemény szerint: a hulladék gyűjtésével, tárolásával, 
kezelésével – egyszóval – a hulladékgazdálkodással 
kapcsolatosan alapvető tévhitben élünk akkor, amikor azt 
gondoljuk, hogy az ember által megtermelt hulladékot - az 
ember által is alakított és uralni próbált - környezetünk képes 
lebontani, feldolgozni, vagy akár hasznosítani is. Ebben 
a körben fontos néhány alapelvet rögzíteni ahhoz, hogy, 
gondolatmenetünket a megfelelő síkra, szemléletünket pedig 
a fenntartható fejlődés irányába tereljük. Véleményünk szerint 
az egyik ilyen alapelv, hogy a környezetünknek csak azokra 
a szerves anyagokra van szüksége, illetve csak azokat tudja 
igazán hasznosítani, amelyek az adott területen egyébként is 
jelen vannak. Egy egyszerű példával szemléltetve állításunkat:  

 
miután hazánkban nem terem narancs, banán, vagy kivi – és 
még sorolhatnám -, ezekkel a gyümölcsökkel, illetve ezek  
melléktermékeivel nem igazán tud mit kezdeni a környezetünk 
sem, a hazai talajszerkezetnek nincs szüksége az ezekből lebomló 
anyagokra. Önmagukban egyébként nem lennének károsak a 
talajba kerülve – tehát komposztálva -, azonban nem szabad 
figyelmen kívül hagynunk a tényt, hogy ezeket a „termékeket” 
attól a pillanattól, amikor a fáról lekerülnek, addig, amíg a 
komposztálóba helyezzük őket, számtalan vegyszerrel kezelik, 
amely vegyszerek már káros hatással vannak a komposztban 
kialakuló és a talajban fejlődő mikroorganizmusokra. Fontos 
viszont azt a tényt is kiemelni, hogy akár csak a hazánkban 
termelődött kerti hulladék - más néven zöld hulladék -, úgy 
ezek a szerves anyagok is nagyon károsak a környezetre, ha 
a megfelelő kezelés helyett mondjuk az égetést választjuk 
esetükben. Az égetés során ugyanis – egyrészről - az anyagokat 
nem megfelelő közegben, gyenge oxigén ellátás és utánpótlás 
mellet, és nem megfelelő nedvességtartalommal próbáljuk 
megsemmisíteni, így a növényi részekben lévő szén ugyan 
oxidálódik, de csak részben, és szén-dioxid helyett szén-
monoxid keletkezik, amely nagyon komoly levegőszennyezést 
okoz, továbbá az égés melléktermékeként más szilárdanyagok 
is a levegőbe kerülnek, amelyek szintén nagyon károsak, 
tehát a hulladék égetése TILOS. E szennyezés egyébként 
már nem csak közvetve – a környezetkárosításon keresztül 
-, hanem közvetlenül is veszélyes az emberi egészségre, 
hiszen a gázok azonnali tünetként: émelygést, hányingert és 
fejfájást, míg később szív és érrendszeri megbetegedéseket 
okozhatnak. Végeredményként tehát: a hazánkban egyébként 
nem található „termékek” – azaz import áruk – esetében 
a leginkább elővigyázatos és gondos magatartás az lehet, ha 
a keletkező szerves hulladékot kommunális hulladékként 
kezeljük és gyűjtjük, míg a legkárosabb megoldás az égetés 
ebben az esetben is. E szerves hulladékok komposztálása 
tehát nem ajánlott, de megfelelő körülmények között 
nem is tilos. A hazánkban megtalálható „termékek” 
elfogyasztásával keletkező szerves hulladékok esetében pedig 
a legmegfelelőbb és leginkább környezettudatos eljárásmód 
egyértelműen a komposztálás, hiszen e szerves anyagok a 
talajba kerülve újabb hasznos mikroorganizmusokat alkotnak, 
amelyek nélkülözhetetlenek a hazai élővilág folyamatos 
fenntartása érdekében. Az égetés ez esetben is - az előbb már 
részletesen kifejtet okok miatt – szigorúan TILOS. A nem 
szerves hulladékok esetében is elég sokrétű és összetett a 
„hulladékkezelési útmutató”, de annak alapelvei könnyedén 
megérthetőek és betarthatóak, így alkalmazásuk is egyszerűvé 
válik. Az egyik alapvetés, hogy a környezetünknek semmilyen 
anyagra nincs szüksége, amit ő maga nem tud előállítani, tehát 
semmilyen élettelen – szervetlen - anyagra. Vannak olyan 
anyagok amelyek – bár hosszú idő alatt – lebomlanak a talajba 
kerülve, de ha azt az alapelvet követjük útmutatóként, hogy 
természetes környezetünkbe legfeljebb szerves anyagokat 
juttassunk vissza, akkor tévedhetetlenek leszünk és a lehető 
legnagyobb gondoskodással járunk el. A szervetlen anyagokkal 
pedig úgy gazdálkodhatunk a leginkább körültekintően és 
környezettudatosan, ha minimalizáljuk a hulladéktermelésünket 
– például törekszünk a csomagolásmentes vagy többször 
hasznosítható csomagolással történő vásárlásra, a nagyobb 
kiszerelésben történő beszerzésére, ami fajlagosan kevesebb 
hulladékkal jár, valamint törekszünk arra, hogy alapvető 
élelmiszereinket mi magunk termeljük meg -, illetve a már 
megtermelt hulladékot szelektíven gyűjtjük és a megfelelő 
helyre adjuk le.  Az általunk felsorolt – alapvető intézkedések 
– sem pénztárcánkra, sem a mindennapjainkban jelentkező 
feladatainkra nem rónak többlet terhet, csupán apró figyelmet, 



Kedves tiszalöki Állatbarátok!

Az októberi Tiszalöki Hírlapban segítséget kértünk Önöktől, hogy 
a Gresnyerné Emese által ideiglenesen befogadott kis kutyuson 
segítsenek. 45.000 Ft támogatás érkezett Bogár gyógyíttatására, amit 
ezúton köszönünk a felajánlóiknak! 
Amikor beköszöntött a hidegebb idő, akkor egy felhívást tettem 
közzé a Facebook-on, hogy házra lenne szüksége, alig telt egy pár 
perc és Rácz Zsófia egy nagyszerű házikót adományozott neki, amit 
ezúton is nagyon szépen köszönünk neki! 
A két kép, magáért beszél, alig lehet ráismerni Bogárra és ez a 
szakszerű gondoskodás és a szeretet eredménye, amit Gresnyerné 
Emesének köszönhetünk! Hamarosan gazdisodni fog, amiről már 
a következő számban számolunk be! Köszönjük mindenkinek az 
önzetlen támogatást! 
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körültekintést, megfontoltságot, mértéktartást és egy kis 
törődést kívánnak. Fontos megjegyezni, hogy törődésünket ez 
esetben nem egy feltételezett „jónak”, egy mások által preferált 
elvnek, és nem is kizárólag természetes környezetünknek, 
hanem élhetőbb és fenntarthatóbb világunknak, ezáltal 
magunknak és szeretteinknek szenteljük. Így tehát az általunk 
meghozott áldozat, elenyésző! Ha a fenti alapelveket betartjuk, 
és erre ösztönözzük lakókörnyezetünket is, valamint az általunk 
megoldhatatlannak ítélt problémával – jelen esetben a szemét 
gyűjtésének és elszállításának kérdésével – az illetékesekhez 
fordulunk segítségért, egy olyan lépést teszünk a fenntartható 

fejlődéshez vezető úton, amely – ahogyan mondani szokták: 
„kislépés az embernek, de nagy lépés az emberiségnek”. Bízom 
benne, hogy az általunk képviselt és elfogadott gondolatmenet 
megosztásával segíthettünk abban, hogy természetes 
környezetünket és életközösségünket élhetőbbé és hosszú 
távon fenntarthatóbbá tegyük.
Tiszalök, 2019. november 5.

Írta:  
Dan-Megyeri Tamás alapítványi kurátor kurátor 

Lektorálta:  
Dr Legány András alapítványi kurátor, ny. főiskolai tanár

 
 
 
 
 

A 

várja azok jelentkezését, 
akik szeretnének egy kisebb csoportban együtt 

festegetni,fejleszteni 
a tehetségüket. 

 

Vezeti: Dr. Erdélyi Béláné Holoda Márta 
 

Jelentkezni lehet 2019. december 8-ig 
 a Városi Könyvtárban nyitvatartási időben, 
 vagy a 06/42/578-022 telefonszámon, 

 vagy e-mailben: 
tiszalokikonyvtar@gmail.com címen 



10 2019. novemberTISZALÖKI HÍRLAP

Másoltassa videofelvételeit DVD-re!
 

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

videofelvételt tudunk másolni!

Tiszalöki Hírlap /HU ISSN 1586 8001/ - Tiszalök város polgárainak lapja. Szerkeszti a Polgármesteri Hivatal Felelős kiadó: Mező József jegyzö Felelős szerkesztő: 
Fülöp Attila Lapmanager: Tölgyesi Attiláné Fotó: Cziczer János. Szerkesztőség: Városi Könyvtár 4450. Tiszalök Kossuth út 40/a. Tel.: 42/578-022.  

E-mail: tiszalokihirlap@gmail.com. Kéziratok, hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! 
Tördelő-szerkesztő, nyomdai munkálatok: Viola Print Nyomdaipari Kft. - Tiszalök, József A. út 34. Tel.: 30/37-07-268 e-mail: info@violaprint.hu 

Tiszavasvári, Táncsics u. 10. sz. alatti 
családi ház nagy telekkel eladó.  

Érd.: 06/70/6227078

 
Tisztelt Ügyfelünk!

 
Tájékoztatjuk, hogy Tiszalök, Kossuth u. 52/a 
szám alatti bankfiókunk nyitva tartása 2020. 
január 6-tól az alábbiak szerint módosul. 

Hétfő  8:30 – 12:00 12:30 – 17:00

Kedd:   8:30 – 13:15

Szerda:    12:00 – 17:00

Csütörtök: 8:30 – 13:15   

Péntek:  8:30 – 12:15 

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
 

Temetés felvételi 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
 

Orfeusz Kegyeleti Szolgáltató Kft.
üzemeltető

Ünnepi istentiszteletek  
a Tiszalöki Református Egyházközségben

Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, 
mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, 

telve kegyelemmel és igazsággal. János 1,14.

Bűnbánati istentisztelet  
dec. 23. hétfő 16.00 templom

Karácsonyfa díszítés  
dec. 23. hétfő 17.00 templom

Családi istentisztelet  
dec. 24. kedd 15.00 templom

Úrvacsorás istentisztelet  
dec. 25. szerda 10.00 templom

Istentisztelet kereszteléssel  
dec. 26. csütörtök 10.00 templom

Istentisztelet  
dec. 29. vasárnap 10.00 templom

Óévi istentisztelet  
dec. 31. 17.00 kedd templom

Újévi istentisztelet  
jan. 1. 10.00 szerda templom

Szeretettel hívjuk, várjuk alkalmainkra Önt és Családját! 
Ünnepeljük együtt a karácsony Ajándékát, Isten testet öltött Fiát!

Decemberi lapzárta időpontja!

Kedves Olvasók, Kedves partnereink!  

Az ünnepek miatt a Tiszalöki Hírlapba kérem legkésőbb 
december 10-én estig juttassák el cikkeiket, írásaikat. Köszönjük!  

 


