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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

XXVI. évfolyam 9. szám 2016.  szeptemberINGYENES!

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

Szeretettel köszöntöm Tiszalök Város Lakosságát és minden kedves Olvasót!

Az adventi ünnepkör végén, a negyedik meggyújtott gyertya jelzi számunkra, hogy hamarosan 
itt a karácsony, a legszentebb, legbensőségesebb ünnepünk, mely nemcsak Jézus születésének, 
a kereszténységnek, hanem a család, a békesség, az öröm, és a szeretet ünnepe is egyben. Az 
ünnepváró időszakban számtalan programon, rendezvényen vehettünk részt, s eközben nemcsak 
testünket öltöztettük ünneplőbe, hanem lelkünket is. A karácsonyi készülődés emelkedett, 
ünnepélyes hangulatában térjünk vissza az örök emberi értékekhez: a családhoz, a hithez, éljük meg 
közösen az együvé tartozás, az egymásra figyelés melengető érzését. Kívánom mindenkinek, hogy 
a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket. Leljék meg örömüket szeretteikben 
és embertársaikban, hogy a karácsonyt és az újesztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük.  
Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog újévet kívánok mindenkinek!

                                                                                                        
Gömze Sándor

                                                                                                         polgármester

Karácsony

Eljött a karácsony hófehér ruhában,
Békességet hozott minden lakásba.
Télapó megrázta fehér szakállát,
Boldogan cipelte a megrakott zsákját.

Ropog a hó a lábak alatt,
Zúzmarás ágak dalra fakadnak.
Gerlice párok hasítják az eget,
Miközben a fagyos tetőn megpihennek.

Hófehér karácsony, oly nagyon vártunk,
Békés szeretettel megtöltöd az álmunk.
Angyalok belopóznak a meleg szobákba,
A lélek szeretetét vitték minden házba.

Ablakokban karácsonyfák büszkén mosolyognak,
Ékes ruhájukon helyük van a csillagoknak.
Alatta várakozik ajándékok sokasága,
Estére mindannyinak meg van a gazdája.

A szeretet lángja szívekben dobog,
Lelkeket melegítő „ékszerdoboz”.
Ne váljon hamuvá e nemes dolog,
Ápolni kell, csak úgy lehetünk igazán boldogok.

Kotosz Istvánné
2019. december
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Tájékoztató a 2019. november 28-i  
Képviselő-testületi ülésről

A Képviselő-testület munkaterv szerinti rendes nyílt ülését 
tartott meg 2019. november 28-án csütörtökön. A testületi 
ülésen 8 fő volt jelen, egy képviselő igazolta távolmaradását.
Így a határozatképesség végig biztosított volt. Az ülésen 
összesen 15 napirendet tárgyaltak meg, amelyekről röviden 
szólok, azok sorrendje szerint.
1. Az előző években lezajlott közbeszerzésekről kapott 
tájékoztatást a testület. Összesen 7 db érvényes és eredményes 
közbeszerzés zajlott le tavaly a település által elnyert különböző 
pályázatokhoz kapcsolódóan. A tájékoztatást elfogadta a 
Képviselő-testület.

2. A 2020. évi belső ellenőrzési tervet hagyta jóvá a 
testület, amelyben 3 témát jelöltek meg. A belső ellenőrzés 
fő célja az, hogy a feladatok ellátása során esetleg jelentkező 
hibákat feltárja, azok kijavításra kerüljenek. 

3. Ebben a napirendben az előző 9 hónapban teljesített 
költségvetési bevételek és kiadások számszerűsített, részletes 
adatait ismerték meg a képviselők. A teljesítések időarányos 
szinten alakultak, mindkét oldalon (bevétel és kiadás). 
A tájékoztató idején mintegy 8 millió Ft számlatartozás 
halmozódott fel, amelyeket év végéig a beérkező bevételekből 
teljesíteni tudunk, így várhatóan 2020. évre áthúzódó 
számlatartozásunk nem lesz. A tájékoztató jóváhagyásra került.

4. A munkaterv elkészítése a következő (2020) évre 
jogszabályban előírt kötelezettség. Ebben a következő évre 
összesen 9 testületi ülés megtartását fogadták el a képviselők. 
Természetesen ettől mindig több ülés megtartására kerül sor, de 
amelyek a munkatervben szerepelnek, kötelező erővel bírnak.

5. A közmeghallgatás időpontját 2020. március hó utolsó 
csütörtöki napjával hagyták jóvá.

6. Az új választott testületnek szintén jogszabály írja elő, 
hogy amennyiben nincs, úgy alkossa meg, ha van, vizsgálja felül 
a Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ezen szabályzatban 
rögzítettek mentén zajlik az ülések előkészítése, azok menete, 
valamint a működéshez tartozó szabályok rögzítése. Mivel a 
testületnek van érvényes Szervezeti és Működési Szabályzata, 
ezért annak felülvizsgálatáról döntött az alakuló ülésen és 
a felülvizsgálat alapján módosított Szervezeti és Működési 
Szabályzatot hagyták jóvá.

7. Ebben a napirendben az 1999-ben elfogadott és mára 
már túlhaladott – A helyi közművelődésről – szóló rendeletet 
hatályon kívül helyezte a testület és helyette a jelenlegi 
szabályozással szinkronban lévő új rendeletet alkotott.

8. A napirendben a „Kenyérgyári-holtág” jelenleg állami 
tulajdonban lévő részének önkormányzati tulajdonba adását 
kezdeményezte a testület az MNV Zrt-nél. Mivel a meglévő 
vízfelület jogszerű használata csak ez által lenne megoldható.

9. A Városüzemeltetési Intézmény jelenlegi vezetőjének 
öt évre szóló vezetői megbízása 2020. január 31-én lejár. 
Emiatt a vezetői pályázatot újból kiírta a testület, határozatban 

rögzítve a vezetői pályázat feltételeit.

10. A tiszalöki köztemetőt üzemeltető Orfeusz Kft. 
szerződése 2019. december 31-vel lejár, ezért a testület kellő 
időben kiírta a temető üzemeltetési pályázatát. Erre a határidőig 
csak az Orfeusz Kft adott be érvényes ajánlatot. A bizottsági és 
testületi ülésen egyaránt megfogalmazódott kritikák hatására az 
Orfeusz Kft. az ülésen visszavonta pályázatát. Így a pályázat 
újbóli kiírásáról döntöttek a képviselők.

11. Az OTP Banknál fennálló 15 millió Ft-os folyószámla 
hitelkeret megújításáról döntött a Képviselő-testület. Bár a 
hitelkeret igénybe vételére évek óta nem került sor, de biztonsági 
tartaléknak azért újból megszavazta a Képviselő-testület.

12. EFOP pályázat keretében már korábban kiírt felsőfokú 
tanuló pályázatot újból meghirdette a Képviselő-testület. Mivel 
a korábban kiírt 2 fős pályázatra csak egy jelentkező pályázott. 
Emiatt a rendelkezésre álló és másra nem használható forrásra 
újabb kiírás történt. A pályázatban 32.000.- Ft/hó támogatást 
nyerhet el a kiírásnak megfelelő hallgató 13 hónapra.

13. A Képviselő-testületnek jogszabályban előírt 
kötelezettsége a helyi nemzetésig önkormányzatok munkájának 
segítése. Ezt megállapodásban kell rögzíteni a települési és a 
települési nemzetiségi önkormányzatnak. Ezt a megállapodást 
vizsgálta felül a Képviselő-testület és változatlan formában 
jóváhagyta.  

14. A megnövekedett házi segítségnyújtás iránti igényélés 
nyomán ezt a feladatot az Egyesített Szociális Intézmény csak 
a Szakmai Program módosításával és ez alapján a működési 
engedélye módosítása után láthatja el. Ennek keretében a 
jelenlegi 42 főről 55 főre való ellátotti létszámemelést és ennek 
folyamodványaként 1 fő dolgozói létszámbővítést hagyott jóvá 
a Képviselő-testület.

15. Ezen napirend keretében Gömze Sándor polgármester 
adott tájékoztatást az előző ülés óta tett tárgyalásairól, 
intézkedéseiről.

Zárásként a kérdések, bejelentések témakörben hangzottak el 
képviselői felvetések.
              
                               

Mező József  - jegyző 
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Élmény, kaland, életre szóló felfedezés: a Filharmónia Magyarország ifjúsági 
bérletsorozata, mely a 2019/2020-as évadban is különleges hangversenyeket kínál az 
általános- és a középiskolás korosztálynak. Országszerte körülbelül 250 településen, 
több mint ezer koncerten ismerkedhetnek a gyermekek a klasszikus zenével, különféle 
zenekari felállásokkal, virtuóz hangszerekkel és kiváló művészekkel. A programot 
lendületes, a korosztályhoz szóló moderálás színesíti, a koncertek műsora pedig 

kifejezetten az iskolások számára lett összeállítva. A fellépők között találkozhatunk szimfonikus zenekarral, népzenei együttessel, 
ütőegyüttessel, kórussal, vonósnégyessel, 
sőt még régizenei együttessel és jazz 
trióval is. A koncerttermek ezúttal lehetnek 
az iskolák tornatermei, aulái, akár egy 
mozi vagy a helyi művelődési ház is. 
Tiszalökön ez utóbbi ad helyet idén is e 
különleges alkalmaknak. November 26-
án OPERA-KALANDBAN volt részük 
a jelenlévőknek. A moderátor a színház 
és az opera összehasonlításával kezdte, 
majd egy barokk operából, Purcell: Dido 
és Aeneasából hallottuk Didó búcsúját 
Donkó Annamária előadásában. Ezután 
a hatodik osztály énekóráiról ismert 
Mozart: Varázsfuvolájából csendült fel 
Papageno és Papagena duettje, melyben 
Donkó Annamáriához csatlakozott 
Donkó Imre, és játékukkal elbűvöltek 
bennünket. Ezt követően két önként 
jelentkező segítségével adta elő Donkó 
Imre Rossini: Sevillai borbélyából Figaró 
belépőjét. Míg énekelt, megborotválta az 
önkénteseket a közönség nagy derültsége 

közepette. Donizetti: Don Pasquale c. operájából Norina áriája következett eredeti 
olasz nyelven, melyben elmesélte a női szereplő a férfiak elcsábításának trükkjeit. 
Ezután az iskolai ünnepélyeken is sokszor felcsendülő „Hazám, hazám, te 
mindenem…” áriát hallgathattuk meg Erkel Ferenc: Bánk bán c. operájából Donkó 
Imre előadásában. Azt is megtudhatta minden jelenlévő, hogy Erkel Ferenc alapította 
a Filharmóniát és a Zeneakadémiát is még a XIX. században. Napjaink zenéjéhez 
közeledve Kodály Zoltán Háry Jánosából következett a Toborzó, melynek ismert 
dallamát: „A jó lovas katonának de jól vagyon dolga…” a közönség együtt énekelte 
Donkó Imre operaénekessel. Majd Kálmán Imre Csárdáskirálynő c. operettjéből 
Szilvia belépője bűvölt el bennünket: „Emlékszel még?” Befejezésül a „Hegedűs a 
háztetőn” c. musicalból a népszerű dallam: „Ha én gazdag lennék…” hangzott el. 
Az énekeseket mindvégig Gyülvészi Péter kísérte zongorán. A moderátor, aki a 
műsorszámok közötti összekötő szöveget elmondta, Tamás Attila volt. Mindnyájan 
a debreceni Csokonai Nemzeti Színház operatársulatának művészei.  A gyerekek 
egy közvetlenebb légkörben ismerhették meg, hogyan elevenednek meg a darabok 
a színpadon, miközben rájöhettek, nem is ördöngösség az opera! Donkó Annamária 
– szoprán, Donkó Imre – bariton hangszínnel énekelt. Nevük alapján akár testvérek 
is lehetnének, de tudom, hogy ők egy házaspár. Véletlenül volt szerencsém jelen 
lenni az esküvőjükön néhány éve, mivel épp Karcagon tartózkodtam akkortájt. Az 
elmaradhatatlan karcagi birkapörköltet a sógorom főzte a lakodalmukban. Számomra 
azért is volt kedves az előadás, mert földijeimet üdvözölhettem Tiszalökön! Emellé 
ígéretet tettem nekik, hogy feltétlen megnézek legalább egy operát Debrecenben, 
melyben mindketten szerepelnek. Ebben a tanévben az utolsó, harmadik filharmóniai 
előadás 2020. március 24-én Dixi parádé lesz! Addig is kívánom az iskolás 
gyerekeknek, hogy énekeljenek sokat az iskolában és akár otthon is a karácsonyi 
ünnepek alatt testvéreikkel, szüleikkel együtt! Ismerkedjenek a zene minél több 
területével, korszakával, és érezzék jól magukat az ének-zene órákon tanáraikkal együtt! 
 
                     Cziczerné Darai Erzsébet

               ny. ének-zene tanár

Téli öröm 

Állok az ablakban,
Nézem a tájat,
Gyönyörködve szemlélem
A hófehér fátylat.

Varjak tipegnek a puha havon,
Üres begyük hogy bírja vajon?
Izgatottan eleség után kutatnak,
Találnak is a fehér takaró alatt.

Gyermekek öröme felhőtlen nagyon,
 Hó csatát vívnak kint a domboldalon.
Szánkók is beindultak, messzire siklanak,
Jégpáncél fedi a befagyott tavat.

Kipirult arcok egymásra kacagnak,
Fagyos kis kezek hóembert formálnak.
Piros lett az orra, szeme fekete,
Egy seprűt is tart már a kezében.

Nagy az öröm a gyermekek szemében,
Elfáradtak, éhesek lettek ám estére.
Meleg tűzhelyhez odakucorodnak,
Szüleik karjai biztonságot adnak.

Kotosz Istvánné
2019. december
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Az író, aki a szemével és veséjével fizetett hitéért, elveiért
Karácsonyi emlékezés Fekete Istvánra

„-  Hány óra? – kérdezte Matula. -  Mindjárt öt. Az öreg erre meggyújtotta a gyertyát, elfújta 
a lámpát, és egyszerre ködös, borongós este lett körülöttük. A kis láng lassan szárnyra kapott és 
Matula letette az ágyra kucsmáját. A kis láng erre, mintha magára talált volna, kinyújtózott, 
Matula keze megmozdult, mintha meg akarta volna simogatni, aztán csendesen azt mondta: 
- Adjon az Isten mindenkinek békességes, szép karácsonyt! A két fiú némán nézte a kis lángot, 
s a fenyőszagú, árnyékos szoba meghatottan ölelte magába a három embert”
                                                                                                         /Téli berek,1959, részlet/  
Csak egyetlen idézet, de lehetne még számtalan ilyen… akár a „Tüskevár”-ból is, akár a „Ballagó 
idő”-ből, akár a „Köd”-ből, akár a varázslatos, szeretetteljes világú karácsonyi írásaiból vagy a 
vadásznovellákból, akár az „Erdei utakon”-ból... Fekete Istvánnal - legyen akármilyen elriasztó 
is a Világ, s rútak a mindennapok történései, emberek cselekedetei - mégis elnyerhetünk 
valamit, műveivel lelkünk birtokába kerülhet újra és újra valami csodálatos, gyönyörűséges, 
írásos formájú gyógyszer, lélek-vigasz, amely erőt is ad, s felvértez sok-sok földi sivárság 
ellen. Akárhányszor is olvassuk. Őt nem veszíthetjük el, benne sosem csalódunk. Fekete István 
1900-ban született, egyidős volt Márai Sándorral, de a 20. századdal is - amely század 1945-ig 
meglehetősen kegyes volt hozzá. Lírai elbeszélései, novellái, a természetről, gyerekkoráról, a 
paraszti életről, erős istenhitéről, emberségéről szóló művei már a harmincas években nagy sikert 
arattak, bár eleinte csak a vadászkalandjai jelentek meg a Nimród vadászlapban. 1940-től a Kisfaludy Társaság tagjává és az ország 
15 legjobb írójának egyikévé választották.  Viszont volt egy nagyon komoly „bűne” Fekete Istvánnak: bár sohasem politizált, de az 
igazat mindenről megírta, a bolsevizmusról is… Ezen kívül Fekete mély és nyilvánosan vállalt istenhite, konzervativizmusa nagyon 
bántotta a szemét a kialakuló kommunista vezetésnek. Fekete írói pályáját teljes mértékben ellehetetlenítették, jó ideig egyetlen sora 
sem jelenhetett meg. De mindez nem volt elég… 1946-ban történt, hogy az írót egy nap az ÁVO emberei elfogták, elhurcolták az 
Andrássy út 60.-ba, és úgy megverték, hogy búcsút kellett mondania fél veséjének és a fél szemének is. Fekete szerencsére túlélte a 
súlyos bántalmazást, ahogy azt is, hogy másnap reggel egyszerűen kidobták egy katonai autóból a János kórház mellett. Két járókelő 
segítségével jutott be a kórházba, ahol hetekig kezelték. Felépülése után családját éveken át segédmunkákból tartotta el, csak 1951-
től sikerült tanárként elhelyezkednie, rendszer semleges kis novelláit pedig a katolikus Új Ember és a Vigília közölte. Innentől 
számítható második írói korszaka, amelyet a Rákosi, majd a Kádár-rendszer is, úgymond, megtűrt, -  olyan módon, hogy ifjúsági íróvá 
„kellett válnia”, pedig ő ettől sokkal több is volt… állattörténeteket, illetve ifjúsági regényeket írhatott csak. A kommunista hatalmak 
belekényszerítették ebbe a szerepbe. Elszenvedett sérelmeiért igazából soha, senki nem kért tőle bocsánatot és nem is rehabilitálták, 
a vészkorszak enyhülésekor sem. A magyar irodalomban sem tölti be azt a helyet, ami megilletné őt. Ott kellene lennie a legnagyobb 
magyar írók között, hiszen – többek között – jelentősen hozzájárult a magyar paraszti világ bemutatásához, tehát írásai kor-és 
néprajzi vonatkozásban is nagyon erősek. Fekete István sokszor megható humanizmusa, a természet szeretete, egymás elfogadása, a 
kitartás: ezek az értékek, emberi tulajdonságok manapság az iskolákban és az Életben is hiányoznak. Írásai, tekintet nélkül az időre, 
bármikor átélhetőek; örökérvényű emberi vonásokat emelnek fel, amelyek pozitív, követendő példák lehetnének a mai fiatalok felé 
is.  Az író 1970-ben hunyt el, harmadik infarktusa bekövetkeztével. Fekete István ma Jókai Mór mellett Magyarország legolvasottabb 
írója, habár a hivatalos magyar irodalomban még mindig nincs az őt megillető helyen. De a magyar emberek szívében és lelkében ott 
van, elfeledhetetlenül és ott is fog maradni. Különösen ilyenkor, karácsony táján.

Fekete István: Ünnep után
Elmúlt az ünnep, fáradt a város, 
Sötét szobákban kopott fenyők, 
Bús gyertyacsonkok és álmos mackók, 
Bádogvasutak és törött hajók. 
Künn hull a hó az ablak előtt.

Künn hull a hó. A nagy erdők alatt 
Mint néma árny, oson a róka. 
Surran a patak mohos híd alatt, 
Sziszegő szél sepri a partokat, 
S dúdol magának tegnap óta.

Régi a dal és régi az ünnep. 
A tél havas csókja most meleg, 
És tiszta, mint a szálló, szűzi hó, 
Mint az imádság, a legutolsó… 
Itt  -  nem múltak el az ünnepek.
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HÍREK A KOSSUTHBÓL 
Versenyeredmények 

A Váci Mihály Gimnázium által rendezett matematika versenyen  
- a 6. évfolyamon II. helyezést ért el Nagy Réka 6.a osztályos tanuló, III. helyezést ért el Varga Zalán 6.a osztályos tanuló;  
- a 7. évfolyamon II. helyezést ért el Nagy Csongor 7.b osztályos tanuló, III. helyezést ért el Balogh Mirjam 7. a osztályos tanuló; 
- a 8. évfolyamon III. helyezést ért el Agócs Armand 8.a osztályos tanuló.
 
Öröm a mesében
 
Ebben a tanévben is meghirdetésre került a Tiszavasvári Rendőrkapitányság által a megyei „Roma Ki-Mit-Tud?”.  A Tiszalöki 
Kossuth Lajos Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola másodikos osztályos tanulója, Kis Hanna Evolet, már rutinosan 
készült erre a versenyre, mivel tavaly kis elsősként bátran vállalkozott a megmérettetésre. November 28-án rendezték meg a versenyt 
Kisvárdán. Hanna szereti a meséket, óvodás kora óta szívesen is mondja azokat, így nagy izgalommal készült. Várta a verseny napját 
is, mivel tavaly élményekkel gazdagodva érkezett haza. Az iskolában tanító nénik segítették felkészülését. Hanna mesemondását 
a zsűri különdíjjal jutalmazta. Kis mesemondónk nagyon jól érezte magát, s a verseny után meg is fogalmazta, hogy jövőre is ott 
szeretne lenni.

 
Fiatalokat, pedagógusokat köszöntöttek a megyeháza dísztermében a megyei 
diáksport hagyományos ünnepén. Teljesen megtelt diákokkal, edzőkkel, 
testnevelőkkel a megyeháza díszterme, a Bessenyei terem december 11-én szerda 
délután. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabad idő Egyesület 
itt tartotta hagyományos díjátadó gáláját. A Tiszalöki Kossuth Lajos Általános 
Iskola és AMI három tanulója részesült a „Jó tanuló, jó sportoló” elismerésben: 
- Cserés Anna   
- Fleischer Flóra   
- Máté Viktória 
Kézilabda és atlétika területen nyújtott teljesítményükért, illetve kitűnő tanulmányi 
eredményükért vehették át a díjat. 

 
Gratulálunk nekik, és az őket felkészítő  

Bugya Ferenc és Lázár Attila pedagógusoknak!

Szalagavató a Telekiben

2019. november 29-én a Nyíregyházi 
SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 
szalagavató ünnepségén három 
végzős osztály diákjainak tűzték fel 
a maturandus szalagot. Az osztályok 
ünnepélyes bevonulása után Kiss 
László igazgató úr szólt a végzős 
diákokhoz, szüleikhez, tanáraikhoz. 
Beszédében kihangsúlyozta, hogy 
nagyon fontos a célok kitűzése, még 
akkor is, ha azok ma elérhetetlennek 

tűnnek. Kitartással, szorgalommal elérhetővé válhatnak. A végzős tanulók nevében Filep Bettina, 12. B osztályos tanuló kért szót, 
aki megköszönte a tanári kar, valamint a szülők áldozatos munkáját. Ezt követően került fel a három osztály tanulóinak mellére 
a szalag. Az est második felében a diákok által előadott produkciók következtek. Elsőként a 12. B osztályosok bécsi keringőjét 
csodálhattuk meg, 7 pár táncolt a színpadon, a látványos koreográfiát a lányok csillogó mennyasszonyi ruhában mutatták be a 
közönségnek. A továbbiakban az osztályok műsora került sorra. Részesei lehettünk a diákok elmúlt évei történéseinek osztályfilmek 
formájában, hallhattunk könnyed hangvételű verset, osztályéneket. A zenés, táncos produkciók pedig mindenkit elvarázsoltak. A 
feszült készülődéssel teli hetek méltó lezárása volt a rendezvény. A végzős nebulók sokat gyakorolták a műsorszámokat és az 
ünnepély előtti nyugtalanságukat csak a bemutatók sikere csitította le. A rokonok, barátok jó hangulatban tölthették el a péntek 
estéjüket. Köszönjük szépen mindazok munkáját, akik a program megszervezésében és lebonyolításában részt vettek és gratulálunk 
az utolsó évesek sikeres szerepléséhez!
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Jótékonysági Bál 

2019. november 23-án immáron 22. alkalommal került megrendezésre a Kossuth Lajos 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Munkaközössége által szervezett 
Jótékonysági Bál. Minden évben van egy éjszaka, amikor a tornaterem bálteremmé 
alakul át és elegáns ruhákba öltözött emberek vidáman beszélgetnek, mulatnak, táncolnak és jótékonykodnak. A tombola jegyek 
megvásárlásával ahhoz járulnak hozzá, hogy iskolánk még szebbé és otthonosabbá váljon.  Az előző évekhez hasonlóan idén is 
iskola bútorokat, számítógép asztalokat szeretnénk készíttetni a befolyt összegből az informatika terembe. Ez az est azonban mégis 
kicsit másabb volt, hiszen a vendégeknek hiányozhatott egy megszokott arc, egy személy, akinek a nevével összefonódott a bál 
szervezése. Juhosné Berei Mariannak ezúton is köszönöm a segítséget, amellyel még most is segítette a szervezési feladatokat.  A 
bálon idén is felléptek ajándékműsorral a végzős nyolcadikos tanulók, majd köszöntőt mondott Cserés Csaba igazgató úr, Gömze 
Sándor polgármester úr és Vinnai Győző országgyűlési képviselő. Az idei bálon Nagy József készített számunkra fotó falat, az Angel 
Crystal felöltöztette és a vendégek bátran használhatták, amely pillanatokat Cziczer János örökített meg, később pedig az elkészült 
képeket a háttérben kivetítve nézegethették a vendégek. Számomra megdöbbentő volt, hogy egy bál szervezése mennyire össze tudja 
kovácsolni a segítő szándékú embereket Tiszalökön. Örülök, hogy van egy közösség, akik azon munkálkodnak, hogy minél többet 
tudjanak segíteni az iskolánk fejlődésében.  Köszönettel tartozom továbbá a segítő szülőknek, iskolai-, önkormányzati dolgozóknak, 
akik segítettek, hogy ez a rendezvény megvalósulhasson, minden tiszalöki lakosnak és vállalkozónak, aki tombola felajánlásaikkal 
hozzá járult ahhoz, hogy minél értékesebb és szebb ajándékkal távozzanak a nyertes vendégeink. 

Támogatóinknak, segítőinknek ezúton kívánunk sikerekben gazdag újévet!

Köszönjük szépen!
SZMK

Aranyász Sándor és Családja
Bábolna Takarmánybolt
Balla Alexandra
Baginé Bereczki Gabriella
Bajusz Gábriel és családja
Bamikó Kft
Bereczki Tüzép
Béres Eszter
Berikó
Bíborka
Bognárné Molnár Márta
Böki- Nagy Barbara
Cziczer János
Csáki József- Fradi Söröző
Cserés Csaba 
Csikai Zsuzsanna-Tollászkodó
Csikósné Juhász Erika 
Csipi pia- Vigh János
Csomós Tibor
Dan- Megyeri Tamás
Divat Sziget-Balogh Endréné
Dr. Erdélyi Béláné
Farkas Imre
Farkas Imre
Fedor László
Fekete Katalin
Fercsákné Tomán Ildikó
Flóra Patika
Fornetti
Fórián László
Földes Tibor
Gardrób
Gömze Sándor és családja
Gyros Land
Hot & Cold Therm KFT

István Zsolt
Juhos László
Juhosné Berei Marianna
Judit Fotó Ajándék
Jutka-Virág Ajándék
Kefud
Koleszárné Tóth Szilvia- Tollászkodó
Körei László
Krókusz Virág Ajándék
Lakatos Pál 
Lőrinczy István
Magyar János
Manka Kreatív Műhelye
Molnár János
Moptika
Ms 2001 BT.
Munkácsi Béla
Nagy Attila
Nagy Barbara
Nagy Ferenc
Nagy József-Park Cukrászda
Nagy József és felesége  
Nagyné Bagdi Enikő
Nagy Júlianna
Nagyné Sipos Marianna
Nagyné Solymosi Mária-Gazda bolt
Nimród Vadásztársaság
Okváth Margit
Olajos Mariann
OTP
Págerné Kiss Beáta
Pétervári György
Pizza Feretti
Plánkné Kapusi Zsuzsa
Rácz Eszter

Rácz Zoltán
Ráczné Andrea
Reflektor Együttes
Rigacs Tiborné
Royal Food
Suspect Bau
Szabó-Kovács Andrea
Szabóné Fekete Judit
Szarvas Gyógyszertár
Szeifert László
Szellei és Társa Autósbolt
Szegedi Erika
Szepesi Zoltán
Szilágyi Szabolcsné
Szofi pelenkabolt
Tamás óra ékszer
Tátrai László- Profertilis Kft
Tátrai Melinda
Tisza Étterem
Tiszafa Trade
Tiszalök Fittness Centrum
Tiszalök Kávéház
Tiszalök Posta
Tiszalöki Közös  
   Önkormányzati Hivatal
Tiszalöki Napközis Óvoda  
   és Bölcsőde
Tiszalök Város Önkormányzata
Tölgyesi Attiláné és családja
Új Élet Horgász Egyesület
Vámos Nóra
Városi Könyvtár és Művelődési Ház
Városüzemeltetési Intézmény
Viola Print Nyomdaipari Kft.
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TISZALÖKI NÉPZENEI EGYÜTTES

Rövid nyári szünet után a XX. Városnap színpadán mutattuk 
be műsorunkat július végén. Ezt követően a Szent István napi 
városi ünnepélyt vezettük be műsorunkkal a nagyszámú 
közönség előtt. A tömeg az „István a király” előadását várta, azt 
hiszem, nem hiába! Mi a színpad mellett nézhettük végig a pro-
finak is beillő előadást, melynek zárókórusában mi is színpad-
ra léphettünk. Emlékezetes, életre szóló élmény volt nekünk 
és minden közreműködőnek, és 
a közönségnek is ez az előadás! 
Másnap délután Szorgalmatos 
ünnepi műsorában léptünk fel 
népdalcsokrainkkal, ahol mi ma-
gunk is részesei lehettünk más 
előadásoknak is. A nyári fellépé-
sek után elkezdtük gőzerővel fi-
nomítani a KÓTA minősítőre szánt 
népdalcsokrainkat. Szeptember 21-
én kikapcsolódásként Diósgyőr-
Lillafüred-Miskolctapolca útvo-
nalon kirándultunk. Kellemes, nap-
fényes őszi napot sikerült kifogni. Egy hét múlva, szeptember 
28-án Tiszacsege „Szüreti felvonulás és népzenei találkozójá-
ra” kaptunk meghívást. A szívélyes fogadtatás után az alkalom-
nak megfelelően kidíszített kamion nyitott rakterébe szálltunk, 
és három tangóharmonika, egy tárogató és egy szaxofon kísé-
retében énekeltük közismert népdalainkat körbejárva Tiszacse-
ge utcáit. Pihenésként egy-egy forgalmasabb helyen megállt a 
szüreti menet, minket musttal, borral, pogácsával kínáltak, a 
táncosok pedig előadták az összesereglett közönségnek műso-
rukat. A szőlővel rakott ládák végig rendelkezésünkre álltak a 
kamionban. Két órán át tartott a felvonulás, majd a sportpályára 
visszatérve az ott felállított színpadon a többi csoporttal együtt 
bemutattuk szüreti műsorunkat.  A bemutatók után tartalmas 
vacsorában részesültünk, majd kezdetét vette a szüreti bál a he-
lyi zenekar vezetésével.  Október 4-én a tiszalöki vízerőmű 
hadifogoly építőinek emlékművéhez vezetett utunk, ahol Feke-
te Miklós művésztanár megszokott színvonalas tárogatójátéka 
színesítette a koszorúzást, a többiekkel pedig közreműködtünk 
a Himnusz és a Szózat éneklésében. Október 12-én rendeztünk 
népzenei együttesünknek a művelődési házban egy hangula-
tos, délutánba nyúló ebédet. Zenéről természetesen mi magunk 
gondoskodtunk. November 16-án Egerbe utaztunk, ahol a 
Palócgála keretein belül KÓTA minősítőn vettünk részt. A zsűri 
tagjai Szabó Viola népzenekutató, az Egri Eszterházy Károly 
Egyetem tanára, Méry Margit a Pozsonyi Rádió munkatársa, 

elnöke pedig Birinyi József, a KÓTA társelnöke, a Hungarikum 
Szövetség elnöke volt. Előadásunkat Aranypáva -díjjal jutal-
mazták- Ezzel indulhatunk majd az Aranypáva gálaversenyek 
valamelyikén tavasszal az Aranypáva Nagydíj elnyeréséért. 
Teendőnk tehát bőven van, hisz előttünk a Vass Lajos verseny 
középdöntője is, ahonnan szeretnénk majd a döntőbe jutni! 
Nem hagytuk ki a Szépasszony völgyi pincelátogatást sem, 
mellyel előkészítettük hátralévő névnapjainkat, majd itthon 

meg is ünnepeltük az Erzsébet és 
a Miklós napot is. Ez évi utolsó 
összejövetelünkön Kapusi Sándor 
tagunkat köszöntöttük nyugdíjba 
vonulása alkalmából. Ezúton is üd-
vözlöm a nyugdíjasok táborában, 
és kívánunk neki nyugodalmas, 
hosszú, boldog életet és hozzá jó 
egészséget! Ezzel négyre csökkent 
az aktív, munkában lévő tagjaink 
száma. Egyúttal megállapítom, 
hogy igencsak öregszik népzenei 
együttesünk! Külön dicséret illeti 
kitartásáért legidősebb tagunkat: 

Bodnár Istvánné Piroska nénit, aki 87 éves és a Nyíregyházáról 
kijáró 41 éves legfiatalabb tagunkat, Fekete Miklóst is. A 
csoport átlagéletkora 61 év! Szívesen várjuk azokat az énekelni 
szerető és tudó fiatalokat és idősebbeket is, akik szeretik a mag-
yar népdalokat, és szívesen fordítanak időt a felkészülésekre és 
fellépésekre egyaránt.  Áldozatokkal jár, de az átélt élmények, 
azt hiszem, mindnyájunkat kárpótolnak a nehézségekért. Na-
gyon nagy dicséret és köszönet illeti minden tagunkat hozzá-
állásáért, amivel a csodálatos eredményeket sikerült elérni! 
Szeretném, ha a megérdemelt téli szünet után, az ünnepek han-
gulatával feltöltődve folytatnánk mindnyájan jó egészségben és 
jó kedvben újabb népdalcsokraink tanulását, újabb fellépéseink 
előkészítését! Köszönetünket fejezzük ki továbbá Gömze Sán-
dor polgármesterünknek, akinek gratulálunk újraválasztásához. 
Valamint köszönet illeti önkormányzatunk tagjait az odafigye-
lésükért, támogatásukért működésünk és fellépéseink finanszí-
rozásához! A régi és új képviselőknek kitartó, lelkiismeretes 
munkát kívánunk! Köszönet Tölgyesiné Katának, a művelő-
dési ház vezetőjének és dolgozóinak lelkiismeretes munkáju-
kért, családtagjainknak türelmükért, megértésükért! Kívánok 
mindannyiunknak, támogatóinknak, és a Tiszalöki Hírlap olva-
sóinak jó egészséget, békés boldog újévet! 

Cziczerné Darai Erzsébet 
A Tiszalöki Népzenei Együttes művészeti vezetője

Októberben házasságot kötöttek:  
Szabó Szilvia - Kiss Norbert József

 
Akitől októberben búcsút vettünk: 

Pente János Józsefné, Szentesiné Mogyorósi Judit.  
Varga Lajos, Oláh Sándor, Fejes Imréné, Bákai Sándor

 
Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:

Bukovics Lili, Gulyás Kristóf Máté, Mocsár Eliot, Pellei Kitti, 
Vadászi Laurent, Vidák Vilmos Lorenzó

Novemberben nem volt házasságkötés.

Akitől novemberben búcsút vettünk:
Balogh Márkó Viktor, Bistyei Andrásné, Csikós Bertalan,

Jasku István, Kenyeres László, Pilipecz György

Köszöntjük Tiszalök legifjabb lakóit:
Bohács Levente, Deli Milán, Paulusz Sára

ANYAKÖNYV
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Decemberi életképek várusunk pezsgő kulturális életéből
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Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.

Csoda volt, hogy éltél, és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.

Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk veled.

 
Id. Balogh Mihály halálának  

6. évfordulójára
szerető családja és felesége

*   *   *   *   *

Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,  
de ha már abban nem, legalább a csodában.

Csoda volt, hogy éltél s minket szerettél,
csoda volt, hogy az életért küzdöttél.

De mégis elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott.

Számunkra Te sohasem leszel halott,
szívünkben örökké élni fogsz, mint a csillagok.

 

Ifj. Balogh Mihály halálának  
4. évfordulójára szerető

édesanyja, testvére,  
és testvérének gyerekei

Mikulás ünnepség  
az alsó tagozaton 

December 6-án délután nagy volt az izgalom 
iskolánkban, hiszen minden gyerek várta a 
Mikulást. Az alsósok hagyományainkhoz 
híven a tornaszobában gyülekeztek, ahol 
egy mesejátékot láthattak. A mese címe: 
Két Mikulás nem fér meg egy erdőben, 
avagy a hazug rókát hamarabb utolérik, 
mint a sánta kutyát. A hazug róka Télapónak 
adta ki magát, hogy az erdő lakói közül 
könnyen zsákmányt szerezzen magának. 
Természetesen hamar lelepleződött, és a 
kis állatok végre megünnepelhették az igazi 
Mikulást. A műsort előadták a 2. osztályos 
tanulók. Szintetizátoron közreműködött 
Kónya Szabolcs; furulyázott Győrfi 
Nikolász, Lakatos Viktor, Marozs Milán és 
Szabó Balázs. Táncoltak a másodikos tánc tanszakos lányok és fiúk. A rendezvényt közös énekléssel zártuk, majd minden tanuló 
ajándékot kapott az iskolától. A szereplőket felkészítették: Pente-Balogh Erika, Dr. Szeifertné Lados Zsuzsanna, Dr. Tamásné 
Bánfi Katalin, Zahonyik Szilvia, Lakatosné Orosz Ildikó, Fekete Miklós és Kozákné Szűcs Andrea. Köszönjük a gyerekeknek és a 
pedagógusoknak a szép élményt!
Az előadás után minden osztály a termében várta a Mikulást, aki végül teli puttonnyal érkezett a gyerekek örömére.
       
 Kozákné Szűcs Andrea- mkv.
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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 

 
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 

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. kedd 17.00 templom
Újévi istentisztelet   jan. 1.    szerda 10.00 templom

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

KARÁCSONYI MISEREND

December 24-én,kedden   20 órától  Római Katolikus Szentmise
December 25-én, szerdán  9:30-tól   Római Katolikus Szentmise
December 26-án csütörtökön 8:55-től   Görög Szentliturgia
December 29-én vasárnap    Római Katolikus Szentmise
December 31-én, kedden  16 órától  Római Katolikus Szentmise
2020. január 1-én, szerdán  9:30-tól   Római Katolikus Szentmise

Áldott, Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kíván 
a tiszalöki Katolikus Egyház

Balogh Mihályné született Kiss Julianna  
2019. november 24-én családja és barátai körében 
ünnepelte meg 80. születésnapját Nagycserkeszen, 

a Napliget étteremben. Kívánnak neki jó 
egészséget és hosszú, boldog életet.

Eladó Tiszavasvári, Hősök utca 46/a. sz. alatti, két generációs 
(külön bejáratú) kertes ház, modern épületgépészeti felszereltséggel, 

melléképületekkel. Telek: 1053 m2 Ház lakótere: 210 m2 Melléképület 
hasznos alapterülete: 81m2 + különálló garázs: 15m2

Érdeklődni: +36 30/219-7093

Tiszavasvári, Táncsics u. 10. alatti családi ház nagy telekkel eladó. 
Érdeklődni telefonon: 06 70/622-7078.


