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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
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Tájékoztatás

Tájékoztatjuk meglévő és leendő kedves ügyfeleinket, hogy Tiszalök városában a 
Magyar Államkincstár az állampapír forgalmazás területén 

kihelyezett ügyfélfogadást tart az alábbi helyen és időpontban:

Polgármesteri Hivatal épületében, Tiszalök, Kossuth Lajos utca 67.
2020. február 13. (csütörtök) 9:00 – 15:00 óra között

A Magyar Állam minden 2005. december 31. után született gyermeknek 
42.500.-Ft életkezdési támogatást ad. 

Ez Kincstári Start-számlára, Babakötvénybe helyezhető, 
ami jelenleg 5,8%-al, február 1-től 6,4%-al kamatozik.

 
Az ügyintézés az alábbi szolgáltatásokra terjed ki: 

•	 Kincstári Start-számla nyitása = Babakötvény

•	 Értékpapír nyilvántartási-számla nyitása

•	 Állampapír forgalmazás, kizárólag készpénzmentes fizetési tranzakciók

 
Miért érdemes a Kincstárban állampapírt vásárolni?

•	 Díjmentes számlavezetés

•	 100% állami garancia a tőkére és a kamatra

•	 Kényelmi szolgáltatások  
 (WebKincstár, MobilKincstár, TeleKincstár, SMS értesítési szolgáltatás, Hírlevél küldés)

•	 Online időpontfoglalás

•	 Rugalmas, értékálló, rövid-, közép- és hosszú távú befektetés
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Tiszavasvári Járási Hivatala

T Á J É K O Z TAT Ó

A módosított egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény értelmében megszűnik 2020. január 
1-jével az egyéni vállalkozói igazolvány, valamint már nem lesz lehetőség új okmány igénylésére sem. A korábban 
kiállított és érvénytelené vált igazolványokat az érintettek legkésőbb 2020. március 1-jéig kötelesek leadni a székhelyük 
szerinti járási (kerületi) hivatalban (postai úton vagy személyesen).

A jogszabályi határidő betartása érdekében kérjük, hogy mihamarabb, de legkésőbb február 28-ig szíveskedjenek 
leadni okmányaikat a helyi kormányablakban. Amennyiben ez nem történik meg, az egyéni vállalkozó székhelye szerint 
illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalnak határozattal kell visszavonnia az igazolványokat.

Hivatalvezető helyett eljárva:
             Aratóné Perjési Mariann

                                                    hivatalvezető - helyettes

TÁJÉKOZTATÁS 
VÉRVÉTELI IDŐPONTOK VÁLTOZÁSÁRÓL! 

VÉRVÉTELI NAPOK:
 KEDD - SZERDA - CSÜTÖRTÖK 07:00 - 09:30-IG

LELETKIADÁS: 
KEDD - SZERDA - CSÜTÖRTÖK 10:30-11:00-IG

Leleteiket ügyfélkapus bejelentkezéssel 
az EESZT lakossági portálon is megtekinthetik!
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Tisztelt Tiszalökiek! 

 Zöld rovatunk harmadik epizódjában a fűtési szezonra 
való tekintettel szeretnénk az ehhez kapcsolódó takarékos 
lehetőségekkel foglalkozni. 

 Már lassan több, mint egy hónapja várjuk a telet, azonban 
még mindig nem érkezett meg igazi formájában. Miért van az, 
hogy januárban még mindig plusz fokokat mutat a hőmérőnk, 
a télhez tartozó didergős mínusz fokok pedig elmaradnak? Egy 
oly sokat emlegetett dolog érkezett meg hozzánk csendben 
és apránként, ami azóta egyre inkább érzékelhetőbb és 
valóságosabb hazánkban is: ez a globális felmelegedés. Ennek 
oka, hogy a fosszilis tüzelőanyagok elégetésével (szén, kőolaj, 
földgáz) rengeteg szén-dioxidot juttattunk a légkörbe. A szén-
dioxid úgy nevezett üvegházhatású gáznak számít, ami azt 
jelenti, hogy a Napból érkező hőt beengedi ugyan Földünk 
légkörébe, viszont segít azt bent tartani. Többek között ennek 
a természetes folyamatnak az eredménye, hogy a Földön fejlett 
élet található, hiszen a hőmérséklet így tud stabil maradni az 
átlagosan -270 Celsius fokos világűrben. (2,3) Az emberiség 
azonban az energiahordozók elégetéséből nyeri a civilizációnk 
működtetéséhez szükséges energiát, ami drámaian megnövelte 
a légkörben található szén-dioxid koncentrációját. Annyira 
sokat bocsátunk ki belőle, hogy a felesleget a növényzet már 
nem tudja elnyelni fotoszintézise során, ezért a légkörben dúsul 
fel és tovább emeli bolygónk átlaghőmérsékletét. Ennek az 
ember által előidézett felgyorsult felmelegedésnek egy nagy 
veszélye van. Túl gyorsan történik ahhoz, hogy az élőlények 
alkalmazkodni tudjanak hozzá. Sőt, az ember élelemellátását 
is veszélyeztetheti (aszályok). A felmelegedés folytatódni fog, 
azonban mindannyian tehetünk annak érdekében, hogy ez 
mérséklődjön, ezáltal segítve hosszú távon mind magunkon, 
mind pedig környezetünkön és az élővilágon egyaránt. 
Hazánkban jelenleg fűtési szezon van. Lássuk hát, hogy mi 
mit tehetünk annak érdekében, hogy takarékoskodjunk az 
energiával, ezáltal pedig közvetlen módon is csökkentsük a 
légkörbe kibocsájtott szén-dioxid mennyiségét. Otthonunkban 
elsődlegesen a nem megfelelő nyílászárók okozhatják a 
legnagyobb hőveszteséget, amelyet folyamatos fűtéssel 
ellensúlyozunk, tehát egyre több szén-dioxidot bocsájtunk ki. 

 A paraszti világban a házak nem véletlenül voltak 
alacsony belmagasságúak és kis ablakokkal ellátottak, hiszen 
így egy részt kisebb teret kellett felfűteniük az embereknek, 
másrészt pedig kevesebb hő szökhetett ki. Jelen korunkban 
kiváló hőszigetelést biztosító ablakokat és ajtókat tudunk 
beszerezni, melyek beruházását érdemes megfontolnunk. 
Igaz, hogy ez tőke igényes, viszont hosszú távon érezhetően 
kevesebbet kell majd költeni fűtésre, továbbá állami támogatások 
is segítenek bennünket ennek megvalósításában. Érdemes még 
tudnunk, hogy az épületek 15-20 cm vastag szigetelése akár 40-
50%-os energia megtakarítást is jelenthet számunkra. A falak 
hővesztesége így alacsonyabb lesz, ezáltal kevesebb energiával 
is szinten tarthatóvá válik a belső hőmérséklet. 

 Az állami támogatások ebben az esetben is segítségünkre 
lehetnek. Nem utolsó sorban ne feledjük el azt sem, hogy 
az emberi test alkalmazkodik, úgymond akklimatizálódik a 
hőmérsékleti viszonyokhoz. Ha tartósan túlfűtött épületben 
vagyunk (25 0C), akkor ezt fogjuk megszokni és ezt a magas 
hőmérsékletet kell fenntartanunk, értelem szerűen drágábban. 
Ha viszont megelégszünk egy alacsonyabb hőmérséklettel (20-
22 0C), a testünk 1-2 héten belül ahhoz is hozzá fog szokni, 
ráadásul kutatások szerint ez az a hőmérséklet, amiben a 
leghatékonyabban tudunk dolgozni. Ezen kívül pedig ne 
legyünk restek felvenni azt a pulóvert. 

 A bolygónknak ez is számít, hiszen „ami kis lépés az 
embernek, az nagy lépés az emberiségnek”.

Készítette: 
Molnár Mátyás szakmai munkatárs

Lektorálta: 
Dr Legány András és 

Dan-Megyeri Tamás kurátorok

2020. január 13.

Zöld Sarok
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„Jézus így válaszolt: Én vagyok az 
út, az igazság és az élet; senki sem 
mehet az Atyához, csak énáltalam.” 
(Ján.14,6) 

 Valljuk be, van bennünk 
nyugtalanság így az év kezdetén. 
Nem véletlen, hogy az emberek 
kapaszkodnak, amibe csak tudnak, 
hogy szerencséjük legyen – a 
hívő embertől távol áll az ilyen 
babonaság. Mennyei Atyánknak az 
összes félelmünket elsorolhatjuk: 
nem tudom, hogyan lesz, Uram.  
 
 Ha a gyülekezetünkre 
gondolok, akkor az a legfontosabb 
kérdés, növekedik-e Krisztus teste 
itt Tiszalökön az üdvözülőkkel? 
Elhangzik ilyenkor statisztika az 
elmúlt esztendőről, az azelőttivel 
összehasonlítva. 2018-ban az összes 
istentiszteleten 2900-an, 2019-ben 
2400-an vettek részt. Matematikailag 
szomorú csökkenés. Isten azonban 
nem úgy számol, mint mi. Ő szívig 
lát, eltévedt, és megtérő gyermekeket 
lát. Többet mint mi, másként mint mi, 
s bizony olykor kevesebbet, mint mi. 
Isten látja, hogy te, aki rendszeresen  
jössz vasárnapról-vasárnapra, jó 
szívvel adakoztál. Így történhetett 
meg, hogy bár a résztvevők 

számában jelentős a különbség, 
de az éves perselypénz mégis 
ugyanannyi. Tevékeny, adakozásra 
kész, szorgos a mi közösségünk. 
Van segítségünk is ebben: évek óta 
gyümölcsöző kapcsolatban vagyunk 
a Magyar Élelmiszerbankkal, így 
tudunk még többet adományozni. 
Legyen ezzel együtt egy 
öntudatos reformátusságunk, 
mert az iszlámvallás éppen ezen a 
csatornán kezdett komoly missziót 
településünkön. Ilyen még nem 
volt, ha egyedül lennénk, félelmetes 
lenne a jelenség, de nem vagyunk 
egyedül: ha Isten velünk, kicsoda 
ellenünk? Ő látja a szolgálatra kész 
gyülekezeti tagjainkat: presbitereket, 
nőszövetség tagjait: hálát adok a 
szorgos kezekért, akik gyönyörűvé 
tették templomunk kertjét: ültettek, 
locsoltak, gondoztak. Ugyanígy a 
templomtér szépségéért dolgoztak… 
Hálát adok a szorgos kezekért, 
amelyek méltó ajándékot, személyre 
szóló hímzett kendőt készítettek 
minden egyes megkeresztelt, 
konfirmált, házasságra lépő  
embernek. Segítettek abban, 
hogy aki ide bejön – akár csak 
azon egy alkalommal, barátságos 
fogadtatásban részesüljön.  
Misszió ez is, elengedhetetlen. 

Felemelő és közösségépítő alkalmunk 
volt pünkösd második napján a kerti 
istentisztelet és szeretetvendégség. 
Aznap is sok-sok áldott, szorgos 
kéz munkálkodott, hogy minden 
szép rendben történjen. Énekkarunk 
szolgált a városi és gyülekezeti 
ünnepeken, közös örömünkre, 
Isten dicsőségére. Kolbásztöltés, 
szalonnasütés, mézeskalács-sütés, 
kötetlen együttlétek, amiket idén is 
folytatunk. Gondnok úrral, Ildikóval, 
intézményvezető asszonnyal közösen 
felügyeljük az Oltalmazó Otthon 
és Ház felújítását, ami véghajrába 
érkezett. Visszatekintünk, és látjuk, és 
hálát adunk ezekért. Isten még többet 
lát. Lát téged és engem, benne az őt 
keresők sorában. Lát, és munkálkodik 
szabadításodon. Szeretett testvérem! 

 Jézus Krisztus tegnap ma és 
mindörökké ugyanaz! Ő ma is él, ma 
is belőle fakad az élet, az Istennel való 
megbékélést ma is Ő hozza el. … 

 Azzal az élő reménységgel 
kívánok áldott újesztendőt, hogy Aki 
az út, az igazság és az élet, előttünk 
fog járni, velünk lesz minden napon. 
Ámen.
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Mint a legtöbb civilizációs 
ártalom, úgy a fogászati 
megbetegedések esetében 
is megfigyelhető, hogy az 
ember szoros közelségében 
élő háziállatoknál hasonló 
bántalmak jelentkeznek, mint 
az embereknél. Örvendetes, 
hogy a kutyák, macskák jóval 
tovább élhetnek, köszönhetően 
a szakszerű táplálásnak, fertőző 
és parazitás megbetegedések 
elleni védekezésnek, 
betegségek esetén gyógykezelésnek, 
melyek mind az egyre gondosabb, 
felelősebb állattartást jelzik, de ahogy 
kitolódik a társállatok élettartama, 
megjelennek az ezzel összefüggésben 
kialakuló, egyébként idősebb 
embereknél gyakrabban előforduló 
betegségek, mint a szív- érrendszeri, 
ízületi kopásból eredő, daganatos-, vagy 
éppen az idült fogágy betegségek.  Az 
utóbbi néhány évtizedben az azelőtti 
időben elképzelhetetlennek tűnő 
választékban jelentek meg a kutya- és 
macskatápok. A legtöbb kutya, macska  
kap ezekből az iparilag készült, az emberi 
élelmiszerekhez hasonló technológiával 
előállított száraz tápokból és 
konzervekből, van amelyik kizárólag 
ezekkel táplálkozik. A szájüreg, 
fogazat egészsége szempontjából sem 
közömbös, hogy milyen táplálékot 
választ a gazda kedvence számára. 
Alapjában véve elmondható, hogy 
bár mindegyik táptípus egészséges, a 
fogazat egészsége akkor őrizhető meg, 
ha az állat minél többet rág. Erre a száraz 

tápok etetése megfelelőbb, ugyanis 
a rágás erősíti a foggyökereket, ínyt, 
és a  nyáltermelés, mely a száraz táp 
etetése következtében jóval bőségesebb, 
alaposan tisztítja a fogazatot. Hasonló a 
„rágókák” hatása is. Ha az állat nem rág 
sokat, nem termel elég nyálat, a fogazat 
nem tisztul, hanem lepedék rakódik 
rá. A lepedék a fogak tövénél egyre 
vastagabb réteget képezhet, melyből 
egy idő után szervetlen sók válnak ki- ez 
a fogkő. A folyamat során a fog és az íny 
találkozásánál előbb-utóbb gyulladás 
alakul ki, mely során az íny elválhat 
a fogtól, apró „tasakok” alakulnak ki, 
melyekben egyre nagyobb mértékben 
ételmaradék halmozódik fel. Az 
ételmaradék a nyál enzimjei és a szájban 
élő flóra baktériumai hatására bomlik, 
állandó gyulladást tart fenn, mely 
fájdalommal is jár, így a még kevesebb 
rágás miatt a folyamat állandósul és 
súlyosbodik. Az íny lágy szövetének 
gyulladása idővel a fogat befogadó 
csontállományra is kiterjedhet és a 
fogak lazulásához, kihullásához vezet.  

A gazda a bántalom kezdetekor 
csak annyit észlel, hogy az 
azelőtt fényes, fehér fogak 
sárgásan elszíneződnek, esetleg 
a fognyak közelében az íny 
kipirosodott, az állat lehelete 
kezd kellemetlen szagú lenni. 
Később az íny kipirosodása, 
a kellemetlen szag fokozódik, 
a fogak felületén egyre 
vastagabb szürkés sárga réteg 
halmozódik fel. A fájdalom 
fokozódásakor, főleg a lazuló 

fogak esetén az állat annak ellenére, 
hogy éhes, az evést hirtelen abbahagyja, 
esetleg evéskor fájdalmat jelez, 
felnyüszít. Kondíciója fokozatosan 
romlik,szőre fénytelen lesz,  nem játszik, 
keveset mozog, gyakran a fájdalmas 
oldal felé fordítja fejét. A foggyökerek, 
fogmeder gyulladásának több súlyos 
szövődménye is lehet: szívbelhártya 
gyulladás, gócos vesegyulladás, 
ízületgyulladás, agyhártyagyulladás, 
autoimmun megbetegedés. Érdemes 
tehát odafigyelni, amennyiben az állat 
valamilyen fog- ínybetegségre utaló 
tünetet mutat, javasolt állatorvoshoz 
vinni. A folyamat elején a fogkövek 
eltávolításával, a rágás elősegítésével 
az íny és a fogak megszüntethető, az 
állat életminősége jelentősen javítható. 
Érdemes évente legalább egyszer, akár 
a veszettség elleni védőoltáskor vagy 
a kombinált emlékeztető oltáskor egy 
néhány pillanatot rászánni, és a szájüreg, 
fogak vizsgálatát kérni, mert minél 
előbb kiderül valamilyen bántalom, 
annál könnyebb segíteni. 

A társállatok fogkövesedéséről

Szép kort szépen elérni
 
 Január 15-én ünnepelte 90. 
születésnapját Balogh Ferencné, aki 
tősgyökeres tiszalöki család második 
gyermekeként itt született, itt élt és dolgozott 
szorgalmasan szinte egész életében. 56 évet 
élt boldog házasságban a város mindenki által 
ismert „suszter bácsijával”, de 2008 őszén 
megözvegyült.
 Immár négy éve, hogy Debrecenbe 
került, ahol családja körében megelégedetten, 
boldogan él, hála Istennek kitűnő szellemi és fizikai egészségnek örvend.
 Születésnapját családja körében, boldogan ünnepelte. Ma is 
tiszalökinek vallja magát, és szívből köszöni minden kedves itthoni 
ismerősének a számtalan születésnapi jókívánságot.

Álláslehetőség a Tiszalöki Pizza Ferettiben! 
Konyhai dolgozót keresünk. 

 
Amit kínálunk: 

- Rendezett munkakörnyezet 
- Hosszú távú, bejelentett munka 

- Családias légkör 
- Határozatlan idejű szerződés 

 
Elvárások: 

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

 
Jelentkezni a munkára  

a  06 70 /345-3401 - es telefonszámon lehet.
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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 

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.

 
December 19- én töltötte  

90. születésnapját  
özv. Csikós Andrásné.   
Gyermekei, testvére,  
testvérének felesége,  

unokái és dédunokái ezúton is 
nagyon jó egészséget  

és még hosszú boldog éveket 
kívánnak neki!

Tiszavasváriban  
a Pizza Feretti betanított 
szakács  és pizza-futár  

állást kínál. 
Jelentkezni személyesen  
a tiszavasvári Ferettiben. 

 
Telefonon történő 

egyeztetéshez hívja a  
06 70/631-2096 számot.

 novemberi elhalálozás,
 Magyar Tibor  

 
Decemberben elhaláloztak :  

 
Bankus Józsefné 
Bistyei Andrásné 
Gyarmati Sándor 
Hamerszki János 
Kovács Ferencné 
Sipos Ferencné 
Treszkai Miklós

Újévi Köszöntő

Köszöntünk újév, tőled sokat várunk,
Hozz el számunkra egy boldogabb jövőt
Taníts meg minket, hogy jó úton járjunk,
Mind ehhez adj nekünk hitet és erőt.

Legyen a családi fészek
Meghittebb és melegebb,
Lelkünkben legyen szép ének,
Mely megenyhíti a telet.

Legyenek dúsabbak a vetések
Legyen a termés gazdagabb.
Ne legyünk híján a kenyérnek
Jusson mindenkinek nagyobb falat!

Legyenek zöldebbek az erdők,
Nőjenek magasabbra a fák,
Ne takarják el a felhők
A felkelő nap sugarát!

Legyenek tisztábbak a folyók
Partjukat ne lepje szemét
Teremtsünk egy tisztább világot
A jövő gyermekeiért!

Ne legyen háborgó a tenger,
Legyen csendesebb a szél
Legyen békésebb az ember
A harcból már legyen elég!

Dr.Bónis László


