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Kis-Tisza Ökocentrum

Tiszalökön 2014. november 7-én ünnepélyes keretek 
között tették le a Kis-Tisza Ökocentrum alapkövét. 
Nagy mérföldkőnek számít ezen Ökocentrum 
megépítése, hiszen ez egy újabb lépése a már három 
évvel ezelőtt elkezdődött turisztikai fejlesztéseknek, 
melyet Tiszalök Város Önkormányzata, a Tiszavasvári 
„Bölcs Baglyok” Szögi Lajos alapítványa, 
valamint a Complex Cégcsoport indított útjára. A 

nyitórendezvényen Gömze Sándor Tiszalök város polgármestere beszédében többek között rávilágított arra a tényre, 
miszerint az Ökocentrum megépülésével városunk turisztikai vonzereje is nő majd. Ezen túlmenően a Tiszavasvári 
„Bölcs Baglyok” Szögi Lajos alapítványának kuratóriumi tagja, Dr. Legány 
András a projekt kedvezményezettje mondta el, hogy a Kis-Tisza Ökocentrum 
megvalósításának alapötlete a Tiszavasváriban közel 40 éve működő „Bölcs 
Baglyok” Oktatóközpont adta, ahol a gyermekek különböző természetvédelmi 
szakkörökön, előadásokon vehetnek részt. Majd Mécs Csaba, a Környezet 
és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének elnöke 
hangsúlyozta ki, a projekt legnagyobb hozadéka mégis az, hogy az ideérkezők, 
főként a fiatalok környezetvédelemre érzékennyé, valamint környezettudatossá 
váljanak. A beszédeket követően Szöginé Megyeri Gabriella, Dr. Legány András 
és Gömze Sándor polgármester úr helyezett el üzeneteket egy időkapszulába. 
A jövő nemzedéke számára városunk polgármestere reményét fejezte ki, 
hogy a bennünket követő nemzedékek 
50 év múlva is Tiszalököt ugyanebben a 
természetes szép környezetében, a maga 
kis növény- és állatvilágával együtt találják 
majd itt. Dan Tamás, a Complex Cégcsoport 
elnök-vezérigazgatója, valamint a projekt 
felelőse elmondta, hogy a kenyérgyári holtág 
szomszédságában megvalósuló Kis-Tisza 
Ökocentrum részeként két utcával feljebb 
egy látogató központ is elhelyezésre kerül. 
Az Észak-Alföldi Operatív Program keretein 
belül a megközelítőleg 240 millió forintos 
Európai Uniós támogatásból a két épületen túl 
szemléltetőeszközök, egy természetvédelmi 
dioráma, kutató és megfigyelőeszközök 
kerülnek majd megvásárlásra. Ezek azt a célt 
fogják szolgálni, hogy az idelátogató közönség, 
iskolások, óvodások, valamint ökoturisták 
megismerhessék természetes környezetünket, 
ismerkedjenek a Tisza szabályozásával, s a 
holtágak és a Kis-Tisza kenyérgyári holtág 
kialakulásával. További célként fogalmazódik 
meg a térség turisztikai, ökoturisztikai 
fejlesztése mellett a helyi és térségi oktatási 
intézményekkel történő együttműködés is. 
A beruházás 2015. június végén zárul, így 
jövő nyáron már a gyermekek és turisták is 
látogathatják a Kis-Tisza Ökocentrumot.

 
Nagy Vivien
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TS GASZTRO KFT - KARÁCSONYI AJÁNLATUNK
GYÖNYÖRŰ HIDEGTÁLAK, BEJGLIK

ALAP HIDEGTÁL                              600 Ft/ Fő
Francia saláta alapon kaszinótojás és torma krémmel  
töltött sonkatekercs díszítéssel  

Hideg vegyes sültes tál                       1200 Ft/Fő
Csabai karaj, sajttal vagy májjal göngyölt csirkemell, 
vagdalt golyó, sült csirkecomb

mákos vagy diós bejgli                     650 Ft/ rúd
Áraink a csomagolási és szállítási költségeket tartalmazzák!
Kiszállítás december 24.- én délelőtt

Ajánlatainkról, bővebb információ: 06-70/7030355

Tórekord pontyfogás a Kenyérgyári-holtágon! 

Két horgásztársunk, ifj. Fazekas  János /Janek/ és 
tiszaújvárosi barátja  Fajó roland a Sensei Fishing Team 
amatőr sporthorgász csapat tagjai, szó szerint hatalmas 
élménnyel lettek gazdagabbak az októberi horgásztúrájuk 
alatt. Janek 2014.10.19-én foglalta el azt a 
partszakaszt, ahol már tavaly ősszel is sikerült 
jó halakat fogniuk. Roland a munkája miatt 
szerdán érkezett, s bizakodva csatlakozott 
csapattársához, aki addigra már több pontyot 
is fogott, melyek között horogra akadt egy 
7,30 kg -os is. Felállították és berendezték a 
sátrat, helyükre kerültek az ágyak, matracok, 
hálózsákok. Felvették a thermoruhákat, 
mert a hidegfront sok esővel és viharos széllel 
megérkezett. A nehéz körülmények ellenére csónakkal 
behúzták a szerelékeket, szórták a magvakat, kukoricát, 
tigrismogyorót és a saját készítésű bojlikat. Nem fordult 
meg a fejükben, hogy a rossz idő miatt feladják. A 
kapások nagyrészt hajnalban és éjjel jelentkeztek, mint 

ahogy szombat hajnalban háromnegyed kettő körül is 
erőteljesen megszólalt az elektromos kapásjelző. Gyors 
öltözés, ki a sátorból, be a csónakba, evezés a hal után. 
Fél órás fárasztás végén került a merítőbe az a csodás 
tőponty, melynek súlya 19,58 kg volt. Rolandnak egyéni, 
a holtágnak tórekord! Reggel a fényképek elkészítése 

közben boldogan de szerényen mondta, 
ez igazi csapat munka eredménye, Janek 
nélkül nem tudta volna kifogni. Mire gondolt 
miközben „zsákmányát” visszaengedte nem 
árulta el, csak mosolygott… Naná, hogy az 
utolsó este sem maradtak halak nélkül. A 
változatos időjárás ellenére 4 db 5kg feletti 
pontyot sikerült partra segíteniük a túra 
során, melyeket fényképezés után gondosan 

visszaengedtek éltető elemükbe… Szép volt fiuk, 
gratulálok az egyesület tagjai és vezetősége nevében!

Berei József: Új Élet horgász és Környezetvédelmi 
Egyesület vezetőségi tag.  
Képen: Roland a tórekorddal,  Janek egy 6,80 kg-ossal

Rekord pontyfogás a Tiszalöki Kenyérgyári-holtágon (II).

2014. október 25-én hajnali háromnegyed kettőkor akadt horogra a holtág 
történetének eddigi legnagyobb pontya, amelynek súlya 19,58 kg! A szerencsés 
horgász Fajó Roland, segítője Fazekas János volt. A két sporttárs és barát 
emberpróbáló körülmények között egy hetet töltöttek a vízparton dacolva a 
napokig szakadó esővel, az orkán erejű széllel, a hideggel. Végül elnyerték méltó 
jutalmukat, és mintegy fél órán át tartó kalandos fárasztást követően kiemelhették 
a kapitális méretű halat. A reggeli fényképezést követően visszaengedték éltető 
elemébe a halmatuzsálemet. Mindenki jól járt, a hal boldogan élhet tovább a 
holtágban, és a horgászok is életre szóló élménnyel gazdagodhattak. Gratulálunk 
a szép fogáshoz!
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a zene ható ereje

Már 16 éves korom óta járok koncertekre, s ezért pár gondolattal megemlékeznék a zene erejére, s 
azokra az órákra, melyekben a szavak feleslegessé válnak és átadhatjuk magunkat varázsuknak.  J. S. 
Bach, G. F. Händel, G. Ph.Telemann, A.Vivaldi, J. W. A. Mozart, F. Mendelsohn J. Brams, Schumann, 
F.Liszt, F.Schubert. Velük szeretném, az ő csodálatukkal az ünnepnapokat megfényesíteni. „Ők” 
zenéjükkel halhatatlanok lettek, s minden utánuk születő zeneszerzőt befolyásoltak, példaképeik 
lettek. Igaz némelyiküknek is idő kellett úgy megszerettetni magukat, mint ma ismerjük őket. Zenéjük 

elválaszthatatlan az Adventi és Karácsonyi Ünnep Napoktól. Legtöbbünknek ilyenkor sikerül őket megérten,i elfogadni, 
s szívünkbe zárni. Az Ünnepek alatt, napról napra halljuk Őket. Különösen a Bach” Karácsonyi Oratóriumát”, Händel 
„Messiását,” Vivaldi „ Telét” Évszakjaiból” Telemann Fantazi- e-mollját”, Liszt Ferenc zongora darabjait, és így tovább. 
Zenéjük életem egyik legnagyobb boldogítója. Megrendítő erejükkel, mindenkit birtokukba vesznek. Olyanok nekem, 
mint az első ibolyák, hóvirágok hosszú tél után, mint az eső cseppek szárazság után, az első hópelyhek a fenyőfán...., 
s ha hallgatom Őket, minden rossz álomból felébredek. Az emberi világunk elképzelhetetlen zene nélkül. Már csak 
azért is, mert számos műfaja van, és mindenkit gazdagíthat kivétel nélkül. Ha a gyerekkorunkra gondolunk, milyen 
szegények lennénk a Karácsonyi énekek nélkül! A kis Karácsony nagy Karácsony, a Télapó gyere már dalok nélkül, 
s, fiam Ó Tannenbaumja nélkül? Ne adjuk fel iránta soha szeretetünket, hisz minden „bajunkban” adnak nekünk erőt, 
támogatást, felmagasztaló érzést! Mindig fülembe hangzik, Erkel Ferenc 
Bánk bánja és Johannes Brams Magyar Rapszódiája. Remélem dobogó 
szívvel várjuk együtt a közelgő ünnepnapokat!

 
Elisabeth Maier - szül. Solymosi E. Nov. 2014.

Vegyes érzelmekkel 

Vegyes érzelmekkel járom az utat
Miközben figyelem az emberi arcokat.

Van, kiről lerí a bánat jegye,
S van, ki örömökkel van tele.

Ahány ember annyi félék vagyunk,
Magunknak kell megoldani a holnapot.
Sok komor arcok, vállukon terhekkel,
Panaszukat egymás közt mondják el.

Tudják, hogy nem segít, de jó kibeszélni,
Mert a fájdalmas lelkeket könnyíti.

Lelki fájdalomra nincs semmilyen gyógyszer,
Segítsük egymást vigasz beszéddel.

Vegyes érzelmekkel járom az utat,
Fiatal csapat önfeledten kacag.

Még nem érték őket az élet gondjai,
Nem tudhatják, az élet mit szán majd nekik. 

Vigadjatok ti ifjú sereg, míg lehet,
Örömkönnyekben ússzon a szemetek.

Addig jó, míg az élet csak nevet reátok,
Legyetek mindig boldogok, azt kívánom.

Hajlott hátú emberek utcán csoszognak,
Ők már csak a boltig, orvosig juthatnak.

Nem örömből teszik, nehezükre esik,
Fáradt testük az életükért birkózik.

Vegyes érzelmekkel járom az utat,
Több a jajgatás, mint a kacagás szava,

Nem tehetek semmit, hallgatok én némán,
Vegyes érzelmekkel ballagok az utcán.

Kotosz Istvánné

Megújultak a  
Szivárvány Óvoda játékai 

Az évekkel ezelőtt készült babaház, 
homokozó árnyékolója, az udvari ülőke, 
pad, a lépegető, a lengőhinta gerendája, 
már az évek során mind elhasználódtak. 
A felújítást erőnkből nem tudtuk volna 
megoldani, ezért segítséget kértünk a PRO-

TEAM KFT vezetőjétől, Nagy József igazgató úrtól. Ő készségesen 
fogadta kérésünket, és biztosította számunkra a felújításhoz a 
szükséges hozzávalókat. A megmunkált faanyagot augusztus hónapban 
szállították ki óvodánkba. A Tiszalökért Közalapítvány festékkel 
járult hozzá a költségekhez. A Városüzemeltetési Intézmény dolgozói 
festették le a faanyagokat, hogy időtállóak legyenek játékaink. A 
szakmunkát szintén ők végezték el. A díszítésre ígéretet kaptunk 
Bereczki Ferenc fafaragó mestertől, hogy még esztétikusabbak 
legyenek udvari játékaink. Ennek az összefogásnak köszönhetően 
vált óvodánk udvara még szebbé, használhatóbbá és balesetmentessé. 
Minden közreműködőnek, aki ebben az összefogásban segítette a 
Szivárvány Óvodát-köszönetet mondunk a dolgozók, de legfőképpen 
az óvodás gyermekek nevében: 
Nagy Józsefnek és a PRO-
TEAM KFT dolgozóinak, a 
Tiszalökért Közalapítványnak, 
a Városüzemeltetési Intézmény 
dolgozóinak és Bereczki 
Ferencnek is.

 
Hálás szívvel: a Szivárvány 
Óvoda dolgozói és óvodásai
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Családi Nap az Aranyalma Óvodában 

Emlékezetes nap volt október 10-e az Aranyalma ovisainak és szüleiknek. Ezen 
a napsütéses péntek délutánon került megrendezésre a hagyományos Családi 
Nap az óvó nénik és az Szmk szervezésében. Vidám hangulatú, tartalmas 
délutánt tölthettünk együtt a gyermekeinkkel, az óvó nénikkel és dadusokkal. A 
konyhában lángos sült, az udvaron szőlőt préseltünk. A gyerekek nagy örömére 
volt arcfestés, ugráló vár, trambulin. A játékos ügyességi vetélkedő és a közös 
tánc, ének mindenit megmozgatott 
a legkisebbektől a legnagyobbakig. 
A szép számban megjelent szülők, 
nagyszülők, testvérek süteményt, és 

az ovisok által készített játékokat, ékszereket is vásárolhattak. A jótékonysági 
vásárból befolyt összeget az óvoda kinti- és benti játékainak bővítésére fordítjuk. 
Köszönjük ezt a tartalmas, igazán családias hangulatú szép délutánt!

 
Lőrinczy Judit – szülő, SZMK tag
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Megnyitottuk a báli szezont

Mi kell egy jól sikerült estéhez? Kell egy jó csapat, kellemes miliő, elegancia, 
egy jó étel, egy jó ital, zene, tánc, mosoly, derű és sok-sok nyeremény. 
2014. november 8-án a Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 17. Jótékonysági Bálján minden kellék jelen volt. 
Nagyszerű, igazán mulatós társaságok jöttek össze ezen az estén. Sokan 
gondolták úgy, hogy a jó szándékú támogatás és az önfeledt szórakozás remekül 
ötvözhető, és ezzel a gesztussal ismét egy hasznos cél megvalósulását segítették.
Ezek az évenkénti találkozások igazi ünnepek. Egy olyan ünnep, amelyben 
szülő – tanár – diák egymást segítve próbál varázslatos perceket, feledhetetlen 
alakítást, édes meglepetést szerezni az őket támogató kedves vendégeknek. 

Táncról, mosolyról, derűről először a bálunkat megnyitó Hajnalcsillag hagyományőrző csoport - Játszunk lakodalmast! 
című műsora gondoskodott. Hatalmas sikert aratott produkciójuk, amivel megalapozták rendezvényünk fantasztikus 
hangulatát. Millió ölelés a diákoknak és az őket betanító pedagógusoknak, Kozákné Szűcs Andreának és István 
Zsoltnénak.
A szervezésnek viszont van négy alappontja, ami nélkül nem lehet bált rendezni: 
•	 először is a Művelődési Háznak kellett megnyitni, kitárni ajtaját részünkre. Igaz, hogy „sok jó ember kis helyen 
is elfér”, de ez már nálunk nem működött volna. Nélkületek nem lett volna hol… köszönjük Tölgyesi Attilánénak és 
munkatársainak

•	 másodszor éhen nem lehet jót mulatni. Finom ételről a TS Gasztro Kft gondoskodott, akik igazi házias ízekkel, 
felülmúlhatatlan nagymami pogácsájával, szemet gyönyörködtető svédasztallal leptek meg minket. Rendezvényünk 
végéig mindenki biztos lehetett benne, hogy éhen nem megy haza, hiszen a terülj-terülj asztalkán mindent megtalált, ami 
szem-szájnak ingere volt. Hála és Köszönet érte a konyha minden dolgozójának, és Kerepeszki Norbert helyi vezetőnek. 
Neki külön köszönjük felajánlásait, illetve azt a segítő, pozitív hozzáállást, ami lehetővé tette bálunk megrendezését. 

•	 harmadszor az est folyamán szomjan sem maradhat senki. Erről gazdag kínálattal, kedves, gyors kiszolgálással 
a Complex Cégcsoport munkatársai és négy pincérünk gondoskodott. Köszönettel tartozunk Dan Tamásnak és Szegfű 
Tímeának, akik szintén maximális segítő készségükkel és felszereltségükkel biztosították mindazt, ami rendezvényünkhöz 
elengedhetetlen volt. 

•	 negyedszer, de nem utolsó sorban „zene az kell, hogy körül ölelj”. Ennek a receptje úgy szól, hogy még januárban 
biztosítsd be magad FIX- en, hogy legyen, aki olyan hangulatot varázsol, hogy ne legyen kedved haza menni, és 
kifulladásig táncolj holnap hajnalig. Köszönjük Nektek!

A sarkalatos négy pont után jönnek az elmaradhatatlan extrák! A kellemes miliőt, amitől úgy érezhetted, hogy ez a 
nap más, mint a többi, Bajusz Gábriel és felesége Polyák Eszter – szülők- kézügyessége által megszületett díszítés 
biztosította. Ilyen pompában, fényűzésben nem csak a művelődési háznak, de még 
nekünk sem volt részünk. Igazi bálteremmé varázsoltátok tiszteletünkre a művelődési 
házat, köszönjük nektek! Köszönet a Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégiumnak, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta bútoraikat, és a 
Városüzemeltetési Intézmény vezetőjének, dolgozóinak, akik segítségünkre voltak a 
szállítmányozásnál, eszközök előkészítésében. Asztaldíszeink elkészítésért Dr. Erdélyi 
Béláné Mártika néni és rajszakkörös tanulóinak keze munkáiért tartozunk köszönettel. 
Azért, hogy jótékonykodó vendégeink se menjenek haza üres kézzel több, mint 100 
felajánló – diák, szülő, résztvevő vendég, és vállalkozó – tette lehetővé. Nagyon sok 
tombola ajándékot kaptunk, igazán szép, hasznos, értékes nyeremények gyűltek össze. 
Minden felajánló, felajánlásával hozzájárult jótékonysági bálunk bevételéhez. Kívánjuk, 
hogy mindenkit találjon meg hála és szeretet viszonzásképpen az elkövetkezendő évben! 
Engedjék meg nekünk, hogy néhány embert mégis kiemeljünk. Fődíj általában csak 
1 van a tombolasorsolásokon. Mi viszont olyan kivételes helyzetbe kerültünk, hogy 
úgy érezhettük, hogy olyan értékes felajánlások maradtak sorsolásunk végére, hogy 
mindegyik felért egy főnyereménnyel. Egy biztos, hogy az a család, aki haza vitte Veres József gyermek szobabútorát, 
vagy Novák Norbert dolgozóasztalát, illetve a Megfizethető, de a nyertes számára megfizethetetlen gyógymatracot 
nagyon boldogan távozott, és örömmel, jó szívvel gondol a felajánlójára. Mi is jó szívvel, hálával gondolunk még  
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Olvasási verseny
 

November 12- én került sor az idei olvasási versenyünkre, 
melyen 5-8. osztályos tanulók vehettek részt. Ezúttal 
összesen 34 tanuló mérte össze tehetségét. Az ötödikesek 
egy mese-, a hatodikosok egy mondarészletet olvastak. A 
hetedikesek feladata egy novellarészlet, a nyolcadikosoké 
egy könyvismertető felolvasása volt.
 

Eredmények:
 5. évfolyam 6. évfolyam
I. Paulusz Beatrix 5.a Schatz Adrienn 6.b
II. Taraczközi Áron 5.a Lakatos Nikolett 6.b
III. Pucsok Fanni 5.b Medve Nikolett 6.b
   
 7. évfolyam 8. évfolyam
I. Pellei Anikó 7.b Rokonál Zoltán 8.a
II. Bereczki Dorina 7.a Horváth Szabolcs 8.b
III. Bartók Anikó 7.a Csáki Viktória 8.a

egy emberre, Dan Tamásra, aki a büfé üzemeltetésén, tombola ajándékain kívül iskolánk, tanulóink számára még  
100.000 Ft-ot ajánlott fel. „Nem az a gazdag, akinek sok mindene van, hanem aki sokat ad”- köszönjük szépen Tamás! 
Természetesen köszönettel tartozunk minden szülőnek, akik segítették munkánkat, részt vettek a bál szervezésében, 
lebonyolításában. Azoknak a régi diákjainknak, akik vállalták a tombolajegyek árusítását, közreműködtek a sorsolásnál. 
Köszönet a 3. A. osztály diákjainak, szüleiknek, tanítóiknak, akik ebben az évben is a legtöbb pártolójegyet vásárolták 
meg. Nagyon sokat kaptunk november 8-án azoktól az emberektől, akik szívükön viselik iskolánk, tanulóinak 
haladását, fejlődését. A bevételt most eszközfejlesztésre kívánjuk fordítani, aminek látható, használható eredménye már 
decemberben a gyerekek birtokába kerül. „Az ajándékozás fortélya az, hogy anélkül adj, hogy bármit is visszavárnál!”- 
Andew Matthews – KÖSZÖNJÜK   
Kellemes Ünnepeket és Békés, Szeretetben Gazdag Boldog Új Évet kívánunk:
 
Juhosné Berei Marianna             Cserés Csaba             Fleischerné Rácz Andrea 
     SZMK elnök                   igazgató     SZMK gazd. vez. 
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EGÉSZSÉGEDRE!

Tisztelt Olvasó!

Tekintettel a Mikulásra és a közelgő Karácsonyi ünnepekre, 
engedjék meg, hogy ebben a számban megajándékozzam 
a gyermekeket egy mesével! Természetesen nem tiltott 
a felnőttek számára sem, sőt ajánlott megbeszélni a 
gyermekekkel a mese tanulságait!
Egészséges mikuláscsomagot, és Boldog Karácsonyt 
kívánok a kedves olvasóknak!

Vigyázz a tűzzel!
Az óvodában éppen tízóraiztak a gyerekek, amikor a 
Panni mellett ülő Zoé hatalmasat hapcizott. Mindez akkor 
történt, amikor Panni felé fordulva beszélt hozzá. Sajnos 
a tüsszentés következtében apró cseppek fröccsentek 
Pannira. – Zoé, hapcizáskor zsebkendőt kell tenni a szád 
elé, de ha nincs zsebkendőd, legalább a tenyeredet tedd 
oda! – mondta mérgesen Panni. Meg 
volt az oka, amiért aggódott, hiszen 
Zoé már napok óta köhögött, folyt az 
orra, és nem szerette volna elkapni a 
betegséget. Másnap délután már érezte 
is, hogy nincs tökéletes állapotban, 
rossz hangulata volt, fáradtnak érezte 
magát. Amikor délután anyukája értük 
jött az óvodába, már hidegrázást is 
érzett. – Anya, nem vagyok jól, azt 
hiszem megfáztam – mondta. – Jaj, 
kicsim, mit érzel, fáj valami? – Nem 
fáj, bár kicsit kapar a torkom, de 
fázok és gyenge vagyok. – Én jól 
vagyok, mondta Peti, szeretnék otthon 
rollerozni, jó? – Jól van Petikém, de 
először ha hazaértünk megmérjük 
Panni lázát, lehet, hogy van egy kis 
hőemelkedése. – Úgy is lett, otthon 
Anya elővette a fürdőszobai elsősegélydobozból a 
fülhőmérőt, és megmérte Panni testhőmérsékletét. Ezen 
mindig jót nevettek, mert Panninak csiklandós volt, 
ahogy a lázmérő vége becsúszott a fülébe. Miután sípolt 
a műszer, már nem volt kedvük nevetni, mert az bizony 
38,9 0C-ot mutatott. - Ajjaj, ez bizony már igazi láz – 
mondta Anya – itt már gyógyszert kell bevenni. – Anya!, 
tudod, hogy Panni allergiás a paracetamolra, nehogy azt 
adj neki! – mondta aggodalmaskodva Peti, de anyukája 
rögtön megnyugtatta. - Ne félj, nem felejtettem el, van 
itthon másféle lázcsillapító is, neki nurofent szoktam 
adni. Panni kisebb korában nem szerette a szirupot, hiába 
volt narancs ízesítésű, mégis lehetett érezni mellette a 
gyógyszer ízét is. Mióta nagyobb lett, kapszulát kellett 
bevennie, ha lázas volt. Most is gond nélkül lenyelte, 

és lefeküdt pihenni. Nem akart elaludni, mert anyukája 
mondta, hogy fél óra múlva újra megmérik, hogy 
csökkent-e a láza. Peti mégsem ment rollerozni, sajnálta 
a testvérét, és nem akarta egyedül hagyni most, hogy még 
beteg is. Hozott Panni ágyához egy társasjátékot, és azzal 
játszottak a következő lázmérésig. Eközben Anya vizet 
forralt, és kamillateát készített a kis beteg számára. Jól 
tudta, hogy a lázas betegnek sok folyadékot kell innia, 
és sok gyümölcsöt, vitamint kell ennie. Gyorsan elszaladt 
a fél óra, és következett az újabb lázmérés. Mindenki 
türelmetlenül és reménykedve várta az eredményt, de 
sajnos csalódniuk kellett, mivel nemhogy csökkent volna a 
láz, de még egy kicsit emelkedett is, pont 39 fokot mutatott 
a lázmérő. – Sajnos nem tehetünk mást, a gyógyszert 
ki kell egészíteni hűtőborogatással -, mondta Anya. – 
Az rossz lesz Panninak? – kérdezte Peti. – Hát, eleinte 
nem kellemes, de hamar meg lehet szokni – válaszolta 
anyukája. Hozott két nagy törölközőt, az egyiket vízbe 
mártotta, majd jól kicsavarta. Pannit megkérte, hogy 
vetkőzzön le, és ezzel a nedves törölközővel körbetekerte, 

majd a szárazat ráborította. Panni 
nagyra tátotta a száját, amikor a hideg 
törölköző a bőréhez ért. Úgy érezte egy 
pillanatig, hogy nem kap levegőt, de 
aztán hamar megszokta, és már nem is 
volt rossz. – Anya, ez pont olyan, mint 
amikor a Balatonnál nyaraltunk. Ott is, 
amikor belementem a vízbe, nagyon 
hidegnek éreztem, de aztán gyorsan 
megszoktam, és utána már kellemes 
volt. – A nedves törölközőt 2-3 
percenként cserélték, úgyhogy nem sok 
kellemes volt a hűtőborogatásban. Az 
ötödik cserét követően újból lázmérés 
következett, de sajnos csalódniuk 
kellett, mert csak két tizedet csökkent 
a láz. – A hűtőfürdőt még kipróbáljuk, 
és ha az sem segít, akkor muszáj lesz 
elmenni a doktor bácsihoz – mondta 

Anya. – Megyek és engedek a kádba vizet. – Amikor már 
majdnem tele volt a kád vízzel, akkor segített Panninak 
beszállni. Egészen megkönnyebbült, amikor érezte, 
hogy nem is hideg. – Már azt hittem, hogy jeges vízben 
kell fürödnöm, hogy lemenjen a lázam! – Jaj, dehogy! 
Olyan vízbe kell ülni, ami épp hogy langyos, és majd 
szép lassan engedek hozzá hideg vizet, de az nem lesz 
kellemetlen. Így is lett, Panni lába mellett folyt vékony 
sugárban a hideg víz. – Peti, behoznád Panninak a teát, 
amit főztem? A konyhába a pultra tettem. – kérte Anya. 
Peti futva sietett a konyhába, szeretett volna valahogy 
segíteni a testvérének. Felkapta a poharat a pultról, és 
visszafele is futni akart, de már az első lépéseknél a forró 
tea a csuklójára borult. A poharat elejtette, ami hangos 
csörömpöléssel eltört a padlón. 



Márton-nap, mint 
néphagyomány

Az Aranyalma Óvodában élő 
a hagyományőrzés. A Mihály 
nap után felkutattuk a Márton 
nap jelentőségét, hogyan 
ünnepelték ezt a napot elődeink. 
A néphagyomány szerint Márton 
egy pogány katona volt, aki 
egy alkalommal 

találkozott egy szegény, éhező koldussal. Megsajnálva őt 
nekiadta köpenye felét, hogy megvédje a fagyhaláltól. Ettől 
kezdve püspökként szolgálta az éhező szegényeket. Később 
szentté avatták, s neve napján megemlékeztek jótetteiről. Ezt 
az egynapos ünnepet egy hetes programmá bővítettük a szülők 
bevonásával. A mártoni lelkület átjárta óvodánk falait. Már 
az előkészületek sokrétű tevékenységeibe bekapcsolódtak 
a gyerekek, szülők, dolgozók. Minden gyermek megismerte 
Szent Márton történetét. Mindezt játékos formában, megfelelő 
élménynyújtással. Életkorukhoz és képességeikhez mérten 
vettek részt a különböző tevékenységekben.
- Libák készítése különböző technikákkal
- Márton napi színezők színezése
- Libatoll fújó verseny
- Libás társasjáték
- Libás mondókák, dalos játékok játszása
November 11-én, Márton napján zártuk le egyhetes 
programunkat Márton legendájának dramatizálásával, 
melyben valamennyi nagycsoportos szerepet vállalt. Eljutott 
hozzánk életének üzenete: Légy mindig alázatos, tégy jót, 
amikor csak tudsz, s ne feledkezz meg a rászorulókról. Saját 
készítésű lámpásaink pedig utat adtak a fénynek.
                                                                                                             

       
 Balogh Miklósné
Óvodapedagógus
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Fájdalmasan felkiáltott – Jaj, jaj, ez nagyon süt! – Mi 
történt? -, kiáltotta Anya. – Ráborult a tea a kezemre, 
nagyon fáj! – Ekkor már anyukája futva megjelent 
az ajtóban. – Mutasd, kicsim, hol égetted meg! – Peti 
elé tartotta a kezét, amin a bőr már kipirult. – Jól van, 
- mondta Anya – minden rendben lesz. Menjünk a 
fürdőszobába. – Leültette a kád szélére, és megkérte, 
hogy tartsa az égett kezét a kádba csordogáló hideg víz 
alá. Ez jólesett Petinek, kellemesen lehűtötte. Két perc 
múlva mondta is, hogy most már elég lesz, mert nem 
fáj, de anyukája elmagyarázta neki, hogy az égés még 
később is súlyosbodhat, ha nem hűtik elegendő ideig. 
Így hát tizenöt percig tartotta a kezét a víz alá. Közben 
jót nevettek azon, hogy milyen jól kihasználják a kifolyó 

vizet, egyrészt Peti égését hűti, másrészt Panni lázát 
csökkenti. Amikor eltelt a tizenöt perc, Panni is kiszállt 
a kádból, és megtörölközött. Az újabb lázmérés után 
mindenki megkönnyebbült, mert már csak 37, 3 0C-ot 
mutatott a lázmérő. A sok izgalom után mindenki jobban 
érezte magát. Bebújtak az ágyukba, és Anya olvasott 
nekik egy mesét. Mire a végére ért, addigra a gyerekek 
békésen szunyókáltak.

Sági István
mentőtiszt

egészségügyi szaktanár

VIGYÁZAT !!
AZ 

 OLCSÓ 
TŰZIFA

 
NEM OLCSÓ, HA ÁTVERIK A 

MENNYISÉGGEL.
NE HÁZALÓKTÓL, HANEM MEGBÍZHATÓ 

HELYRŐL VÁSÁROLJON TŰZIFÁT!
ÍRJA FEL A GYANÚS HÁZALÓK 

GÉPKOCSIJÁNAK RENDSZÁMÁT, ÉS  
TEGYEN BEJELENTÉST A 

RENDŐRSÉGRE  
A 112 VAGY 107 TELEFONSZÁMON !!

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  
Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály
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Egyházerdőn jártunk
 
       Vártuk ezt a napot,nagyon vártuk! Mi felnőttek azért, 
mert a jelenlegi két csoport még nem kirándult együtt, a 
gyermekek pedig azért,  mert bizony sokan közülük még nem 
ültek vonaton.
       Az úti célunk Egyházerdőn, egyik kis óvodásunk Szü-
leinek tehenészete volt. Az utazást alapos szervező munka 
előzte meg:egyeztetés a vasúttal a nagy létszámú csoportos 
utazás feltételeiről, valamint a tulajdonosék felkészülése a 
fogadásunkra. Az időjárás kegyes volt hozzánk, a kitűzött na-
pon útra tudtunk kelni, mindenki nagy örömére! A vonatozás 
élménye is emelte a hangulatot, nem mellesleg a közlekedés-
sel kapcsolatos ismereteik is gazdagodtak a gyermekeknek.
Megismerték a kalauzt, vasutas-gyermek jóvoltából egyéb 
információkat is hallhattunk, érvényes arcképes igazolvány-
ról, megváltott menetjegyről stb. Az élvezetes le-felszállás 
után, hosszú sétát követően érkeztünk meg a célállomásra. 
A tehenészet épületében borjat, üszőt, vemhes teheneket 
láthattunk.Más háziállatokat is megtekintettünk, sertéseket, 
tyúkokat, lovat, végül birkát és kiscicákat simogathattak a 
gyermekek. Frissen sült sajtos kiflivel vendégeltek meg min-
ket  a házigazdáék, ajándékba pedig mindnyájan egy-egy 
reklámzászlócskát is kaptunk. A néhány percig tartó szemer-
kélő eső sem szegte a kedvünket, jóízűt játszottak a gyere-
kek a füves területen, labdáztak, ütős játékokkal játszottak, 
a bálák közé bújtak. Természetesen a hátizsákból előkerült 
elemózsiák elfogyasztása sem maradhatott el. Erre a célra a 

vendéglátóink jóvoltából előre kialakított, pléddel letakart 
gumiabroncsok szolgáltak. Hamar elrepült a délelőtt, újabb 
hosszú séta állt előttünk, így indulnunk kellett, hiszen „a vo-
nat nem vár.........” Maradt még néhány perc az indulásig, így 
azt szintén játékkal, pihenéssel  tölthették a gyerekek, a nem-
régen kialakított játszóteret vették nagy élvezettel birtokba!
      Kellemesen elfáradva érkeztünk haza az óvodába. Sze-
retnénk ezt a kirándulást jövőre is megismételni! Terveink 
között szerepel a szekerezés és pónilovaglás kipróbálása, 
melyek szintén egyedülálló élmények lehetnek a mai gyer-
mekek számára. A tanulmányi kirándulások élményekkel és 
ismeretekkel egyaránt táplálják  óvodásainkat. Tapasztalat 
útján megismerkedni a körülöttünk lévő világgal, ez a leg-
főbb célunk!
                                               Hétszínvirág  Óvoda  Kollektívája



 
Suli-buli

2014. november 21-én péntek este iskolánk aulája megtelt szülőkkel, tanárokkal és diákokkal. Eljött a mindenki által 
nagyon várt esemény: SULI-BULI vette kezdetét. Hetekkel, hónapokkal ezelőtt kezdtük el a próbákat, és az utolsó héten 
minden nap csiszoltunk a műsorszámainkon. Az évfolyam közösen állította össze a produkciókat, s együtt „játszottuk 
el” a szerepeinket. Táncoltunk, „bankot raboltunk”, Pandacsöki Boborjánt is utánoztuk. Megannyi szerep, élmény, 
felejthetetlen pillanat volt, amit átéltünk. Közelebb kerültünk a gumicsizmákhoz J , a bemondók világához és a titkos 
mikkentyűhöz is. Nagyon kíváncsian és izgatottan léptünk a közönség elé. Örömmel töltött el bennünket a hangos 
kacagás a nézőtérről… egyre jobban éreztük magunkat mi is! Az igazi felszabadult bulizás a diszkóban folytatódott. 
Köszönjük szépen mindenkinek, aki segített abban, hogy ez az este ilyen jól sikerült!

A 8. évfolyamos tanulók
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Matematika verseny 

 A Váci Mihály Gimnázium Tagintézmény 
által 2014. november 10-14. között megrendezésre 
kerülő Természettudományos Hét keretében 
részt vettünk járási matematika versenyen 
Tiszavasváriban.
 2 fordulóból állt a verseny. A döntőbe csak 
a legjobb pontszámot elért versenyzők juthattak 
be.

Iskolánk tanulói igen szépen szerepeltek. Az 
eredmények a következőek voltak.

6. évfolyam   
Balázs Pál   III. hely 

8. évfolyam   
Nagy Annamária I. hely
Koropcsák Vanessza II. hely
Cserés Zsófia  III. hely

 Iskolánk elnyerte a „legeredményesebb 
iskola” címet is matematika tantárgyból!

A versenyzőknek és felkészítőjüknek Gresnyer 
Lajosné tanárnőnek szívből gratulálunk.  
Hajrá Kossuth!
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Tiszalök város polgárainak lapja.
Szerkeszti a Polgármesteri Hivatal

Felelős kiadó: Mező József
Felelős szerkesztő: Fülöp Attila

Tördelő-szerkesztő: Viola Print Kft.
Nyomdai munkálatok:

Viola Print Kft.
Tel.:42/578-073,  

Tel/Fax: 42/275-520
Megjelenik:  

minden hónap végén
HU ISSN 1586 8001

Kéziratokat, leveleket szívesen
fogadunk az alábbi címre:

Városi Könyvtár
4450 Tiszalök Kossuth út 40/a.

Tel.: 578-022
Kérésre visszaküldünk.
A szerkesztőség címe:

4450 Tiszalök, Kossuth út 67.
Tel.: 278-122; Tel./Fax:278-185
tiszalokikonyvtar@gmail.com

Októberben nem volt 
házasságkötés

Akiktől októberben búcsút 
vettünk:

Dojcsák Pálné
Lakatos Erzsébet
Molnár András
Nagy Erzsébet
Váradi Julianna
Zsiros Mihályné

Köszöntjük Tiszalök legifjabb 
lakóit:

Bognár Janka
Korotki Amira

Veres Balázs Krisztián

Tisztelt Választópolgárok!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik  
a 2014. október 12.-i önkormányzati választáson ránk adták le szavazataikat!

Fercsákné Tomán Ildikó, Tölgyesi Attiláné, B.Tóth Attila, Cserés Csaba

FELHÍVÁS! 

Tiszalökön Bodóné Munkácsi Tünde családi háza leégett, szinte 
mindenük odaveszett, a ház teljesen lakhatatlanná vált.

Segítségre lenne szükségük!
Erre a számlaszámra lehet bármilyen összeget, akár 500 forintot is 

utalni nekik, ezzel is segítve egy bajbajutott családot:
TAKARÉKSZÖVETKEZET

68700016-10146220 Bodóné Munkácsi Tünde
Minden segítséget örömmel elfogadunk, és megköszönünk!

Tünde mobilszáma: 06/30/269-8811

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).

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

Kegyeleti Szolgáltató Kft.

Tiszalök 2014. december 1-4.  T Ü D Ő S Z Ű R É S T TARTUNK

Szűrés helye: Művelődési Ház nagyterem / Kossuth. u. 27.
Szűrés ideje: 2014. december 1.  (hétfő)        9-12 óráig

december 2.  (kedd)        8-12 óráig
december 3.  (szerda)      8-12 óráig
december 4.  (csütörtök) 8-12 óráig

Egyéb vizsgálatok: nem
A tüdőszűrésen való megjelenés betöltött 40 éves kortól  

AJÁNLOTT ÉS INGYENES!
40 éves kor alatt térítés ellenében (1 700 Ft) történik a tüdőszűrés

 (postai csekken,  a szűrési napokon!!)
A szűrővizsgálatra legutóbbi szűrőlapját, betegbiztosítási kártyáját (TAJ), 

lakcím kártyáját és személyigazolványát magával hozni szíveskedjen.

Másoltassa 
videofelvételeit 

DVD-re!
Érdeklődni lehet:

Városi Könyvtár: 578-022 
Mindenféle videokazettát

át tudunk másolni!

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

Igény szerinti, személyre szabott búcsúztatás.
Királyné Balogh Andrea - 30/580-3677


