
XXIV. évfolyam 10. szám 2014.  októberElőfizetve: 100 Ft  
Árusoknál: 150 Ft

A Helyi Választási Bizottság 
tájékoztatója az önkormányzati 

választás eredményéről

A jegyzőkönyvi adatok alapján a 
szavazás napján 4442 választópolgár 
szerepelt a névjegyzékben, közülük 
1898 fő jelent meg a szavazóurnák 
előtt. Ez 43 %-os részvételi arányt 
jelent, ami a 2010. évi választás 

adatához viszonyítva 5%-al volt 
alacsonyabb. A polgármester-választás 
esetében a leadott érvényes szavazatok 

száma 1778 volt, érvénytelen 120. Csikós Sándorra, a 
JOBBIK Magyarországért Mozgalom jelöltjére 713-an 
(40,1%) szavaztak, míg Gömze Sándor Attilára, a FIDESZ-
KDNP jelöltjére a választópolgárok  59,9 %-a, azaz 1065 
fő. Ennek megfelelően Tiszalök városban polgármesterként 

mandátumot szerzett Gömze Sándor Attila.
Az önkormányzati képviselő-választáson az érvényes 
szavazólapok száma 1862 volt, érvénytelen 36. Képviselői 
mandátumot a 8 legtöbb érvényes szavazatot kapó jelölt 
szerzett, ők a következők:

Körei László (MSZP-EGYÜTT-DK-ÖSSZEFOGÁS-
MLP) 1014 szavazattal,
Cserés Csaba Sándor független jelölt 743 szavazattal,  
Fercsákné Tomán Ildikó független jelölt 612 szavazattal,
Fedor László (FIDESZ-KDNP) 593 szavazattal,
Dr. Krámor Julianna Katalin 
(FIDESZ-KDNP) 584 szavazattal,
Bede-Tóth Attila István független jelölt 576 szavazattal
Fótos Attila (FIDESZ-KDNP) 549 szavazattal 
és Csikós Sándor (Jobbik) 522 szavazattal.

Ünnepi megemlékezés 

A tiszalöki hadifogolytábor áldozatainak 
tiszteletére 2014. október 6-án 15 órakor 
a tiszalöki vízerőmű hadifogoly építőinek 
emlékművénél ünnepi megemlékezésre került 
sor. A Vízerőművet a második világháborút 
megjárt és szovjet hadifogolytáborokban is 
raboskodó emberekkel építették fel, akiket 
minden ok nélkül titokban újabb fogságba vetettek 1951-ben, 
és ezt követően még két évig dolgoztatták őket embertelen 
körülmények között. A magyarországi internálótáborok 
felszámolása idején, 1953. október 4-én, Tiszalökön az 
őrök agyonlőttek öt hadifoglyot. A tragikus esemény 61. 
évfordulója alkalmából Tiszalök Város Önkormányzata, a 
nyíregyházi Jósa András Múzeum és a Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház tartott ünnepi megemlékezést. Az ünnepség 
során Gömze Sándor, Tiszalök város polgármestere mondott 
ünnepi beszédet, megemlékezve a hányattatott sorsú 
hadifogolytábor áldozatairól, valamint Tasnádi Frigyesről, 
mindenki „Frici” bácsijáról. A továbbiakban Fekete Miklós 
művésztanár tárogatón történő zenei aláfestésével a tiszalöki 
Teleki Blanka Gimnázium egyik tanulója, valamint Pagonyi 
Szabó János költő versét hallgathatta meg a közönség. 

A koszorúzást megelőzően Lőrinczyné 
Harászi Andrea református lelkész és Bacsó 
János görög katolikus parókus mondott 
közös imát a hadifogolytábor áldozataiért. 
Végül pedig Tasnádi Frigyes családtagjai, 
az intézmények, pártok, valamint a civil 
szervezetek képviselői helyeztek el koszorút 
az emlékműnél. A koszorúzást követően az 
ünnepség fénypontjaként a tiszalöki Kossuth 

Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola egyik tantermét 
avatták fel, a közelmúltban elhunyt Tasnádi Frigyesről. Frici 
bácsinak az volt a „bűne”, hogy svábnak született, és az 
1940-es években az ennek megfelelő hadseregrészbe hívták 
be háborús szolgálatra. A szovjet fogolytáborban katonának 
tekintették őket, és ennek megfelelően bántak velük. Idehaza 
az ÁVH terrorja sokkal nagyobb szenvedést okozott nekik. 
Öt táborlakót nem sokkal a szabadulás előtt agyonlőttek 
az ÁVH-s pribékek a tiszalöki hadifogolytáborban. A 
felavatás keretében Perjésiné Kiss Rita tanárnő emlékezett 
meg pár gondolatban a régmúlt történéseiről, majd Holmár 
László múzeumpedagógus „A tiszalöki hadifogolytábor” 
című magas színvonalú előadásával zárta az ünnepi 
megemlékezést.

Nagy Vivien

Gömze Sándor 
polgármester
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Ünnepi megemlékezés

2014. október 22-én, szerdán 17 órától az 1956-os forradalom- és szabadságharc 58. évfordulójára és a Magyar 
Köztársaság kikiáltására emlékeztünk a Művelődési Ház nagytermében.
A megemlékezésen tiszteletét tette Kozma Péter Kormánymegbízott, Gömze Sándor polgármester, Fedor László 
alpolgármester, a Képviselő-testület tagjai, Mező József jegyző, Dr. Hosszú József járási hivatalvezető, oktatási 
intézményeink igazgatói, intézményvezetőink, civil szervezetek képviselői, valamint az érdeklődő tiszalöki polgárok.
Ünnepi beszédet mondott Kozma Péter kormánymegbízott úr, amelyben a forradalom és szabadságharc történelmi 
hátterébe engedett betekintést a közönség számára. Ezt követően a Talán Teátrum műsorával folytatódott rendezvényünk, 
amely az ’56-os forradalom főbb momentumairól szólt prózában és dalban.
Végezetül a szózat elhangzását követően a megjelentek a megemlékezés koszorúit helyezték el az ’56-os emlékoszlopnál.

Nagy Vivien

Tájékoztató a Képviselő-testület Alakuló üléséről 

A 2011. Évi CLXXXIX. törvény értelmében a választás 
napjától számított 15 napon belül kell megtartani az 
Alakuló Képviselő-testületi üléseket.
Ennek megfelelően 2014. október 22-én, szerdán 13 órától 

tartotta meg Tiszalök 
Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete az 
Alakuló ülését. 
Az ülés a Himnusz 
közös eléneklésével 
kezdődött, ezt követően 
Fehér Lászlóné a 
Helyi Választási 

Bizottság elnökhelyettese ismertette a helyi választási 
eredményeket.
Majd sor került a megválasztott képviselők és a Képviselő-
testület előtt Gömze Sándor újraválasztott polgármester 
eskütételére, majd az esküokmányok aláírására.
A Képviselő-testület titkos szavazással ismét Fedor 
László képviselőt választotta meg társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek.
A napirendi pontok között szerepelt a Szervezeti és 
Működési Szabályzat módosítása is, mivel ésszerűségi és 
takarékossági okokból a Képviselő-testület bizottságainak 
számát 4-ről 3-ra csökkentette. 
A bizottságok elnökeire, tagjaira és nem képviselő (külsős) 
tagjaira Gömze Sándor polgármester tett javaslatot, 
amelyet a képviselők szavazataikkal megerősítettek.

A bizottságok megnevezése, és tagjai: 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

Elnök:  Bede-Tóth Attila  
Tag:  Cserés Csaba 
  FótosAttila 
Külső tag: Juhász Józsefné
  Oláh Imre 

Ügyrendi és Szociális Bizottság

Elnök:  Fercsákné Tomán Ildikó  
Tag:  Dr. Krámor Katalin 
  Bede-Tóth Attila
Külső tag: Suskó Andrásné
  Farkas Éva
 
Kulturális, Sport, Ifjúsági és Köznevelési Bizottság 

Elnök:  Cserés Csaba  
Tag:  Körei László
  Csikós Sándor 
Külső tag: Tölgyesi Attiláné 
  Perjésiné Kiss Rita

Ezután a szavazás után rövid tájékoztatót kaptak a 
megválasztott képviselők a törvényben rögzített jogaikról 
és kötelezettségeikről.

Tiszalök, 2014. október 27. 
Mező József - jegyző  
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Halottak napja 

Halottak napján
Szomorúbb az élet,
Bánatos emberek
Sírokhoz mennek.

Fejet hajtanak, emlékeznek,
Befelé nyelik a fájdalmas könnyet.
Feltörnek bennük az elmúlt évek,
Szeretteik örökre itt hagyták őket.

Gyertyát és mécsest
A sírokra tesznek,

Virágtakaróval
Befedik a földet.

Én is elmentem szüleim sírjához,
Közeledvén látom a sok virágot.

Lábaim alig mozdultak, kezem remegett,
Fájdalom járta át az egész testemet.

Azt hittem könnyebb lesz
Lelkemnek nyugvása,
De könnyeim hullottak

A virágcsokrokra.

Körbetekintettem, ajkam nem mozdult,
Csak a mécsesek lángja pislákolt.

Összetört bennem valami már régen,
Egy életen át elkísér szüleim elvesztése.

Lassan már alkonyodik,
Messziről bús madárdal hallatszik.

A hold fénye világít fentről,
S őrzi a csendes temetőt.

Kotosz Istvánné
2014. október 31.

Ismerős? 

Fazekasné Erzsike néni adta ezt a két fotót, és már régen várja a megjelenését. 
Hogy kik vannak rajta, azt igazándiból ő tudja felsorolni, így érdemes egy kis 
kitérőt tenni a piac udvarára, nosztalgiázni egy pár percet.
                                                                                                                                                PappnéKJ

Felhívás 

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

1990 év előtt betemetett sírhelyek,
a 2005 előtt betemetett urnasírhelyek és urnafülkék

megváltási ideje lejárt.
A sírhelyek újraválthatók: Hajdú Zoltán temetőgondnoknál, Tiszalök, Damjanich 
u. 55/B. és Tiszalök, Honvéd u. 53. (református temetővel szemben).

Tel: 06-30/526-5844
 
 
 Az újra nem váltott sírhelyek,  
urnasírhelyek és urnafülkék értékesítésre kerülhetnek.

Kegyeleti Szolgáltató Kft.

A Halottak Napja

A halottakról való megemlékezés keresztény szokásait a 
X. században terjesztették el a cluny bencés szerzetesek. 
Mindenszentek napján, de bizony sokszor már jóval előtte 
elkezdődik a sírok rendbetétele, tisztogatása és virággal, 
koszorúval való feldíszítése. Halottak Napján hosszú időn 
át csak a katolikusok, ma már más felekezethez tartozók is 
gyertyákkal, mécsesekkel keresik fel szeretteik nyugvóhelyét, 
hogy meggyújtsák azokat a sírokon, hogy az örök világosság 
fényeskedjék a halottaknak. Idegenben elhunyt, ismeretlen 
földben nyugvók, elesett katonák emlékének a temetőkereszt, 
vagy más közösségi temetőjel körül, vagy éppen a 
katonasírokon gyújtanak gyertyát. Elterjedt szokás ezen az 
estén az otthoni gyertyaégetés is, mégpedig annyi szál, ahány 
halottja van a családnak. Ez a nap nemcsak az élők és holtak 
nagy lelki találkozása, de alkalom arra is, hogy a családok 
szétszóródott tagjai a sírok mellett közösen emlékezzenek. Az 

emlékezés, a kegyelet ünnepe ez, amikor 
este a temetők fölött elterülő lebegő 
fények összekötik a voltat a mával. Ahogy 
múlnak éveink, úgy lesznek egyre többen 
halottaink. A halál, az elmúlás a gyermek 
számára érthetetlen, a kamasz számára 
lényegtelen, az eleje teljében lévőnek 
a távoli jövő, az idősödőnek a közelgő 
valóság. Ezért aztán ezt a napot, a Halottak 
Napját különbözőképpen éljük meg. 
Talán csak egy a közös: a megdöbbenés 
a fölött, hogy egyszer ez az út, az élet véget ér. Kegyeletünk, 
tisztességünk, tisztelgésünk, a halál utáni lehetséges 
élet idézése, a pillanat döbbenete egyszerre búcsú és az 
önmagunkkal való szembenézés. Ezért megnyugszik a lelkünk 
és érezzük szeretteink közellétét, amikor nyugvóhelyüket 
ápoljuk, elgyönyörködünk a szép, rendezett sírok látványában, 
különösen Halottak Napján, amikor a mécsesek lángja is idézi 
szeretteinket.
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Bursa Hungarica

Tiszalök Város Önkormányzata a Képviselő-testület 
87/2014. (IX.25.) számú határozatával úgy döntött, hogy 
csatlakozik a 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíjrendszerhez. Tiszalök Város 
Önkormányzata az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel 
együttműködve kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat a 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok („B” 
típusú pályázat) és a felsőoktatási hallgatók számára 
(„A” típusú pályázat). Az ösztöndíjra az önkormányzat 
területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok / felsőoktatási 
hallgatók jelentkezhetnek.
„A” típusú pályázat
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók 
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 
egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
 „B” típusú pályázat
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt 
álló középiskolások; vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2015/2016. tanév első félévétől kezdődően 
felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali 
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan 
képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt 
venni.
A pályázatok beadási határideje, helye: 2014. 
november 7. (péntek) / a Polgármesteri Hivatal emeleti 
titkársága/
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a 
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.
eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben 
regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak 
újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A pályázói 
regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a 
pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok 
pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben 
újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok 
ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot 
kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell 
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati 
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt 
érvényes. 

A részletes pályázati kiírás és a pályázati űrlapok 
megtalálhatók az önkormányzat honlapján 

(www.tiszalok.hu).
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Ünnepi istentisztelet Bocskai István Tiszalöki 
tartózkodásának évfordulóján 

„1604. október 26. és november 7. 
között Tiszalökön táborozik hajdúival 
Bocskai István. Míg kapitányai kergetik 
Belgiojosot, aki előtt Kassa városa 
bezárja, de a hajdúknak október 30-
án megnyitja kapuit, addig a tiszalöki 
táborban a fővezér Bocskai megszervezi 
kancelláriáját és katonai vezérkarát. Itt 
csatlakoznak hozzá az erdélyi bujdosók 
Bethlen Gábor vezetésével, a kiváló katona 
Rhédey Ferenc, aki felért egy katonai 
győzelemmel, a Felső-Magyaroszág 
főurai, élén Homonnai Drugeth Bálinttal, 
a Tiszántúl legtekintélyesebb főura: ecsedi 
Báthory István, a vármegyék 
nemessége. Itt lett kancellárja 
a rendkívül művelt, katolikus 
Káthay Mihály. A hithű református 
Bocskai, a nagy reálpolitikus, 
aki híres volt vallási türelméről, 
egy türelmetlen században, 
ezzel jelentős társadalmi réteget 
állított maga mellé Felső-
Magyarországon, a Habsburgok 
által uralt királyi Magyarországon. 
Ide Tiszalökre érkezik a kassai 
főbíró Bocatius, hozza magával 
a felső-magyarországi, többnyire 
szász polgárság hódolatát, s ő maga 
is mindvégig Bocskai hű embere 
és támogatója marad. Ide érkeznek 
a híres végvári parancsnokok, mint 
pl. Bornemissza János, Dessewffy 
János (kinek egyik leszármazottja 
az aradi tizenhárom között 
van), Petneházy István, akinek 
utódja lép majd először 1686-
ban a visszafoglalt Budai vár fokára. Ide jön Őrvéndi 
Pál Kerekiből, a legelőször Bocskai mellé állt köleséri 
hajdúk vezetője Egry Isván – akiket majd a fejedelem 
hálából Nagyszalontára telepít – és sorolhatnám tovább 
a neveket… Itt alakul át Bocskai önvédelmi harca 
országos méretű szabadságharccá, s bebizonyosodik, 
hogy az egyéni sors, a haza mindenkori sorsától 
szétválaszthatatlan! Ma is! Számunkra is! Itt fogalmazzák 
meg a Habsburg-ellenes küzdelem politikai és katonai 
terveit és a kiáltványt Európához: „Mit várhattak a 
magyarok egy ilyen királytól, akinek semmi ígéret sem 
szent, aki őket ellenségeinek tekinti és elhatározta, hogy 
őket gyökerestől kiírtja?” Választ kapunk arra is, hogy 
miért kellett fegyvert fogni! „Nagyúr a szükség. Ami joga 

és szabadsága volt Magyarországnak, azt Rudolf mind 
elvette”… „Magyarország törvényei megengedik az olyan 
királlyal szemben, aki az ország törvényeit megsérti, az 
ellentmondás szabadságát és a felkelést!”. A kiáltvány 

kimondja, a király hatalma nem korlátlan 
és ez az európaiság és a kálvinizmus 
lényege. Bocskai, mint küldetéses ember 
Tiszalökről indul november 7-én Kassára, 
a szabadság városába, ahova november 
11-én fényes diadalmenetben bevonul.” 
Részlet Sárkány Viola beszédéből, amely 
2004. október 29-én hangzott el Tiszalökön 
a református templomban. Erről a 
sorsdöntő történelmi eseményről minden 
évben megemlékezünk. Idén október 
19-én tartottunk ünnepi istentiszteletet, 
amelyet a Református Egyházközség 
Tiszalök Város Önkormányzatával és 

a Városi Könyvtárral közösen 
szervezett. A helyi református 
lelkész, Lőrinczyné Harászi 
Andrea, mint házigazda 
köszöntötte a gyülekezetet, majd 
a Tiszalöki Népzenei Együttes 
népdalzsoltárokat adott elő 
Fekete Miklós művésztanár 
tárogatókíséretével. A város 
részéről Fedor László képviselő 
szólt a megjelentekhez. Dr. Csorba 
Péter református lelkipásztor 
Debrecenből érkezett közénk. 
Igehirdetésében arra bíztatta a 
megjelenteket, hogy a bibliai 
hősök, nemzeti történelmünk 
nagyjai, - köztük kiemelten 
Bocskai István – példáját 
követve kicsiny nemzetünkben 
valamennyien igyekezzünk 
óriásokként helyt állni, és ebben 
a hitben nevelni fel a ránk bízott 
gyermekeinket, unokáinkat is. A 

közös ima és az áldás fogadása után városunk kedves 
történelem tanára, Hegedüs Kálmán úr ismertette velünk 
a Bocskai István korabeli eseményeket. Megelevenedett 
előttünk nagy eleink küzdelme a hazáért, a hitért, a 
szabadságért. Tanár úr szavai után ismét a Népzenei 
Együttes énekeiben gyönyörködhettünk. A templomi 
eseményeket a Himnusz és a Székely himnusz közös 
éneklése zárta. A megemlékezés a templomkertben 
Bocskai István szobránál és a tiszalöki táborozás 
emléktáblájánál koszorúzással folytatódott, majd 
szeretetvendégséggel zárult.
                         

Lőrinczyné Harászi Andrea 
református lelkész
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Szemet-lelket gyönyörködtetők..

Kis szünet után újra szeretnék bemutatni Önöknek valakit, akinek keze alól 
különleges és igényes dísztárgyak, lakás-kiegészítők, játékok, ékszerek és egyebek 
kerülnek ki. Tiszalöki lakos volt szüleivel, testvérével együtt, a Táncsics úton laktak. 
Lánykori nevén bizonyára többen ráismernek Imre zsókára, aki jelenleg boldog 
nagymamaként szépíti meg családja hétköznapjait.
- Mesélj egy kicsit a múltról, konkrétan, hogy teltek a fiatalkori éveid, 
család, munka, tanulás, egyebek tekintetében!

- Nem sokkal születésem után költöztünk Tiszalökre, mert édesapámat ide 
helyezték. Én nagyon jól éreztem magam itt, mondhatom, szép gyermekkorom volt, 
szerettem az iskolát, sok barát, játszótárs vett körül. Szívesen játszottam egyedül is, 
már akkor is a magam készítette babákkal, bogáncs-bútorokkal, akármivel, ami a 
kezembe akadt. Szívesen rajzoltam, de mivel nem éreztem magam eléggé tehetségesnek 
( és biztatást sem kaptam a továbblépéshez) nem ilyen irányban tanultam tovább. 
Postás lettem, és dolgoztam is 2 évig a hivatalban, míg külső erők és körülmények 
hatására felvételiztem az akkor induló hajdúböszörményi Óvónőképzőbe. Mindig is 
vonzott a pedagógus pálya, ez közel is volt és sikerült! Államvizsga után abba az óvodába kerültem, ahová én is jártam 
annak idején, mondhatom,nagy élmény volt a régi óvó nénimmel, Kiss Sándorné Marikával dolgozni . Ez sajnos csak egy 
évig tartott, mert elszólított a család, a férjem, a gyerekeim. 1977 óta Nyíregyházán élek és itt dolgoztam egészen 2007-
ig, amikor egy súlyos betegség kényszerpályára állított. Férjem sajnos korán, 1998-ban eltávozott, három gyermekemet 
egyedül indítottam útnak… nem volt könnyű! Most már elmondhatom,hogy mindegyikük megtalálta a helyét. Zoltán 
magyar szakos tanár lett, a Waldorf pedagógia elkötelezett híve, verseket, novellákat ír, zenél, Zsuzsi óvónőnek tanult, de 
gyöngyözik, tűzzománccal és textilmunkákkal is foglalkozik, és nem utolsósorban, neveli két gyönyörű unokámat. Márti 
Tiszalökön él a férjével, pénzügyi területen dolgozik, és rövidesen megajándékoz egy kislánnyal, amit már nagyon várok!

- Az óvodapedagógusi hivatás is nagyon sok kreativitást igényel. Hogyan mutatkozott meg ez a te 
mindennapjaidban?

- Ez így van, nagyon kellenek a jó ötletek! Szerencsére az Óvónőképzőben nagyon jó rajztanárom volt, aki arra 
ösztönzött, hogy bontogassam a szárnyaimat. A gyakorlati munkában pedig sok kiegészítő eszközt kellett készítenünk. 
Ezt aztán folytattam a való életben is, hiszen meg kellett mutatni a gyerekeknek, hogy a semmiből is lehet valamit 
készíteni. Mind a játékhoz, mind a foglalkozásokhoz sok apróságot csináltunk, mint p.:l papírgurigából gyümölcsfát, 
dobozból babaházat és berendezését, űrvárost műanyag palackokból, de készült mandala papírtányérra termésekből, 
varrással, nyomdázással mindenféle apró ajándéktárgy, aminek elkészítésében nagyon szívesen részt vettek az érdeklődő 
gyerekek. Mi mindig csináltunk valamit, mert a kézműves tevékenységek rendkívül fejlesztő hatásúak. Szerveztem külön 
kreatív műhelyt, ahol olyan technikákkal is megismertettem a gyerekeket, amire a csoportban nem volt lehetőség. A 
szülőket arra ösztönöztem a munkadélutánok szervezésével, hogy készítsenek maguk is a gyereknek kis meglepetést. Az 
óvónők továbbképzésében is részt vettem, ahol igyekeztem megismertetni őket olyan új módszerekkel, lehetőségekkel. 
amivel színesíthetik az ábrázolás foglalkozásokat. Gyűjtöttünk mindenfélét, mert ez a fajta tevékenység sok hozzávalót 
igényel, ezek jobbára minden nap hozzáférhetőek voltak a gyerekek számára, így önállóan is kezdhettek alkotni. Az én 
óvodámban, a bazárban, csak olyan tárgyak voltak kaphatók, amiket mi készítettünk a munkatársaimmal. Akkor még nem 
volt ennyire elterjedt az internet, de rengeteg olyan könyvet, kiadványt vásároltam, amikből ötleteket tudtam meríteni.

- Mióta foglalkozol ilyen szép tárgyak, díszek készítésével?

- Barkácsolni mindig is szerettem, azóta van jobban időm foglalkozni 
ezzel, mióta nem dolgozom. Saját örömömre, a családom tagjainak, az 
unokáimnak készítem a munkáimat. Olyan év is volt, amikor csak olyan 
ajándékot kaptak karácsonyra tőlem, amit én készítettem.

- Unokáid, illetve családtagjaid gyermekei hogyan „díjazzák” a nagyi 
hobbiját?

- Igyekszem minden alkalommal meglepni őket valami olyannal, ami 
boltban nem kapható! Azt vallom, hogy ettől személyesebb ajándék nincs, 
értékét nem az ára határozza meg, hanem a szeretet, amivel készült. Nagyon 
örülnek az egyedi báboknak, a horgolt zöldségeknek, gyümölcsöknek, vagy 
éppen mesefiguráknak, amivel színesíthetik, gazdagabbá tehetik játékukat.  
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Mindkettőt megleptem a bölcsis, ovis jelükkel, de készítek nekik 
sapkát, sálat, kesztyűt, egyedi papucsot is, amit szívesen hordanak. 
Legutóbb, mikor ott voltam náluk Zalaegerszegen, autópályát, 
fagylaltos kellékeket, orvosos játékhoz való eszközöket gyártottuk. 
Szóval örülnek neki, és remélem, szép emlékük marad a közös 
munka!

- A velünk korúak általában receptek közkinccsé tételével 
gazdagítják a konyhai praktikákat.  A te internetes megosztásaid 
viszont többnyire kreatív oldalakat ajánlanak figyelmünkbe. 
Jómagam is nálad kutakodok először, ha éppen kifogytam 
az ötletekből. Ezek a weboldalak mennyire befolyásolják a 
fantáziádat?

- Nagyon sok jó ötletet, technikát találok ezeken az oldalakon. Igyekszem a kedvemre valókat megvalósítani, vagy 
a saját elképzelésem szerint elkészíteni. Még nem tudtam levetni – de szerintem soha nem is fogom – óvónői múltamat, 
ezért fontosnak tartom, hogy olyan ötleteket is megosszak, amik a még aktív pedagógus kollégáknak adnak inspirációt és 
segítenek színesebbé tenni munkájukat.

- Melyik technika a kedvenced? Mit szeretnél még kipróbálni?

Nagyon sok területen kipróbáltam magam, foglalkoztat, hogy amit látok, találok, én 
meg tudnám-e csinálni. Kedvelem a kötést, horgolást, ezen belül az amigurumi az egyik 
kedvenc, z azt jelenti, hogy csupán rövidpálcák horgolásával alakítom ki a figurát. 
Nagyon szeretem a szalaghímzést, ezzel a technikával készítek faliképet, hímes tojást, 
díszpárnát, ékszereket. A legújabb kedvenc a harisnyavirág készítése, ebben próbálom 
mostanában a legjobb teljesítményt kihozni magamból, de hajtogattam már szalagból, 
falevélből, krepp-papírból is rózsát. Tulajdonképpen szinte minden érdekel, és mindig 
van egy aktuális kedvencem. Mikor úgy érzem, hogy már csak másolom magamat, akkor 

keresek más technikát, lehetőséget. Szeretném megtanulni a papírfonás rejtelmeit, szívesen készítenék tárgyakat ezzel a 
technikával, és érdekel a nemezelés is. Jó lenne megtanulni a Waldorf baba készítését is, mert nagyon tetszenek. Illetve a 
csuhézás még az, amiben jobban el szeretnék mélyülni. Persze ne feledkezzünk el a mandalakészítésről sem, azon belül 
is a kristály-mandalákról, ami valamilyen szinten kapcsolódik a másik nagy szerelemhez, az ásványgyűjtéshez, ami 1988 
óta családi hobbi. Szóval elképzelés van, csak időm is legyen mindent megvalósítani!

- Milyen gyakran jársz itthon? Milyennek látod a mai Tiszalököt?

Mostanában ritkábban. Amíg édesanyám Tiszalökön lakott, addig minden héten mentem, de aztán hosszú ideig nem volt 
kihez. Mióta a lányomék ott laknak, újra járok ki, ha nem is rendszeresen… de előbb-utóbb ez megváltozik! Szeretem 
Tiszalököt, annak ellenére, hogy nem túl sok időt töltöttem ott. Szeretem a kedves kis utcákat, a Tisza partját, az Erőművet, 
a szép parkokat, épületeket. Sok szép emlék köt ide, melyek mindig velem maradnak. Nagyon örülök annak, hogy az 
általános iskolában kiemelten foglalkoznak a pedagógusok a művészeti neveléssel. Látom a városon a fejlődést, az 
emberek igyekezetét, bár lenne még min javítani. Mint Polgármester úr is említette legutóbb egy interjúban, az utak 
állapota borzalmas, ennek megoldása nem tűr halasztást! És bizony jó lenne még pár biztos munkahelyet adó beruházás! 
Kívánom, hogy az ötletek, elképzelések, feladatok minél előbb megvalósuljanak a város lakóinak megelégedésére!
És köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem magamról! 

- én köszönöm, hogy olyan 
embert mutathattam be, aki 
gyökereit tekintve Tiszalöki, 
és aki pozitív példát mutat 
a nyugdíjas évek tartalmas 
eltöltéséhez. Sok örömet, és 
jó egészséget kívánok ehhez!

                                                                                                                                           
pappnéKJ
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eGéSzSéGeDre!

Együk magunkat egészségesre!
Az előző számban olvashattak a fogyókúrákról, és 
ennek mintegy folytatásaként beszéljünk arról, hogyan 
válhat súlyunk, testformánk ideálissá anélkül, hogy 
f o g y ó k ú r á z n u n k 
kellene. A feladat nem 
egyszerű, de hiszem, 
hogy megfelelő 
e l s z á n t s á g g a l , 
kitartással mindenki el 
tud jutni arra a szintre, 
hogy az egészséges 
t á p l á l k o z á s , 
egészséges életvitel 
természetessé váljék, és 
elégedetten nézhessen 
a tükörbe! Nem csak 
a testalkatunkról 
van szó, hanem 
az egészségünkről is! Egészséges életvitellel 
befolyásolhatjuk élettartamunkat is, valamint azon belül 
az életminőségünket. Lelki füleimmel hallom azokat 
a hangokat, amelyek a következőket mondják: „az én 
nagyapám kolbászt evett szalonnával, minden nap megitta 
a maga pálinkáját, cigarettázott, és mégis 90 évig élt.” 
Szerencsés nagypapa! Én azonban nem a nagypapáról 
beszélek, hanem az emberek sokaságáról. Egyedi 
esetekből nem lehet vonatkoztatni az összes emberre, 
viszont ami nagyon sok emberre jellemző, az valószínűleg 
az egyénre is igaz. Nem lehet azt mondani, hogy ha valaki 
egészségesen él, akkor biztosan egészséges marad, és 
sokáig fog élni. Ez nem biztos, de valószínűbb! Tudta-e, 
hogy 1900-ban, amikor a nagypapa született, a várható 
élettartam férfiaknál 36 év volt? 2010-ben pedig 69 év! 
Ennek sok összetevője van, némelyek tőlünk függetlenek, 
és van, amelyeket mi magunk tudunk befolyásolni. Ilyen 
tényező, hogy egészségesen élünk-e.
Mit jelent az egészséges táplálkozás?
Az egészséges táplálkozás a különféle ételek és 
italok megfelelő arányban és mennyiségben, kellő 
változatossággal történő rendszeres fogyasztása. Az 
egészséges étrendnek megfelelő mennyiségben kell 
tartalmaznia a szervezetünk számára fontos energiát adó 
tápanyagokat (fehérjéket, zsírokat, szénhidrátokat) és 
energiát nem adó tápanyagokat (vitaminokat, ásványi 
anyagokat és nyomelemeket).
Miért nem táplálkozunk egészségesen?
Sajnos Magyarországon az egészségtelen táplálkozásnak 
óriási hagyománya van. A mi konyhánk mintha ellentéte 
lenne az egészséges táplálkozásnak. Gyermekkorunkban 
ezt kaptuk, ezt szerettük meg, persze hogy nehéz áttérni

 egy teljesen másfajta étkezésre. Ha megnézünk egy 
másik országot, másféle szokásokat, láthatjuk, hogy ott 
ahhoz szoknak hozzá a gyermekek, az válik kívánatossá 
számukra, és felnőttként is ezt követik. Japánban 
közismerten a világon az egyik legmagasabb az átlagéletkor. 
Nézzük meg hogyan élnek, hogyan táplálkoznak! A Japán 
emberek a mi felfogásunkhoz képest egész életükben 

„diétáznak”. Számukra 
ez nem megerőltető 
procedúra, hanem a 
konyhájukkal járó 
pozitívum. Alacsony 
kalória- és sótartalmú, 
de fehérjében és 
ásványi anyagokban 
gazdag ételeket esznek. 
Sok nyers zöldséget, 
sok halat és szóját 
fogyasztanak. Tartják 
magukat a 80%-
os szabályhoz, ami 
szerint a jóllakottság 

érzése előtt befejezik az étkezést. Fontos tényező, hogy 
még idős korban is rendszeresen mozognak, sportolnak. 
Óriási jelentősége van a hagyományoknak. Biztos vagyok 
abban, a legtöbb ember ismeri az egészséges táplálkozás 
módját és fontosságát, ennek ellenére csekély elmozdulás 
észlelhető ez irányba. Gyanítom, az is hozzájárulhat ehhez, 
hogy épp azon nyersanyagok árai emelkedtek legjobban, 
amelyek korszerűek, egészségesek. Egy boltban 
sajnos könnyedén ki tudjuk választani az egészséges, 
természetes nyersanyagokat, mert ezek rendszerint 
drágábbak a többinél. Szerencsére azonban vannak olyan 
nyersanyagok, melyeknél az áremelkedés nem volt olyan 
nagymértékű, illetve léteznek olyan ismert és fogyasztott 
élelmiszerek, melyekből a hagyományostól eltérő módon 
korszerű étel készíthető, és megfizethetőek is.
Mit tegyünk, mit együnk?
Mindenki csinos, fitt, egészséges szeretne lenni. Ez 
természetes. Hagyományaink, étkezési szokásaink, 
környezetünk, munkánk, stresszeink, életvitelünk szinte 
mind-mind ez ellen dolgoznak. Hiába várjuk, magától nem 
fog bekövetkezni. Tennünk kell érte! Haladjunk lépésről-
lépésre, a túl nagy változás elriaszthat bennünket. Építsük 
föl egészségünket! Ha bármely építőelemet kivesszük, az 
építmény összedől. Dolgozni kell rajta, de megéri!
mozgás!
Első lépésként vezessük be életünkbe a rendszeres 
mozgást! Teljesen mindegy mit sportolunk, de hetente 
legalább 5x30 percet intenzív mozgással kell tölteni. 
Mindenki alkalmazkodjon testalkatához, kondíciójához, 
egészségi állapotához. Kérem, ne mondják azt, hogy 
mozgok én eleget a munkahelyemen, kertben, stb. Az a 
napi rutin, ez pedig sport.
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Folyadékfogyasztás.
Korábbi cikkben foglalkoztam a folyadékfogyasztás 
egészségmegőrzésben betöltött szerepével, emlékeztetőül: 
a szükséges folyadékbevitel egészséges felnőtt esetében 
naponta 10 testsúly-kilogrammonként 4dl.
Stresszkezelés.
Egészségünk megőrzésében óriási szerepe van a 
bennünket ért stressz helyes kezelésének. Van jó és 
rossz stressz is, tudnunk kell mindkettőt a maga helyén 
kezelni, és legfőképp az ártó stresszt levezetni úgy, hogy 
ne károsítsa egészségünket. Megvannak a megfelelő 
technikák, amelyeket mindenkinek ismernie kellene. 
Későbbi cikkben erről részletesen lesz szó.
Táplálkozás.
Nem könnyű eligazodni az ajánlásokban, de azért 
nagy vonalakban találhatunk azonosságokat a 
táplákozástudománnyal foglalkozó, szakmailag 
megalapozott irodalomban. Néhány hibánk: gyakran 
sietünk, munkánkra koncentrálunk, ezért rendszertelenül 
táplálkozunk. Olykor hosszú órák eltelnek étkezés nélkül, 
máskor folyamatosan majszolunk valamit. Ezekkel 
ellentétben javasolt a napi ötszöri étkezés, egyenletesen 
elosztva. Soha ne együnk egyszerre sokat, ha azt 
mondjuk, hogy „hú, de jól laktam”, akkor már sokat 
ettünk. Nincs szüksége a szervezetnek a fölösleges ételre! 
A reggeli étkezés biztosítja a délelőtti tevékenységhez 
az energiát. A hagyományosnak mondható kávé, kakaó, 
péksütemény, lekvár, sajt, tojás, felvágott rendszerint 
túlzott mennyiségű fogyasztása nem kívánt folyamatokat 
indít el. A finomított cukor, a fehérliszt gyorsan emeli a 
vércukor szintet, amely serkenti az inzulintermelést. A 
bőséges inzulin hirtelen beviszi a sejtekbe a cukrot, amely 
számukra fölösleget tartalmaz, ezért elraktározzák. A 
vércukor szint azonban a nagymennyiségű inzulin miatt 
lecsökken, ekkor a szervezet – a tartalékok felhasználása 
előtt – egyszerű módon reagál, éhséget jelez. Ennek 
készséggel teszünk eleget, jöhet egy kis nassolás, és 
ezzel máris zárult a túlzott táplálékfelvétel ördögi 
köre! Ezzel szemben a reform reggeli (müzli, olajos 
magvak, gabonapelyhek, aszalt gyümölcs, méz, nyers 
zöldségek) elfogyasztásával a szervezet energiaigényét 
úgy biztosítjuk, hogy a szénhidrát felvétel egyenletes, 
mivel azt nem készen kapja a szervezet, hanem előbb le 
kell bontania. Így a vércukorszint lassan emelkedik, és 
a lebontásához elég a normál mennyiségű inzulin. Az 
ebéd mind mennyiség, mind elkészítési mód tekintetében 
legyen könnyű. Ügyeljünk a fehérje, szénhidrát és zsír 
megfelelő arányára. Ha nem túl sok és megterhelő az 
ebéd, akkor elkerülhetjük az ismert „hú de elgyengültem, 
lepilledek egy kicsit” fáradtságérzetet. Recepteket 
nem tudok írni az egészséges táplálkozás témában, de 
általánosságban elmondható, hogy szinte mindenféle 
táplálékra szükségünk van, de meg kell találnunk a 
helyes arányokat. Ami fölösleges, azt ne vigyük be a 

szervezetbe, de amire szüksége van, azt kapja meg! 
Helyes táplálkozással mindent bevihetünk, egészséges 
ember számára nem szükséges mindenféle multi 
vitamin, táplálék kiegészítő, betegségmegelőző bogyó, 
stb. Vacsorára együnk a legkevesebbet, és a legkevésbé 
megterhelő ételeket. Úgy időzítsük a vacsorát, hogy 
lefekvésig legyen még 3-4 óra a gyomorban lévő étel 
megemésztésére. Ellenkező esetben az alvás közbeni 
meglassult emésztés miatt az étel félig emésztetten a 
gyomorban erjed, rothad, belőle méreganyagok szívódnak 
föl. A fennmaradó étkezések álljanak gyümölcsből, nyers 
zöldségekből, zöldség-gyümölcslevekből.
ételeink elkészítése.
- Együnk kevésbé zsíros ételeket, főzéshez 
használjunk inkább margarint, olajat, és ezeket is kis 
mennyiségben. Részesítsük előnyben a gőzölést, párolást 
a zsiradékban sütéssel szemben. Magyarországon a 
zsiradék fogyasztása a szükségesnek a kétszerese!
- A vörös, zsíros húsok helyett készítsük ételeinket 
sovány húsokból (csirke, pulyka).
- Legalább hetente 3-szor fogyasszunk tengeri halat.
- Kevés sóval készítsük az ételeket, utólag ne 
sózzunk. A csökkentett sótartalmú ételekhez hamar hozzá 
lehet szokni. Sokféle fűszerrel helyettesíthetjük!
- Csak az étkezések befejező fogásaként, hetenként 
legfeljebb egyszer-kétszer együnk édességet, süteményt. 
Ételeinket lehetőleg egyáltalán ne, vagy csak csekély 
mértékben cukrozzuk. Ahol lehet, cukor helyett 
használjunk mézet. Édesített italok, szörpök helyett 
igyunk gyümölcsleveket. A kávéba-teába (ha szükséges), 
inkább édesítőszert tegyünk.
- Naponta fogyasszunk lehetőleg alacsony 
zsírtartalmú tejterméket, lehetőleg élőflórásat (joghurt, 
kefir, túró).
- Naponta többször együnk gyümölcsöt, nyers vagy 
párolt zöldségeket. Ha nem áll rendelkezésre friss, inkább 
fagyasztottat készítsünk el, mint konzervet.
- Fehér kenyér helyett fogyasszunk barna kenyeret, 
péksüteményt, lehetőleg teljes kiőrlésű gabonából készült 
termékeket.
- Köretként burgonyát, párolt zöldségeket, barna 
rizst együnk a tészta, fehér rizs helyett.
A helyes táplálkozás nem jelenti egyetlen ételnek, 
élelmiszernek sem a tilalmát, azonban célszerű egyeseket 
előnyben részesíteni, mások fogyasztását csökkenteni. 
Nincsenek tiltott táplálékok, csak kerülendő mennyiségek! 
Attól tartok, nem sok újat tudtam mondani a helyes 
táplálkozással kapcsolatban a kedves olvasónak. Ha így 
van, annak nagyon örülök, mert akkor már a szükséges 
ismeretek megvannak, most már csak az elhatározás, és a 
megvalósítás hiányzik!  Vágjunk bele, együk magunkat 
egészségesre!

Sági István - mentőtiszt, egészségügyi szaktanár
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A Sport és Szabadidő Munkaközösség életéből
 
Szeptember:
Megkezdtük az évet az egészséges életmód érdekében a kerékpár 
túrákkal. A munkaközösség tagjai Tiszavasváriban töltöttek egy 
kellemes délutánt a Járási Gasztro Fesztivál rendezvényen.
A hagyománynak megfelelően már 5.-ik éve megrendezésre került 
az óvodák nagycsoportosai között az OVI-FOCI bajnokság. Ennek 
a programnak a Kerekerdő óvoda ad helyet.
Már  10 éve működik gyermek foci az intézményben. Minden évben az intézmény benevez a Bozsik programba.
A Gimnáziumból a fociszakosztályos fiúk Baraki Sándor és Bódi Viktor megmutatták ők már mit tudnak.
A mérkőzéseket Bódi Viktor vezette le. 
Október:
A nagycsoportosoknak a Hétszínvirág óvoda megszervezte az első Gyümölcs és zöldség szobrászat délutánt.
Minden óvodából 6 gyermek vett részt az óvó nénikkel, különleges, ötletes alkotások készültek. A kellemes barkácsolás 

után finom alma kompóttal vendégelték meg a gyerekeket. (A Hétszínvirág óvoda 
gyermekei az alma szüreten szedték az  almát) Ezen kívül minden gyermek „alma érmet” 
kapott.
Már 12 éve rendszeresen „Észkerék” néven szintén nagycsoportosoknak vetélkedő került 
megszervezésre az Aranyalma óvodában. Matematika, környezetismeret témakörökben 
mérik össze tudásukat a gyerekek.
Az óvónénik megvendégelték a résztvevőket és ajándékot is kaptak alma és körte hűtő 
mágnest.
Nagyon kellemes délután volt a gyerekek számára.

 Molnár Józsefné - Sport és Szabadidő Munkaközösség Vezető 

Néphagyományőrzés az Aranyalma Óvodában 

Hagyománynak nevezzük az előttünk járó nemzedék 
által felhalmozott tudást. Sokat teszünk óvodánkban 
azért, hogy ez a tudás, hagyomány beépüljön 
gyermekeink életébe és így megőrződjön. Lehetőséget 
teremtünk arra, hogy a népi kultúra gazdag világából 
tudatosan válogassunk. A szokások többsége 
évszakokhoz, munkákhoz, ünnepekhez fűződik. Az 
őszi évszak beköszöntésével a Mihály napi szokásokat 
elevenítettük fel. Projekthét keretében dolgoztuk fel 
ezt a témakört, megelevenítve a pásztorok - csikósok, 
gulyások, juhászok, kondások állatbehajtó munkáját, hisz 
a néphagyomány szerint ekkor adtak számot a rájuk bízott 
jószágokról. Híresek voltak a Mihály-napi vásárok is. Ezt 
megjelenítve vásártérré alakítottuk át a csoportszobát, ahol 
a gyerekekkel közösen elkészített perecet, mézeskalácsot 

árusították az 
arra vállalkozó 
nagycsoportosok. 
Árultak még 
közösen gyűjtött 
almát, gombot, 
ga tyamadzago t , 
cipőt, kalapot, 
túrót. A jövőjüket 
firtatók még 

javasasszonyhoz is fordulhattak. A Mihály napi vásározás 

alkalmával a lányok pörgős szoknyát vettek fel, pántlikát 
kötöttek a hajukba és a fiúk is kifényesítették a cipőjüket. 
Játékunkat vásári körjátékok, énekek, mondókák is 
színesítették. A kiscsoportos gyermekeink is a nagyokhoz 
hasonlóan népi öltözetbe bújtak és megtekintették a nagyok 
vásári játékát. Természetesen minden apróság vásárfiával 
térhetett haza. Gyermekeink ünnepi hangulatát a helyi 
általános iskola tanulói néptáncbemutatóval fokozták. 
Óvodásaink láthatták, hogy ennek a tevékenységnek 
az iskolában is van folytatása, jövője. Közös munkánk 
elérte célját, hisz a néphagyományőrzés mellett játékos 
ismeretszerzésben és élményekben gazdag hetet 
zárhattunk szeptember 29-én a Mihály napi „Kolompos” 
nappal. Köszönjük valamennyi kedves szülő támogatását, 
köszönjük Szűcsné Kozák Andrea felkészítő tanító néni és 
az iskolás gyermekek néptánc bemutatóját és köszönjük 
a helyi kenyérgyár hozzájárulását, a „pásztor tízórait”, 
valamint a díszlet elkészítésében nyújtott segítséget.

                                                                                   
 Balogh Miklósné - óvodapedagógus
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Székelyföld- Nagyjaink nyomában a legendák földjén

Iskolánk 42 diákja és 5 pedagógusa tanulmányi kiránduláson vett részt Erdélyben a 
„Határtalanul” pályázat keretében közel 1.5 millió forint értékben! A pályázat célja, 
hogy diákjaink a közös munka során ismerkedjenek a természettel, a közös történelmi 
múlttal, a határon túl élő magyarság életével, szokásaival. Célunk olyan értékek 
létrehozása volt, melyek a szűk közösségünkön kívül mások számára is hasznosak 
lehetnek. Utunk főbb állomásai: Nagykároly (Károlyi-kastély), Kolozsvár (Bolyai 
Egyetem, Szent Mihály templom, Mátyás király lovas szobra), Korond (korondi 
fazekas munkák, taplászbemutató), Gyilkos-tó, Kiscohárd, Békás-szoros, Farkaslaka (Tamási Áron emlékhely-
koszorúzás), Szejkefürdő (Orbán Balázs emlékhely-koszorúzás), Székelyudvarhely (szoborpark-koszorúzás), Máréfalva 
(székelykapuk), Parajd (sóbánya), Csíksomlyó (kegytemplom), Gyimesbükk (30. számú Vasúti őrház), Marosvásárhely 
(Kultúrpalota), Koltó (Petőfi emlékhely-koszorúzás), Felsősófalva, Medve-tó és környéke, Szováta, ahol egy magyar 
iskolát látogattunk meg és közös programot szerveztünk az itt tanuló hetedikes diákokkal. A meglátogatandó területeken 
sikerült diákjaink történelmi, földrajzi, irodalmi, néprajzi ismereteit elmélyíteni, melyek tanulmányaikhoz nagyszerűen 
kapcsolódnak. A kiránduláson részt vevő gyerekek minden programról prezentációt készítettek. Az ő előkészítő munkáik, 
élménybeszámolóik segítségével bemutatásra kerültek az egykori Magyarország gyönyörű tájai, az egyszerű székely 
ember élete, példamutató magyarsága, hazánk történelmi gyökerei. Az ötnapos út során minden résztvevő életre szóló 
élménnyel gazdagodott. Résztvevő tanulóink tollából:
Hétfőn reggel 6 órakor indultunk az iskolaudvarról. Útközben több helyen is megálltunk. Például Nagykárolyon, ahol 
megnéztük a Károlyi Kastélyt, majd Kolozsváron, ahol Mátyás király szülőházát néztük meg. Korondra, ahol a szállásunk 
volt este 7 órára érkeztünk meg. Megkaptuk a szobákat, berendezkedtünk, és mentünk vacsorázni. Vacsora után átmentünk 
egymáshoz beszélgetni. Majd visszamentünk a szobánkba. Kedden reggel 7 órakor felkeltünk, megreggeliztünk és 
9 órakor indultunk a Gyilkos-tóhoz. (Csak Magyarországon a neve az hogy Gyilkos-tó, máshol Piros-tó, Vörös-tó.) 
Itt is Sanyi bácsi, az idegenvezetőnk mesélt a tóról. Ezután a Békás-szoroshoz mentünk, ahol elkapott minket az eső. 
Voltunk még a Pongrác tetőnél, a Hargita hegységnél és Farkaslakán, ahol Tamási Áron sírhelyét koszorúztuk meg. 
Aztán visszamentünk Korondra, egy kicsit kimentünk a faluba, utána megvacsoráztunk, majd kis idő után elaludtunk. 
Szerdán reggeli után elindultunk a parajdi sóbányába, ami nagyon érdekes és szép volt. Ezután Szovátára mentünk, az 
iskolába, ahol egy kis műsort adtunk elő az ottani hetedikeseknek, és velük együtt egy hosszú sétát tettünk a Medve-tóhoz. 
Visszamentünk Korondra és Máté Károly taplászműhelyébe sétáltunk el. Megvacsoráztunk, eltöltöttük az időt, majd 
elaludtunk. Csütörtökön fárasztó napunk volt. Hegyet másztunk, elmentünk Gyimesbükkre ahol András bácsi mesélt 
nekünk az ezer éves határról és a 30-as őrházról, ezeket és a Rákóczi-vár romjait meg is néztük. Visszamentünk a 
szállásra, megvacsoráztunk és ezután volt egy kis záró buli. Pénteken korábban felkeltünk, hogy össze tudjunk pakolni. 
Megreggeliztünk és útnak indultunk Marosvásárhely felé. Ott megnéztük a Kultúrpalotát és a Rózsák terét, ami nagyon 
szép volt. Délután már Koltón voltunk a múzeumba. Majd tovább utaztunk, és megérkeztünk a határhoz. Átengedtek 
minket és 19 órára hazaértünk. Igaz, hogy fárasztó volt, de megérte, mert nagyon szép hely, és reméljük többször is 
eljuthatunk Erdélybe. 

Pellei Anikó és Kulcsár Fanni  7. osztály

olvassuk át az éjszakát 

Az idén is sor került az éjszakai olvasásra. Igazán izgalmas volt. Az ötödikesek a 
nyolcas teremben, Vígh-Muskovszky Mária tanár nénivel olvastak. A hatodikosok 
és a hetedikesek Perjésiné Kiss Rita nénivel, míg a nyolcadikosok Zahonyik 
Zita nénivel mélyültek el az olcasás pillanataiban. Mi hatkor gyülekeztünk, majd 
felmentünk a terembe. Igazán sok könyvet láttam ott. Néhány: Egy Ropi naplója, 
Fókuszban a magyar lófajták (én hoztam) Félhold farm, Magyar népmesék, …
stb. Nagy meglepetés volt , hogy eljöttek hozzánk  iskolánk egykori tanulói. 
Szabó Koni, Nagy Gréta. Grétáról el kell mondani, hogy esti mesét is olvasott 
nekünk. Jól szórakoztunk. Végül éjfél körül elaludtunk. Reggel hatkor keltünk. 

Köszönjük a 3 tanárnéninek, hogy lehetővé tette nekünk, hogy éjszaka jól teljen. 
„Az olvasás súlyosan károsítja a tudatlanságot!``

Lőrinczy Boglár 5.b
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Nyílt levél a gyerekeknek, tanáraiknak,  
büszke anyukáknak!

A magyar népmese napja apropóján, a Városi Könyvtár 
által meghirdetett rajzpályázat fődöntnöke hosszú évek óta 
én vagyok.  Az idén kiemelkedő mennyiségű és minőségű 
alkotás született. Értékelő beszédemet papírra vetettem, 
hogy távollétemben olvassák fel a népes gyermekseregnek. 
Ezt szeretném most megosztani az olvasókkal, és bízom 
abban, hogy ennek hatására is betérülnek a könyvtárba-ha 
másért nem, akkor a rajzok megtekintéséért. Megérdemelnek 
egy röpke félórát!
Kedves gyerekek, tanító nénik!
Nem kis meglepetéssel szolgáltak a könyvtáros nénik, 
mikor a kezembe adták a hatalmas kupac meseillusztrációt.  
Ahogy végigpörgetem a rajzlapokat, örömmel láttam, hogy 
első látásra nem fogom tudni eldönteni, kik a jók között a 
legjobbak. Az viszont rögtön kiderült, hogy nagyon sok 
győztest és különdíjast kell majd kiválasztanom. Persze 
még így sem annyit, amennyit valóban szerettem volna. Ha 
ránéztek a könyvtár  falára, láthatjátok, miért. Színpompás, 
ötletes, jól komponált alkotások tömkelege született az 
idei pályázati felhívás eredményeként. Nem tudom eléggé 
megköszönni a tanáraitoknak a biztatást és ráhangolást 
ehhez a feladathoz, de szívből gratulálok nekik. Nos, hogyan 
döntöttem, és melyik kép mellett, ti erre vagytok igazán 
kíváncsiak. Első körben kiemeltem a szép rajzok közül is 
a legszebbeket, ami nem kevés volt. Minden évfolyamot 
különraktam, hiszen egy elsős kisiskolás munkáját nem 
lehet összemérni a negyedikesével-kivéve, ha már egyből 
ecsettel a kezében bújt ki anyukája pocakjából. Szétraktam a 
vízfestékkel készülteket a ceruzás, zsírkrétás rajzoktól, hiszen 
a két technika sem mérhető össze. A festék látványosabb, 
szebb, de a ceruzás meg finomabb, könnyedebb. 

Ezek után arra voltam kíváncsi, melyik rajz teljesen önálló 
fantázia szüleménye, és melyiknél segített a könyvben 
látható illusztráció. Ha magatoktól találjátok ki a figurákat, 
hátteret, színeket, az igen dicséretes. Ha kicsit másoltok, 
az meg nem baj, mert fejlődik a szín-és formaérzéketek, 
hamarabb megtanuljátok betölteni a teljes rajzlapot. Elvégre 
nem festőművész-palántákat keresünk itt évről-évre, hanem 
a mesét és olvasást szerető, örömmel rajzoló gyerekeket, 
akik szívesen töltik idejüket ilyen dolgokkal. Szerencsére 
a tankönyvi, meséskönyvi illusztrációt majdnem mindenki 
átalakította egy kicsit, tehát használta a saját fantáziáját is. 
Mert elárulom nektek, bizony utána néztem a kiválasztott 
meséknek a tankönyvben, vagy mesekönyvben.
Nos, ezek után már kicsit csökkent a rajzok száma. Utolsó 
szempontom a végső döntésnél az volt, hogy mennyire 
ismertem rá egy-egy mesére, vagy a mese főszereplőire, 
vagy egy-egy fontos jelenetre. Mennyire volt gondos a rajz 
vagy festés. Higgyétek el, nagyon észre lehet venni, ha 
egy kép csak azért készül, mert muszáj, mert mindenki ezt 
csinálja, vagy azért mert akarják, szeretik, élvezettel készítik. 
Szólnom kell a különdíj-kategóriáról is. Akik ilyen oklevelet 
kapnak, legyenek magukra nagyon büszkék, hiszen ezek az 
illusztrációk valamilyen módon kiemelkedően jók. Például 
bájos humor fedezhető fel bennük, vagy különlegesek a 
színek, formák. Vagy az látszik, hogy a megtervezés és 
elkészítés jóval több időt vett igénybe. Vagy csak egyszerűen 
olyan tehetséges az alkotója, hogy az senkiéhez nem 
mérhető. Magam részéről most ennyit szerettem volna nektek 
elmondani. Köszönöm az élményt, amelyet szereztetek, az 
örömöt, melyet okoztatok. Széppé tettétek a napomat, és 
legyen a tietek is az! Szeretettel üdvözöllek benneteket! 
                                                                                                                                          

pappné KJ

Újratöltve: Muzsikás együttes

2014. október 7-én a már megszokott módon ellátogattunk a művelődési 
házba, hogy 1 óra erejéig a zene világában kalandozzunk. Igaz, járt már 
Tiszalökön ez az együttes, iskolánkat érte akkor ez a megtiszteltetés. Most 
bérletes előadás keretében hallgathatta meg a közönség újra muzsikájukat. 
35 éve vannak értünk, és viszik tovább a magyar népzene hírét szerte a 
világban. A zenészek Kossuth – és Liszt Ferenc-díjjal is büszkélkedhetnek. 
Előadásmódjuktól nem idegen a modernebb alternatív zene, a jazz vagy a kelta 
és zsidó zene sem. Jól ismert tagjaik: Sípos Mihály (hegedű, citera, ének); 
Porteleki László (hegedű, koboz, tambura, ének); Éri Péter (brácsa, kontra, 
mandolin, furulyák, ének); Hamar 

Dániel (bőgő, gardon, dob, ének). Nagyon szép hangzású volt a csárdás zene, a 
Hej,Dunáról, fúj a szél-t el is énekeltük Misi bácsi vezényletével. A hegedűt egy 
emberi testhez hasonlították. Látszott és érződött rajtuk, hogy szoros „barátság” 
köti őket a hangszereikhez. Szinte életet leheltek beléjük. Ilyenek az igazi 
művészemberek. Elhivatottak. Egy ide illő idézettel zárnám soraimat:
„A zene egyetemes nyelv. Mindenki használhatja születési helytől és bőrszíntől 
függetlenül. Mindannyiunkat összeköt.”      /Justin Drew Bieber/

Rokonál Zotya 8.a
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Népmese Napja

A Városi Könyvtárban már 
hosszú évek óta hagyomány, hogy 
szeptemberben a Népmese Napja 
alkalmából rajzversenyt hirdetünk, 
amelynek most október 15-én volt az 
eredményhirdetése. Idén is rengeteg 
gyönyörű rajzot kaptunk az általános 
iskolásoktól, köszönet érte a nagyon 
ügyes és lelkes gyerkőcöknek, 
és a pedagógusoknak is! Abban 
a szerencsés helyzetben voltunk, 
hogy a Móricz Zsigmond Megyei 
és Városi Könyvtár segítségével 25 
helyezettnek tudtunk könyvjutalmat 
adni. Gratulálunk nekik, és jövőre is 
várjuk a szebbnél-szebb alkotásokat! 
A rajzok megtekinthetők a 

könyvtár nyitva tartási idejében a 
gyermekkönyvtárban. Szeretettel 
várjuk a kis alkotók szüleit! 

Különdíjasok:
Balogh Beatrix Vivien 1/a.
Hajdu Krisztián 1/a.
Molnár Virág 1/a
Rákó Bianka 3/a
Vinginder Tamás 3/a
Róka Gréta 4/a.
Perjési Fanni 6/b.
Horváth Szabolcs 8/b.

Harmadik helyezettek:
Lakatos Dávid József 2/a.
Parlagi Johanna 2/b
Fegyveres Anna 2/b.
Bánszki Blanka Zoé 4/a.

második helyezettek:
Fleischer Flóra 2/b.
Fótos Attila 2/b.
Horváth Zsófia Eszter 3/a.
Tóth Panna Petra 3/a.
Cserés Anna 4/a.
Galyas Beatrix 4/b.
Radics Bence 5/b.

Első helyezettek:
Agócs Enikő 2/a.
Nagy Csongor 2/b.
Nagy Rita 2/b.
Aranyász Amira 3/a.
Balogh Nóra 4/b.
Marozs Vivien 4/a.
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zöldség-gyümölcs szobrászat 

2014.10.16-án iskolánkban megren-
dezésre került a zöldség-gyümölcs 
szobrászat. Ez az alkalom minden 
évben sorra kerül. Itt  1. osztálytól 
a 8.osztályig vettek részt a diákok. 
Az 1. osztályosok rajzoltak. 2.osz-
tálytól 8.osztályig pedig különféle 
zöldségekből és gyümölcsökből 
készítettek szobrokat. A leggyakoribb 
mű a süni volt, amit a diákok nagyon 
ötletesen oldottak meg. Nagyon érde-

kes és szép műveket láthattunk. A legtöbbet használt zöldség és 
gyümölcs a tök, a krumpli, a körte, és a szőlő volt. A diákoknak 
1 órájuk volt ahhoz, hogy elkészítsék remekművüket. Voltak olyan 
diákok, akik több mindent is csináltak és még azt is zsűrizték. A 
leggyakoribb művek még az emberkék voltak. Művüknek címet is 
kellett adni. A zsűrizést már aznap elkészítették. Aki most nem is 
olyan eredményt ért el, majd jövőre újra bebizonyíthatja kreativi-
tását. Nagyon élveztük ezt a délutánt. 

Marozs Luca – Benyusz Petra

Helyezés Név Osztály
1. évfolyam

I Encs Nikolett 1.a
II Polonkai Viktória 1.b
III Páger Zselyke 1.a

2. évfolyam
I Perjési Nándor 2.a
I Juhos László 2.b
II Bajusz Balázs 2.b
II Fótos Attila 2.b

4. évfolyam
I Cserés Anna 4.a
I Marozs Vivien 4.a
II Kotosz Krisztián 4.a
II Veres Panna 4.a
III Bánszki Blanka 4.a

5. évfolyam
I Szilágyi Enikő 5.b
II Gábor Zalán - Radics Bence 5.b
III Juhos Hanna - Koropcsák Mirella - Pucsok Fanni 5.b

6. évfolyam
I Perjési Fanni 6.b
II Tálas Alexandra - Szabó Adrienn 6.a

7. évfolyam
I Horváth Dominika - Kiss Barbara - Bántó Barbara 7.b

Mik történtek októberben?

1932. október elsején Gömbös Gyula kormányt 
alakít maGyarorszáGon

1604. október 2-án kitör a bocskai-felkelés

1896. október 4-én átadják a ferenc józsef hidat 
(ma szabadsáG híd1)

1849. október 6-án kivéGzik aradon a 
tábornokokat2

1902. október 8-án átadják a steindl imre által 
tervezett parlamentet3

1448. október 16-án hunyadi jános vereséGet 
szenved rigómezőnél

15.14. október 18-án elkészül a tripartium

1875. október 20-án tisza kálmán kormányt 
alakít

1316. október 22-én pápai adószedők érkeznek 
maGyarorszáGra

1956. október 23-án kitör a forradalom4 
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Törj ki a hétköznapokból

A nyíregyházi Gondoskodó Jövő Szolgálat európai szintű ifjúsági programot 
valósított meg 2014. szeptember 15. – szeptember 24. között a Tiszalökön 
található Fiesta Farmon. Az Európai Unió Erasmus+ Programjának 
támogatásával megvalósult ’Move Out!’ című 10 napos programon (2014-2-HU02-KA105-000341) görög, spanyol, 
olasz, litván, román és magyar fiatalok vettek részt a Debreceni Egyetemről. Az Erasmus+ Program célja, hogy a 

fiatal európaiakat aktív Európa polgári – társadalmi - részvételre, szolidaritásra 
és toleranciára ösztönözze, és bevonja őket Európa jövőjének alakításába. A 
Program elősegíti a fiatalok mobilitását Európa határain belül és azokon kívül is, 
hozzájárul a nem-formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, valamint a kultúrák 
közötti párbeszédhez. A projekt témája a fiatalok egészségtudatos életmódja volt. 
Központi kérdés a fiatalok testi-lelki és mentális egészsége, mely alatt nem csupán 
a jó minőségű táplálék fogyasztását értjük, hanem a stabil társas kapcsolatokat és a 
megfelelő mennyiségű mozgást is. Általános tendencia az egyes tagországokban, 
hogy alapvetően kevesen és keveset mozognak a fiatalok, mely a későbbiekben 
nemcsak elhízáshoz vezethet, hanem egyéb egészségkárosító hatásai is lehetnek. 
A projekt során az volt a célunk, hogy rámutassunk a probléma forrására és 
megpróbáltunk minél több alternatívát keresni a megoldásra.  További céljaink 

között szerepelt, hogy letegyük az egészséges életmód első pilléreit is. A projekt során szerzett élményeket alapul véve 
igyekeztünk minden résztvevőt az egészségesebb és tudatosabb életmódra sarkallni. A projekt a fiatalok kreativitására és 
csapatmunkájára épült, felhívta a figyelmet az egészséges életmódra és a közösen végzett testmozgás előnyeire. A program 
során a résztvevők kreatív, szórakoztató „sportágakat” hoztak létre, melyek eredményességét és működését egy általuk 
szervezett vetélkedőn tehettek próbára.  A fiataloknak különböző szempontokat kellett figyelembe venniük, mint például 
az esélyegyenlőség, rendelkezésükre álló tér és eszközök, interkulturális team-munkában végzett feladatmegoldás. A 
program ideje alatt fejlődtek a résztvevők szociális 
kompetenciái, szervezőkészsége, kreativitása, a 
mozgást, mint közösségi élményt, örömforrást 
fedezhették fel. Az egészséges életmód népszerűsítését 
emellett több workshop is segítette, ahol a fiatalok non-
formális pedagógiai módszerekkel megismerhették 
az egészséges táplálkozás alappilléreit, alapvető 
stressz kezelési technikákat, valamint erősítettük 
a környezettudatos viselkedés kialakulását. A 
Gondoskodó Jövő Szolgálat célja volt ezen kívül a 
hátrányos helyzetű fiatalok ifjúsági programokba 
történő bevonása. Szándékuk segíteni a kevesebb 
lehetőséggel rendelkező, nehéz körülmények között 
élő ifjúságot, hogy ők is a részesülhessenek az Európai 
Unió által kínált lehetőségekből és aktív résztvevőivé válhassanak az európai ifjúsági életnek. 
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eger

Egerben a XVI. Nonverbális 
Fesztiválon iskolánk növendékei 
nagy sikerrel képviselték városunkat!
A rendezvényt a Jázmin mazsorett 
csoport nyitotta meg. Másnap a 
Hajnalcsillag Hagyományőrző 
Csoport műsora kápráztatta el a 

telt házas nézőközönséget, illetve a szakmai zsűrit. A háromnapos fesztivált 
a Hóvirág mazsorett csoport produkciója zárta. Köszönet a fellépő 30 

gyerekünknek, Kozákné 
Szűcs Andrea és István 
Zsoltné felkészítő 
pedagógusoknak, illetve 
azoknak a szülőknek, 
akik megtisztelték 
jelenlétükkel a rendezvényt!

Juhosné Berei Marianna

Futott a suli! 

Ebben a tanévben is megrendeztük a Fut a suli programunkat október 18.-án. Az alsó tagozat a középiskola pályáján, 
a felső tagozat pedig az árvízi töltésen teljesítette a nekik kimért távot. Komoly futamokat láthattunk, ahol mindenki 
igyekezett erejéhez mérten futni. 

A legeredményesebb tanulók a következők: 
1. évfolyam 2. évfolyam

lányok fiúk lányok fiúk
1. Balogh Amanda 1.a 1. Benyusz Balázs 1.b 1. Reszkető Lili 2.a 1. Nagy Roland 2.b
2. Kóti Krisztina 1.a 2. Csatári Balázs   1.b 2.  Fleischer Flóra 2.b 2. Molnár Dávid 2.b
3. Páger Zselyke 1.a   3. Reszkető Gergő 1.a 3. Kozák Vivien 2.a 3. Sepsi Lázár  2.b

3. évfolyam 4. évfolyam

lányok fiúk lányok fiúk
1. Balogh Kinga 3.a 1. Nagy Márk  3.a 1. Cserés Anna 4.a 1. Kátai Aladár 4.a
2. Sohodóczki Szilvia 3.a 2. Tóth Zsolt 3.b 2.Balog Dzsenifer  4.b 2. Kóti Dániel 4.a
3. Balogh Amanda 3.b 3. Budai László 3.b 3. Marozs Vivien 4.a 3. Posta Dominik 4.a

5. évfolyam 6. évfolyam
lányok fiúk lányok fiúk

1. Vadászi Szabina 5.a 1. Kiss Alex 5.b 1. Pente Júlia 6.b 1. Bónis Kristóf 6.a
2. Kiss Ramóna 5.a 2. Buri Dominik 5.a 2. Kiss Viktória 5.a 2. Pente Dominik 6.b

3. Paulusz Beatrix 5.a 3. Farkas Dániel 5.a 3. Lucskai Alíz 5.b 3. Dankó Norbert 6.b

7. évfolyam 8. évfolyam
lányok fiúk lányok fiúk

1. Marozs Luca 7.a 1. Balogh Attila 7.b 1. Cserés Krisztina 8.b 1. Veres Csaba 7.b
2. Kiss Barbara 7.b 2. Sepsi Benedek 7.a 2. Ádám Anasztázia 8.b 2. Molnár Máté 8.b

3. Tamás Boglárka 7.a 3. Tóth János 6.b 3. Csáki Viktória 8.a 3. Demkó Árpád 8.a



192014. október TISzALöKI HírLAp

örömök

Repülők hasítják a felhőtlen eget. Csak távolodó autók zaja ébreszt engemet. Hirtelen cinegék, vörösbegyek látogatnak 
meg, s mintha magától értetődő lenne isznak, felém néznek, majd hálásan, elégedetten ének hangjukkal tovatűnnek. A 
nap sugarai még pazarolják az eltört lábamra a meleget. Én figyelek mindent.

A cseresznye és a diófák levelei, mint kis színes szalagok ringatóznak, táncolnak lobognak még az ágakon. Minden a 
tiéd, susog egy belsőhang bennem. Minden szín, titok, várakozás gyönyöre! A nyári méhek, darazsak, pillangók, illatok, 
madárhangok! A kerti örömök lábad elé hajolnak. Már többször kérdeztem magamat, melyik évszak a kedvencem? 
Melyik anya különbözteti meg gyermekét? Mennyi izgalom, remény kell mindehhez? Ápolás, gondoskodás? Az örökzöld 
fák, babérbokrok között, mintha vörös bársony színre festették volna a virágjaimat.

A hortenziák, fuksziák, krizantémok, kővirágok! A még 
nyíló rózsák, mind egyszínűek.

Egy-két fehér és sárga krizantémon kívül, még a muskátlik 
is bíbor vörösek. Nézelődök, hallgatózok. Milyen gyógyító, 
békítő ez az Október? A fecskék, verebek, itt Köngenben, csak 
a külső területeken láthatók nyáron is a földműveseknél és 
állattenyésztőknél.

Nincs már villanydrót a verebeknek! Néha télen és 
tavasszal azért beköszöntenek. Mindent lefényképezek! Nehéz 
elválnom a virágoktól! Fiam felnőtt ember, nincs unokám, 
így marad a kert, a levélírás, telefonálás. A fenyők ágaira kis 
csengőket akasztgattam. Hintáznak, ha egy kis szellő belátogat, 
csengésükkel felvidítanak engem. Ők is tanúi, hogy él bennem 
a gyermek.

A rigók hű társaim, bezengik énekükkel a kerteket. Sokszor 
hazagondolok, drága

jó Anyámra, a magányos sírokra. Különösen, ha a harangok 
szólnak, fájók emlékeim!  

Mesélték ismerőseim, most a 2 hattyú ismét megjelent a 
Tiszán, fiókáikkal. Októberben otthon akartam lenni, de jött 
a lábtörés, a 4 hetes kényszerpihenés. Így, maradnak a képek 
a számítógépemben.   Télen nézegetem felvételeimet, fő a 
tea, kint esik a hó, zúzmarásak a fenyők, én meg álmodozom 
mellettük a jövő tavaszról, az új reményekről. Elgondolkodom 
a virágzásról, hervadásról, születésről, halálról.

Én mindent békével fogadok, tűrök, viselek. Minek 
viaskodni a változhatatlannal.

Minden ember találhat magának örömöket, csak…, csak 
keresni kell őket. Én gondolok a halászokra, ha este gazdagon 
elégedetten haza térnek. Gondolok a kertészkedőkre, a 
krumplival telitett zsákokra, az almával telített kosarakra, az 
almás- diós kalácsra. Micsoda örömök? A szilva, szőlők bora!

A téli esték nagy varázsa! A fény a tűzhely, meleg papucs. 
Jön karácsony, s ünnepnapok, végre a haragos emberek 
is megnyugodnak. Aztán majd jön új tavasz, születnek új 
kisdedek, reményt hoznak, szülőknek, nagymamáknak és a 
nehezen békülő világnak. Az Élet lehet szép, csak keressük az 
örömöket!

Elisabeth Maier
Szül. Solymosi E.

2014 Okt.  

Hozzátok

 Az emlékek sorai várakoznak,
sírva, zokogva, rám  hajolnak.
Ősz hajnala, ködök,  hozója,

visz engem magával a múltba.
Tétován keres, félőn elindul,       

majd rám néz, s ragyogva elém hull!  
Előttem mennek, hívnak, vezetnek, 

néha kérlelnek, “ Ne felejtsd tettünket! “ 
Itt jár a szél, mi hozza hangjukat,

s egy pillanat, melyben fejkendőjük még fellobog.
Látom, mint a hópelyhek arcukra repűlnek,
míg fázósan, görnyedten, havat söpörnek.

A vaskonyhába fadarabokat löknek,
érzem, a hidegtől vörös kezüket. 

Látom kopott, ködmönüket,
lassuló léptüket, s emberségüket.  
Látom a lavorban az ázó ruhákat, 
a krumplikkal teli foltos zsákokat. 

Látom szemüket, mik napért esedeznek,
s minden nehézséggel bátran megküzdenek.

“ Majd jönnek újra jobb idők “ 
 így biztatják egymást ők. 

Csak legyünk jók s örüljünk minden szépnek.
Becsüljük a múltat, jelent, a földet! 
A spájzban van még jó szalonna..., 

a bödönbe  alszik hús a zsírba...
a padláson alma, szőllő, bab,

szülő, gyermek egyre boldogabb.
Nem is tudom,  örűljek sírjak?

Míg élek őrzöm e napokat,
Hisz értem annyit áldoztatok.

Tőletek tanultam becsülni a friss kenyeret,
a dalokat, szép verseket,  

a Hitet a becsületet, a feláldozó Szeretetet.
Éljen örökké emléketek!

Elisabeth Maier - szül. Solymosi E.
2014 Ősze
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GerINCJóGáVAL eGyBeKöTöTT 
TIBeTI HANGTáL reLAXáCIó

A gerincjóga a több ezer éves indiai jóga tradíció 
testtartásaiból kiinduló modern mozgásterápia. 
Célja a fizikai test és az idegrendszer egészségének 
helyreállítása az ősi jógarendszerre alapuló 
biztonságos, az anatómiai alapmozgásokra épülő 
gyakorlatsorokkal. A gerincjóga, mint csoportos 
mozgásterápia módszeresen kezeli a teljes fizikumot, hatékonyan támogatja és 
kiegészíti a személyre szabott célirányos gyógyító eljárásokat. A foglalkozások 
levezető részét képező tibeti hangtál relaxációk csökkentik a fizikai és mentális 
feszültségek testben felhalmozódott káros hatásait.

Helyszín: Művelődési Ház, Tiszalök, Kossuth u 27.
Időpont: október 7-től minden kedden 18 órai kezdettel

További információ:
Orbán János 06-70-4546773

Szedd magad alma akció!!!
Tiszadada - Rázompusztán szeptember 20. és november 30. között export 

minőségű, tárolható Idared, Jonatán, Golden, Csiszten, Starking, plusz minőségi 
léalma kapható a hét bármelyik napján, napi áron, csak telefonos egyeztetés 

alapján.
Fekete Gyula: 06/30/434-7580 és 06/30/983-1012

megemlékezés

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,

Amit tőlünk senki soha el nem vehet.
Te a jóságodat két marokkal szórtad,
Önzetlenül adtál rossznak és jónak.

Mindig egy célod volt, a családodért élni,
Ezt a halál tudta csak széttépni.

Mindig köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
Hiányzol nagyon, soha nem feledtünk.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
Kulcsár István /Öcsi/ volt kisfástanyai lakos 

halálának 1 éves évfordulójára.
Köszönjük mindazoknak, akik emlékét 

szívükben őrzik!

Párod, Andrea, és gyermekeid 
Fanni és Kinga

Értesítem a város lakosságát, hogy számlaképesen vállalom polgári szertartás 
szerinti temetések lebonyolítását.

Igény szerinti, személyre szabott búcsúztatás.
Királyné Balogh Andrea

30/580-3677

Köszönöm!

Ezúton szeretném köszönetemet 
kifejezni mindazoknak, akik 
az október 12-i helyhatósági 
választáson rám adták le 
voksukat!

 Sági István


