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„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát. Keféld 
meg hajad vizes kefével. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a 
köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. 
Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad 
örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. 
Az ünnep legyen ünnepies. Legyen benne tánc, virág, fiatal nők, válogatott étkek, 
vérpezsdítő és feledkezést nyújtó italok. S mindenekfölött legyen benne valami a régi 
rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne 
áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben.  
S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, 
figyelj az ünnepre.”
                                                                     /Márai Sándor – Füveskönyv/

Kedves Tiszalökiek!
Decemberben a legrövidebbek a napok, legnagyobb a sötétség, és ez az ember lelkére is ráül. Soha nem olyan erős a 
fény hiánya, és a fény várása, mint ilyenkor. Nemcsak a külső fényé, hanem a belsőé is. Advent a felkészülés ideje, 
hogy méltón tudjuk fogadni, egyáltalán alkalmasak legyünk befogadni a visszatérő, megújuló fényt, méltóvá váljunk 
a karácsony átélésére, megünneplésére. Különösen fontos ez ma, amikor az ünnepek elvesztették jelentőségüket, 
súlyukat. Pedig ha minden nap, minden időszak egyforma, akkor elveszti értelmét. Ha a vasárnap olyan, mint a 
hétköznap, az elrontja a hétköznapot is, mert a mindennapok üressé, sivárrá válnak. A napok folyása monoton 
szürkeségbe olvad, és vele a lelkünk is, ha már nem tudunk az idő egyformaságából kiemelkedő ünnepeket ülni. 
Az ünnep megvilágítja a többi időszakot is. Más minőséget ad neki. Az ember kezdettől fogva ünnepelt, abban 
fejezte ki személyes vagy közösségi élete egy-egy eseménye fölött érzett örömét vagy bánatát, hogy általa új életerőt 
nyerjen. Az ünneplésben az ember tudatosan töri át hétköznapjait, hogy azután képes legyen megbirkózni azokkal.  
Karácsony közeledtével a vallásos ember Jézus születésére várakozik. A közönséges halandó jobb idők eljövetelére 
is várakozik: hogy a háborúk helyett békességben és nyugalomban élhessen, az igazságtalanság helyébe az igazság, a 
méltánytalanság helyébe a méltányosság lépjen, hogy szegénység helyett biztos megélhetés legyen. Karácsonykor a remény, 
az újjászületés, az örömet hozó fény érkezik meg világunkba. Jó lenne, ha a karácsonyfa alá nem csak az ajándékokat 
helyeznénk el, hanem szívünk szétáradó szeretetét is! A szeretettel megteremtődik az egymás iránti türelem, tisztelet, a 
másik megértésének szándéka, segítésének készsége is. A szeretet az egyetlen kincs, amely növekszik, ha pazaroljuk. 
Milyen nagyszerűen fejezi ki az adománygyűjtés lényegét ez a három szó: „Jónak lenni jó” – hallhatjuk újra meg újra a 
médiában, ezzel bíztatnak mindannyiunkat, rászoruló embertársaink megsegítésére. Azt gondolom, az Advent időszakát 
településünkön is sikerül meghitté tenni. Igaz, nincs módunkban nagyvárosi díszkivilágítással ünnepelni, azonban az 
iskolák, óvodák ünneplőbe öltöztek, a karácsonyi forgatagban kicsi és nagy is talált magának kedvére való foglalatosságot, 
a helyi közösségek megtartották év végi összejöveteleiket, a templomok nyitott kapukkal várnak mindannyiunkat, és ebben 
az évben először – a református egyház kezdeményezésére – közös adventi gyertyagyújtással is melengettük szívünket-
lelkünket.

Áldott Boldog Karácsonyt kívánok településünk minden lakójának. Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó 
békesség tegye széppé az ünnepeket. Leljék meg örömüket szeretteikben és embertársaikban, hogy a Karácsonyt és az Új 
Esztendőt megújult szívvel és erővel kezdhessük.

                                                                                               Gömze Sándor - polgármester
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2014.  évi Tájékoztatás -  
Városüzemeltetési Intézmény tevékenységeiről

2014 év április hónapban kaptam meg a Tisztelt Képviselő Testület bizalmát arra a 
tiszteletteljes feladatra, hogy a Tiszalök Város Önkormányzat Városüzemeltetési 
Intézmény megbízott Intézményvezetője lehetek 2014 év december 31.-ig. 
Ezen időszak elteltével szeretném a lakosság számára felsorolni, bemutatni az 
elvégzett munkálatokat, tevékenységeket. Intézmény keretein belül elvégzett 
munkálatok:
- lakossági szolgáltatások elvégzése (szak és szerelőipari munkák, 
kőműves munkálatok, karbantartási szolgáltatások, szállítási szolgáltatások, 
fűkaszálási szolgáltatások: a lakosság által megrendelt szolgáltatásokból 
megközelítőleg bruttó 360.000 Ft bevétel keletkezett).  
- parkrendezés 
- fűkaszálás 
- „illegális”szemétlerakók megszüntetése 
- műhelyek állapotának rendbetétele, építőanyagok deponálása 
- üvegház rendbetétele (előretervezve a 2015 évi munkaprogramokra) 
- városi rendezvények műszaki kivitelezésének biztosítása 
- fakitermelés 
- utak kátyúzása 
- intézmények karbantartási munkálatainak elvégzése 
- szociális lakások felújítása 
- START munkaprogram pályázat műszaki tervezése

 Tiszalök Város Önkormányzat START munkaprogram pályázati keretein 
belül az alábbi tevékenységek, feladatok lettek elvégeztetve: 
- beton-járdalap készítés 
- útpadkák helyreállítása 
- parkrendezés, kertészeti munkák elvégzése, várostakarítás 
- virágládák gyártása 
- szemeteskukák gyártása 
- „vandál biztos” buszvárók építése 
- üdülők „illegális hulladéklerakó-helyek” megszüntetése.

Kisfástanya település területén elvégzett munkálatok: 
- utak helyre állítása, zúzottkőterítéssel 
- cserjézés, parkrendezés,(vasútállomás és környéke) 
- virágágyások készítése 
- csapadékvíz-elvezető árok ásása 
- buszváró felújítása 
- elhanyagolt, elhagyatott területek cserjézése, megtisztítása 
- pergola építése, kültéri főzőhelység kialakítása 

   
Ezúton szeretném megköszönni a Tisztelt Képviselő Testület bizalmát valamint kedves Munkatársaim, dolgozóim 
kitartó, szorgalmas munkáját!

                                                                                    Tisztelettel: Murányi Anikó Eszter                                                                                                 
megbízott Intézményvezető

Boldog, Békés Ünnepeket kíván a Városüzemeltetési Intézmény minden kedves dolgozója!

     Tisztelettel:  
Murányi Anikó Eszter  
/ mb. Intézményvezető
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Adventi Ajándékkosár

Az adventi ajándékkosár már szinte hagyományszerűen 
kerül minden év decemberében megrendezésre nálunk, 
mely során számos karácsonyi műsorral leszünk gaz-
dagabbak. Így történt ez 2014. december 13 án szom-
baton 16 órakor is a Tiszalöki Művelődési Házban. A 
karácsonyi ünnepséget Vígh Muskovszky Mária konfe-
rálásával a Flamingó mazsorett csoport nyitotta meg. 
Ezt követően Gömze Sándor polgármester úr mondott 

ünnepi köszöntő beszédet, amiben többek között felhívta a hallgatóság figyelmét az ünneplés és a szeretet ünnepének 
fontosságára ezzel kívánva mindenkinek boldog, békés karácsonyi ünnepeket. Harmadik műsorszámként az óvoda peda-
gógusok felkészítésével a Sport és Szabadidő Munkacsoport óvodásai karácsonyi produkciója, majd az Orchidea mazsorett 
csoport szalagtánca vette kezdetét. Az est folytatásként a Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3.a 
osztálya adta elő Szenteste varázsa című műsorát, melyet a Csillagház csoport karácsonyi versei, valamint az énekkar elő-
adása színesített, akik Zséda Szürkepatás című dalát, illetve Karácsonyi Rock’n roll dalokat adtak elő. Az adventi ünnepség 
következő momentumaként a Hercegnők jelelő előadása, s az Obszidián 
mazsorett csoport látványos tánca vette kezdetét. Az adventi ajándékkosár 
záró produkciójaként pedig a Tanárvokál dalcsokrát hallgathattuk meg a 
Hóvirág mazsorett csoport közreműködésével. A  műsorszámok színvona-
las előadásáért köszönet illet minden felkészítőt.

Nagy Vivien
Móra László – Karácsonyest

„Karácsonyestnek fénye, hogyha följön,
Elolvad minden, minden bűn a földön
S a tisztaság szül hófehér virágot,
A csillag szór rá biztató világot,
S kik tegnap féltek, dideregtek, fáztak,
Kiket még tegnap százan megaláztak,
Ma elfelejtik tegnapuk vetését,
A fájdalomnak rajtuk nevetését
S szelíden néznek végig a kalácson,
És boldogok, mert megjött szent karácsony.”



 

karácsonyi forgatag

Ahogy minden évben, idén is színesebbé tettük az adventra való 
készülődést 2014. december 9 11  ig történő karácsonyi forga-
tagunkkal, melynek színtere a Tiszalöki polgármesteri hivatal 
előtere és a kinti terület volt. Minden délután 14 17 óra között 
különböző standok várták a kedves érdeklődőket, ahol megcso-
dálhatták az ünnepi ajándéktárgyakat, a hideggel nem törődve 
forralt borral, forró teával párosítva megkóstolhatták a különbö-
ző ínyencségeket, mint a hurka kolbász, vagy a toroskáposzta. A 
délutáni forgatag továbbá a Szivárvány Óvoda színes műsorával, 
Lakatos Fruzsina, Lakatos Lilla és Szakos Katie karácsonyi éne-
kével, s a Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola tanulóinak produkciójával is kiegészült. A műsorokkal 

párhuzamosan a hivatal előterében az 
Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub szaloncuk-
rokat készített, a gyerekek mézeskalá-
csot sütöttek, míg a kisebbek rajzolással, 
színezéssel töltötték idejüket. Az ünnepi 
hangulat megteremtéséért és a karácso-
nyi forgatag megszervezéséért köszönet 
illeti a Tiszalöki Közös Önkormányzati 
Hivatalt, valamint a Városi Könyvtár és 
Művelődési Házat. Ünnepeljünk együtt!

Nagy Vivien
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Adventi gyertyagyújtás

Szent András ünnepéhez (november 30.) legközelebb eső vasárnap-
tól Jézus Krisztus születése napjáig, december 25 ig tartó advent a 
keresztény kultúrkörben az előkészület ideje a karácsonyra. A li-
turgiában az advent színe a lila. A szó a latin adventus Domini, az 
Úr eljövetele kifejezésből származik, melynek kettős jelentése van: 
Jézus Krisztus megszületése Betlehemben és eljövetele az idők vé-
gezetével. Kezdetben csak egy adventi vasárnapot ünnepeltek, majd 
a VII. században Nagy Gergely pápa állapította meg négyben szá-
mukat. Régen advent kezdetét éjféli harangzúgás jelezte, szigorú 
böjtöt tartottak, s hajnali misére jártak. A szokás a 19. században jött 
divatba, de gyökerei még a pogány korba nyúlnak vissza. A négy 
gyertya a világosságot jelképezi: hit, remény, szeretet, öröm. Ezen 

ünnepi hagyományt megőrizvén 2014. november 30 án, december 7  én és december 14 én késő délután, advent első vasár-
napján Gömze Sándorral, Tiszalök Város polgármesterével mi is meggyújtottuk városunk adventi koszorújának gyertyáit. 
A gyertyagyújtást megelőzően közös Istentisztelet vette kezdetét Lőrincziné Harászi Andrea lelkészasszony, Mák Zsolt 
plébános, és Bacsó János görög katolikus parókus, valamint a katolikus egyház kórusának műsorával és közreműködésé-
vel. Ezt követően polgármester úr mondott köszöntő beszédet, melyben az összetartozás és a gyertya négy szimbólumának 
fontosságára hívta fel a hallgatóság figyelmét. A hagyományőrző műsort még a csípős hideg sem tudta megzavarni, kö-
szönhetően a meleg teának és a finom szaloncukroknak a Református Egyház, valamint a Városi Könyvtár és Művelődési 
Ház jóvoltából.

Nagy Vivien

Nyertünk! 

Nagy örömmel fogadtuk az értesítést, hogy a Hétszínvirág Óvoda a „Karcher 
Hungária” nyereményjátékán takarítógépet nyert 100.000. Ft értékben, melyet 
Pintér Zoltán értékesítési tanácsadó át is adott óvodánknak. Nagyon nagy hasznát 
fogjuk venni ennek a gépnek intézményünkben, hiszen ennek segítségével még 
tisztább, esztétikusabb környezetben tölthetik gyermekeink mindennapjaikat. 
Mindezt köszönjük a „Karcher Hungária”-nak és Baloghné Borsos Valéria 
szülőnek, aki regisztrált bennünket ezen a nyereményjátékon. Köszönjük 
önzetlen segítségét és boldogok vagyunk, hogy nekünk kedvezett a szerencse.

a Hétszínvirág Óvoda dolgozói 

Karácsonyi köszöntő

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.” János evangéliuma 3. részének 16. verse a Bibliának az utolsó harmadában található, mégis azt mondjuk rá, hogy 
ez a Közepe! Fizikailag nem, lelkileg igen. S nemcsak a Bibliának, hanem az emberi életnek is a középpontja. Amikor 
óvodásokkal kezdek új tanévet, az elsők között tanuljuk meg: „Jézus szeret minden kicsi gyermeket”. Nagy szükség van 
arra ugyanis már gyermekségünktől fogva, hogy ebben biztosak legyünk: Isten szeret bennünket. Valaki elfogad olyannak, 
amilyenek vagyunk. Nincs megfelelési kényszer, ejnye-bejnye, fenyítés, csak a Szeretet. Isten és ember kapcsolatának 
ez az alapja. Ez a kezdet, és ez a vég is. Minden egyéb csak emberi okoskodás, felesleges távolítása Annak, aki Fiában 
közel jött mindannyiunkhoz. Hozzád is. Ezt ünnepeljük karácsonykor, és ez hathatja át békességgel hétköznapjainkat 
is! E sorokkal kívánok Istentől gazdagon megáldott karácsonyt minden otthonba, és szeretettel hívogatok a templomi 
találkozásokra!
                                    Lőrinczyné Harászi Andrea 

                                                                                                               református lelkész
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TISZALÖkI NéPZENEI EGYÜTTES

Sikerekben gazdag és mégis szomorú évet zárunk. Két dalos társunk már nem 
velünk, hanem az égi madarak kórusában énekel. Májusban az akácvirágzás idején 
búcsúztunk Oláh Jánostól kedvenc nótájával, novemberben Nagy Erzsike nénit 
temettük. Egyre többen vonulnak vissza, mert koruknál fogva nem merik vállalni 
a próbákra, fellépésekre való járkálás nehézségeit. Közbeszólnak az anyagiak is! 
Bizony havi tagdíjat fizetünk mindannyian, hogy eljussunk az eddig megszokott 
helyszínekre.  Mindezek ellenére egyik citerásunk, Póta Sándor Tiszadobról jár át 
próbáinkra és a fellépésekre. Ebben az évben a Vass Lajos verseny középdöntőjébe 
Derecskére, majd innen továbbjutva a budapesti Kárpát-medencei döntőre és 
a Matyóföldi Folklórfesztiválra, Mezőkövesdre kaptunk utazási támogatást. 
Köszönet érte városunk vezetőinek és Fekete Miklósnak is, aki saját autójával hajtott 
Budapestre, mert egyébként még így is, hogy fogyatkozunk, három fő nem fért 
volna a felajánlott két mikrobuszba! Lehet ez volt a csoport munkájának legnagyobb 
megmérettetése! Nem hiába utaztunk, hisz kiemelt nívódíjjal öregbítettük Tiszalök 
hírnevét. Felléptünk városunkban a március 15-i ünnepélyen, a Széles a Tiszán, a 

városnapon, az augusztus 20-i ünnepélyen és énekeltünk Árvai István emléktáblájánál. Harmadszor voltunk a börtönben 
az új kenyér ünnepére rendezett Istentiszteleten, megjelentünk a Vízerőműnél a hadifoglyokra való megemlékezésen, a 
református egyház által rendezett Bocskai ünnepélyen. Sok rendezvényt ékesített együttesünkön kívül is szólóban Fekete 
Miklós tárogatójátékával. Képviseltük városunkat Tiszavasváriban a tavaszi Gasztropikniken, Szorgalmatoson, a 
Hársfaünnepen, Abasáron a Katona és Bordalfesztiválon. A cikk elején említetteken kívül Egerben a Palócgálával 
zártuk ezévi fellépéseink sorát, ahol asszonykórusunk elismerő oklevelet, népzenei együttesünk nívódíjat kapott. Vele 
együtt egri bort és a megszokott nagykalácsot, melyet el is fogyasztottunk a Szépasszonyvölgyének egyik pincéjében. 
Az egyik népszerű közösségi oldalon így reagált az általam közzétett eredményünkre Krug Mihályné, Erika: „ A kitartó, 
szorgalmas munka eredménye országszerte öregbíti Tiszalök hírnevét! Gratulálok az együttes Vezetőjének, és valamennyi 
tagjának! Csak így tovább!!!” Köszönjük szépen, igyekszünk megtenni, ami tőlünk telik. Köszönet azoknak is, akik 
velünk együtt tartanak utazásainkon, így csökkentik kiadásainkat. Jó érzés más település színpadáról a nézőtéren látni 
a nekünk szurkoló földijeinket. Köszönöm az együttes tagjainak eddigi fáradozását, lelkiismeretes munkáját. Köszönet 
családjainknak, hogy sokszor nélkülöznek minket, és előre igazítani kell találkozásainkhoz időpontjainkat. Köszönet 
a művelődési ház dolgozóinak, legfőképp Tölgyesiné Katának az értünk tett fáradozásaikért, egyéb lehetőségekért. 
Köszönet a POTE támogatásáért, mellyel, egy citerával gazdagította csoportunkat. Népzenei együttesünk 2015-ben 
ünnepli fennállásának 50 éves évfordulóját. Szeretnénk elért eredményeinkhez méltóképpen megünnepelni e rendkívüli 
eseményt! Reménykedünk és bízunk benne, hogy vannak még, akiknek szívügyük a népzene és lesznek további, esetleg 
újabb támogatóink! Kívánok minden hallgatónknak és városunk lakóinak, a Tiszalöki Hírlap minden olvasójának jó 
egészséget, áldott ünnepeket és békés, boldog újévet! Czeizel Endre szavaival zárom soraim:
„ A zene belső harmóniát adhat, mert kidalolhatja az ember fájdalmát és örömét.”

Cziczerné Darai Erzsébet
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kedves barátaim

Ma egy kis Manóról szeretnék nektek mesélni, aki szüleivel, testvéreivel egy sötét erdő mélyén élt boldogan. Ez a Manó 
nagyon szeretetreméltó volt. Mindenkit meghallgatott, felvidított, s ezért a szülei, a „ Remény” nevet adták neki. Ahogy 
teltek az évek, a mi” Reményünk” egyre okosabb és egyre figyelmesebb lett! Naponta felmászott a legmagasabb fák 
csúcsára, hogy jobban láthasson a magasból mindent. Az eget, a felhőket, a napot, a holdat, a csillagokat, madarakat, 
a közeli tájakat, s lent a földön az állatokat, és az arra járó embereket. Legszívesebben beszélgetett volna velük, de Ő 
tudta, hogy a” Manókat” nem láthatják az emberek! Így csak fájó szívvel figyelte őket. Töprengése abból eredt, miért 
nem mosolyognak az emberek? Lassan már aludni sem tudott e gond miatt. Valamit tennem kell értük, hogy vidámabbak 
legyenek. De hogyan? Míg végre egy ötlete ébredt. Elhatározta, elmegy közéjük és melankóliájukból meggyógyítja 
őket! Terve már el is készült. Az egész évben gyűjtött virág és gyógynövények poraiból egy csodaport készít, a nap, a 
hold, a csillagsugarakkal, egy-két hópehellyel, friss esőcseppel, és az erdei madarak énekével! Sajnos ennek titokban 
kellett történni, mert a szülei, testvérei nem hittek a csodákban. Kora hajnalban indult, és soha nem gondolta volna, 
hogy neki nem elég egyetlen nap tervéhez. Egész útján ismételte magában, „ Karácsonyig beteljesül kívánságom és 
boldoggá teszem a föld lakóit!  A csodaporom segítségével rányithatom szemüket újra, hogy mennyi szépség van 
életükben, napjaikban!” Sajnos nehéz volt a kezdet, de Ő azt is tudta, mindenhol élnek jó és egymást segítő emberek, kik 
felébresztik az emberi lelkeket, és megmutatnak minden szépséget. Ők is emlékeztetik valamennyiüket a kertek, mezők 
virágaira, a rózsákra, liliomokra, a pipacsokra, búzavirágokra, a szivárványra, a magnólia, cseresznyefa virágzásra. A 
fák gyümölcseire, bokrok bogyóira. Kell, hogy örüljenek, a pávának a szitakötőnek, a pillangók táncának. Kell, hogy 
megteljen szívük, a fülemülék, rigók, cinegék énekével, a tücskök ciripelésével! Csodálhatják a fenyők ezüstjét, kerti 
medencék színes halait. Az emberek élhetnének az örök megújulás reményével! De Remény Manó megismerhette a 
gondjaikat is. A betegeket, a tolókocsiban ülőket, a munkát keresőket, támasz nélkülieket, az elesetteket. Megismerhette 
a holnaptól való félelmüket. Remény manónk felismerte, hogy valami még hiányzik az életükből! Talán az igazi Hit és 
Bizalom. Elfelejthették a gyerekkoruk erejét, biztonságát? Elfelejthették a nagyszülők szőlők biztató szavait? Azokat a 
tartó oszlopokat melyek szeretetből épültek....? Néha olyanok vagyunk, mint a sasok. Bátrak! Szabadok, erősek, míg 
máskor, mint erdőbe menekülő Őzikék, mik tele vannak félelemmel remény, védelem nélkül! A mi Manónk bízott a 
csoda porában, de belátta valami mégis hiányzik belőle. Talán maguknak az embereknek is keresniük kell a boldogságot! 
Talán valóban hiányzik a Hitük abból, ami körülveszi Őket! Kellene érezni magukban, mit jelent a családi összetartás, 
biztonság, a Szeretet nagy titka egymás között. Értékelni otthonukat, barátaikat? Örülni, hogy van kenyér és 1 pohár víz 
az asztalon, vagy, hogy nem kell fázniuk, vagy elhagyni hazájukat, otthonukat! Igen! Most már tudom! Remény nagyot 
sóhajtott és elgondolkodott, majd hazaindult. Most még megteszem az utolsó utat gondolta, hogy az Emberek elfelejtsék 
a szomorú napjaikat. Összetrombitálta az erdő összes lakóit azzal a kéréssel, hogy még ezen az éjen minden Embernek a 
háza elé egy fenyőfát állítsanak, hogy reggel igazán higgyék a „Jézuska” végre megérkezett! Igen, így végződik Remény 
manó és az én történetem. Beteljesült mindkettőnk álma, hisz amikor másnap felébredtek az emberek, és a házuk elé 
kimentek, láthatták fenyőiket. Hulltak a hópelyhek... és a házak a kertek, fehérbe öltöztek! Ujjongva, egymást ölelve, 
hálás szívvel ünnepeltek, s kiáltották „Igen, a”Jézuska” Betlehemben megszületett „ Karácsony van, örüljünk Emberek!! 
Mese vagy Történet ez? Döntsék el a Jó Emberek! 

                                                         Elisabeth Maier - Szül Solymosi E.  2014. December

Továbbképzés a könyvtárakban

Befejeződött a TÁMOP 3.2.12.-12/1-2012-0030 azonosítószámú „Összefogás a kulturális szakemberek továbbképzéséért” 
című pályázat, amelynek célja a kulturális szakemberek továbbképzése volt a szolgáltatásfejlesztés érdekében. A Városi 
Könyvtár és Művelődési Ház 2012. júliusában konzorciumi tagként nyújtotta be a pályázatát a nyíregyházi Móricz 
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, mint konzorciumvezető irányításával. A projektben Nyíregyháza közművelődési, 
közgyűjteményi intézményei mellett Tiszalök, Tiszavasvári, Nyírtelek és Méhtelek közgyűjteményi, közművelődési 
szakdolgozói vettek részt. Intézményünkből a projekt megvalósítási ideje alatt 4 fő vett részt szakmai, akkreditált 
képzésen az intézményi szolgáltatásfejlesztés színvonalának biztosítása és emelése érdekében. A projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
                                                                                                            

     Tölgyesi Attiláné
                                                                                                       intézményvezető
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EGéSZSéGEDRE!

A depresszió
A laikusok gyakran meglepően 
tájékozottak egyes orvosi 
kérdésekben, azonban a depresszió 
sokszor számukra is érthetetlen, 
vagy félreértelmezett betegség. 
Látszólag egészséges embert látnak, 
aki nem köhög, nem fáj semmije, 
nem lázas, mozog keze-lába. A 
környezet ilyenkor nem érti, mi 

lehet a baja, csak annyit látnak, hogy szomorúvá vált, 
kedvetlen, szótlan, lehangolt, befelé forduló. Sokan úgy 
gondolják, hogy ilyenkor elegendő lenne, ha az illető erőt 
venne magán, összeszedné magát, és minden mehetne a 
régi kerékvágásban. A helyzet azonban sajnos ettől sokkal 
bonyolultabb.
A depresszió okai.
Ha egyetlen okra visszavezethető lenne a betegség 
kialakulása (mint egy torokgyulladásnál a vírus), akkor 
sokkal könnyebb lenne a kezelése is. Bonyolult betegség 
bonyolult kóroki tényezőkkel. A genetikai hajlam és 
a környezeti hatások együttesen állnak a depresszió 
hátterében. Ezek egymásra épülnek, együttesen erősítik 
a másik hatását. A betegség gyakran halmozódik 
családon belül, de nem törvényszerű, hogy minden 
leszármazottnál jelentkezzen. A napi élettani ritmus 
felborulása egyértelműen hozzájárul a kialakulásához. 
A hosszan tartó stressz (megoldatlan konfliktusok, 
fokozott lelki megterhelés), amely megváltoztatja az 
egyén mindennapjait, szintén az okok között lehet. 
Bizonyos agyi ingerületátvivő anyagok (szerotonin, 
noradrenalin, dopamin) rendszerének megbomlása is 
kóroki tényezőként szerepelhet. Bizonyos gyógyszerek 
(vérnyomáscsökkentők, altatók, fogamzásgátlók) hosszú 
távú szedése kapcsolatba hozhatók a depresszióval. 
krónikus betegségek, amelyek megváltoztatják a korábbi 
életvitelt, fokozzák a depresszió kialakulásának kockázatát. 
Bizonyos személyiségjegyek (önértékelési zavarok, 
önállótlanság, pesszimizmus, stressz kezelési nehézségek) 
fogékonnyá tesznek erre a betegségre. Szülést követően 
néhány nappal, héttel fordul elő a gyermekágyi depresszió. 
Nőknél kétszer gyakoribb, mint férfiaknál, ezért valószínű 
a hormonális tényező. Alkohol, nikotin és kábítószer 
használat elősegítheti a betegség kialakulását.
Hogyan vehetjük észre?
Nézzük meg, melyek azok a figyelmeztető jelek, amelyeket 
saját magán, vagy máson észlelve egyértelművé teszi, 
hogy segítséget kell kérnie! Erre akkor van szükség, ha 
ezek legalább két hétig folyamatosan fennállnak.
Tartós rossz hangulat. A beteg folyamatosan szomorú, 
lehangolt, sírógörcsei lehetnek. Ezek jellemzően hajnalban, 
reggel jelentkeznek.
Fáradtságérzés. Egész nap gyenge, erőtlen, nem érez 

energiát a feladatok elvégzéséhez.
Örömre való képtelenség. A korábban örömet okozó 
dolgoknak sem tud örülni.
Alacsony önértékelés. Elveszíti önbizalmát, értéktelennek 
érzi az életét, múltbeli események miatt vádolja önmagát.
A napi feladatok iránti érdeklődés elveszítése. Reggel 
nem szívesen kel ki az ágyból, nem érez motivációt a 
korábban akár szívesen végzett tevékenységek iránt. 
Mozdulatai gyakran meglassultak, érzelemmentes, 
monoton hangon beszél.
Alvászavar. Jellemzően túl korán felébred, és nem 
tud visszaaludni, de némely esetben aluszékonyság is 
előfordulhat.
Testtömeg változás. Inkább fogyás figyelhető meg a 
csökkenő étvágy következtében.
koncentráció csökkenés, gondolkodási nehézségek. 
Nehezen tud döntéseket hozni, nem érez erőt ahhoz, hogy 
gondolkodjon.
Halállal kapcsolatos gondolatok. A beteg sötéten látja a 
jövőjét, gyakran gondol a halálra vagy az öngyilkosságra.
A depresszió kezelése.
Az első alkalommal, amikor a beteg orvoshoz fordul, 
alapos fizikális és műszeres vizsgálatokon kell átesnie 
annak érdekében, hogy kizárják azokat a betegségeket, 
amelyek a depresszió tüneteit utánozhatják.
Mivel a kiváltó okok is szerteágazóak, nem várhatjuk, hogy 
egyetlen gyógyszer vagy módszer varázsütésre megoldja a 
problémát. Előre kell bocsátani, hogy a depresszió sikeres 
kezelése személyre szabott orvosi feladat. Ne próbáljuk, 
vagy ajánljuk más számára alkalmazni a szomszéd számára 
hatásos gyógyszert!
A kezelés rendszerint két pilléren áll. Egyrészt a gyógyszeres 
terápiától, másrészt a pszichoterápiától remélhetjük a 
gyógyulást. A kezelőorvosnak, gyakran pszichiáternek kell 
eldöntenie, hogy az adott betegnek melyikre van szüksége, 
esetlegesen mindkettő párhuzamos alkalmazásától várható 
eredmény.
A gyógyszeres kezelés két fázisból áll, elsőként olyan 
tablettákat kap a beteg, amely viszonylag gyorsabban 
enyhíti a tüneteket, amíg viszonylag elfogadhatóan érzi 
magát. Ha a tünetek enyhültek, akkor fenntartó kezelésre 
van szükség az állapot rosszabbodása, illetve a visszaesés 
megelőzése érdekében. Hosszú kezelésre, akár fél, egy 
év gyógyszerszedésre lehet számítani. Rendkívül fontos, 
hogy a gyógyszereit az orvosi utasításoknak megfelelően 
akkor is szedje be a beteg, ha teljesen jól érzi magát!
A pszichoterápia szintén hosszadalmas kezelést jelent, 
amelynek során a beteg megtanulja a számára problémát 
jelentő helyzet kezelését.
Hogyan segíthetnek a családtagok?
A depresszió nem csak a beteg számára súlyos teher, de 
jelentős kihívást jelent a hozzátartozók számára is. Mint 
fentebb olvashatták, a korábban aktív, életvidám ember 
hirtelen kedvetlen, levert lesz, reményvesztetté válik. Ezt 
észlelve azt kell elérnünk, hogy a beteg orvosi kezelésben 
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részesüljön. Nem helyes még segítő szándékból sem 
arra biztatni, hogy szedje össze magát, semmi oka nincs 
elkeseredni és hasonló „jó tanácsokkal” ellátni.
Fogadja el, hogy a depresszió betegség! Ha a tünetek 
tartósan fennállnak, ne várjunk arra, hogy majd maguktól 
elmúlnak! A depresszió nem csak a gyengék betegsége, 
ugyanúgy lehet beteg erős jellemű ember is. Függetlenül 
attól, hogy milyen a beteg jelleme, fogadjuk el, hogy ez 
egy betegség, amelyből következik, hogy gyógyítása 
orvosi feladat.
kérjünk orvosi segítséget! Gyakran a beteg 
indítékszegénysége, befelé fordulása meggátolja abban, 
hogy orvoshoz forduljon. Ilyen esetben hozzátartozói 
jelezzék ezt a háziorvos számára, aki megteszi a szükséges 
intézkedéseket. Tudjuk, hogy a depressziós betegek 
nagyobb arányban követnek el öngyilkosságot, úgyhogy 
ezzel a lépéssel életet is menthetünk!
Legyünk türelmesek! Sok beteg visszahúzódó és elutasító. 
Ne próbáljunk meg ráerőltetni semmit. Értessük meg vele, 
hogy a depresszió egy betegség, amelyet sikeresen lehet 
kezelni! Akkor se fordítsunk neki hátat, ha ő elutasító. 
Legyünk megértők és türelmesek, ha nehéz is!
Ne alkalmazzuk a vigasztaló sablonokat! Ne biztassuk 
arra, hogy utazzon el, menjen szórakozni, mert ezzel csak 
azt erősítjük, hogy nem értjük meg őt! Soha ne mondja 
azt egy depresszióban szenvedőnek, hogy „szedje össze 
magát”, mert ezt olyan követelésnek érzi, amelynek nem 

tud eleget tenni, így ez még tovább fokozza a bűntudatát! 
Ha viszont a betegnek bármihez kedve van, támogassa 
ebben!
Segítsen jó döntéseket hozni! Tudjuk azt, hogy a 
depresszióban szenvedők adott élethelyzetben nem 
ugyanazokat a döntéseket hozzák, mint amit egészségesen 
tennének. Ne akarjuk a saját akaratunkat ráerőltetni, de 
tereljük abba az irányba, amely jellemző volt rá, amikor 
egészséges volt.
Depresszió gyermekkorban.
A gyermekkori depresszióban gyakori a kedvetlenség, 
lehangoltság, indokolatlan sírás, teljesítmény csökkenés, 
tanulási zavarok, az iskolai eredmény romlása. Előfordulhat 
étvágytalanság, az étel elutasítása, félelem a lefekvéstől, az 
elalvástól. A depresszió legveszélyesebb és legtragikusabb 
következménye az öngyilkosság. Ha a gyermek úgy érzi, 
hogy környezete nem tud rajta segíteni, önmagát teszi 
felelőssé, küzd a bűntudattal és a kilátástalan magánnyal. 
Amikor arra az elhatározásra jut, hogy nem akar tovább 
élni, önmagával együtt a problémát véli megszüntetni.
Figyeljünk ezekre a jelekre, és időben forduljunk 
gyermekorvoshoz, aki szükség esetén gyermek-
szakpszichológushoz irányítja a segítségre szoruló 
gyermeket.

Sági István - mentőtiszt, 
egészségügyi szaktanár
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Útközben 

Ha valaki messziről tekint rá munkánkra, biztosan azt mondja: nem választottunk magunknak könnyű feladatot. Ha ezt 
gondolja, igaza van. Ugyanis a Tiszavasvári járás a hivatalos statisztikai adatokat vizsgálva Magyarország egyik legnehezebb 
helyzetben lévő térsége. Igen, igaza van, de csak részben. Mi azt kérjük tőle, hogy jöjjön közelebb. Lássa meg azt, amit 
mi is megtapasztaltunk, mikor magunkra vállaltuk küldetésünket. Lássa meg azokat a természeti környezetben és a tenni-
építeni akaró emberekben megmutatkozó lehetőségeket, amelyeket igyekszünk a lehető leghatékonyabban kibontakoztatni. 
Arra kérjük, tegyen velünk egy sétát Tiszalökön és környékén. A városba érve rögtön belebotlunk a cégcsoport 2013 
májusában jóváhagyott pályázatának keretei között megvalósuló cukrászüzembe. Az üzem építése a végéhez közeledik, 
ha minden akadály elhárul, néhány hónapon belül elindulhat a termelés. Nehéz és rögös út vezetett idáig és még nincs 
vége, de az érzés, hogy valami újat építünk, értéket teremtünk, erőt ad a nehéz pillanatokban. Az üzemben dolgozók 
természetes alapanyagokból állítanak majd elő házias édességeket, süteményeket. Vegyük most az irányt a Tisza felé 
és látogassunk el a Tiszalöki Szabad strand és Kalandsziget területére! Kalandpark, csőlabirintus, óriáshinta, kalózhajó, 
valamint további szolgáltatások és újdonságok egész sora közül találhatja meg mindenki a felhőtlen szórakozás és pihenés 
számára legmegfelelőbb módját. Hogy miként válhatott ez a hely a környék turizmusának motorjává? Rend van, kulturált 
környezet és a mi a legfontosabb: vendégszeretet. A szolgáltatások a jövőben tovább bővülnek majd, hiszen a pályázat 
még nem zárult le, illetve újabb fejlesztéseket is tervezünk - bízom benne, hogy - sokak örömére. A Tisza mentén folytatva 
utunkat hamarosan elérjük a cégcsoport Kenyérgyári-holtágon megvalósuló fejlesztését, a Tanösvény-projektet. A sétát 
vízi utak, madármegfigyelők, pallók teszik izgalmassá, hangulatossá. A több mint két kilométer hosszúságú tanösvényen 
haladva 13 információs tábla nyújt tájékoztatást kicsiknek és nagyoknak a környezet történetéről, élővilágáról. A projekt 
hamarosan átadásra és a nagyközönség előtt is megnyitásra kerül. Ugyanitt valósul meg gondozásunkban a Kis-Tisza 
Ökocentrum is. A több mint 237 millió forintból megvalósuló beruházás szellemi központja lesz annak az átfogó 
turizmus- és gazdaságfejlesztési koncepciónak, amelyet Tiszalök Város Önkormányzatával szoros és zökkenőmentes 
együttműködésben álmodtunk meg.  Megismerésre és feltárásra váró természeti erőforrások egész sora található itt: 
egyedi növény- és állatvilág, számtalan halfaj, kétéltű, puhatestű, vízimadár, illetve emlős otthona ez a terület, melyeknek 
egy jelentős része védett, vagy fokozottan védett kategóriába tartozik. Az ökocentrum lehetőséget teremt majd a holtág 
valamint a környező területek élő flórájának és faunájának széleskörű bemutatására. Emellett pedig jelentős továbbképző, 
ismeretterjesztő szerepet tölthet be a környezeti nevelési célzatú iskolák, óvodák illetve természetvédelmi szervezetek 
számára. Két különálló épületben konferenciaterem, kutató és megfigyelő terem, interaktív-kiállítóterem, valamint két 
oktatóterem kerül a fejlesztés során kialakításra. A központ egész évben több helyszínen fog kutatási tevékenységet 
folytatni, valamint a környezeti neveléshez kapcsolódóan terepgyakorlatokat, ökoturisztikai (madármegfigyelő és 
növényismereti túrák) és hagyományőrző programokat (szappanfőzés, kenyérlángos-sütés) szervezni. Egy olyan, korunk 
követelményeinek minden tekintetben megfelelő központ felépítéséhez kezdünk most hozzá, amely minden látogatóban 
megerősíti a ragaszkodást. A ragaszkodást a Tiszához és Magyarország páratlan természeti értékeihez. A közelmúltban az 
ökocentrummal kapcsolatban nemzetközi együttműködéseket írtunk alá az Új-Zélandi Egyetemmel, a Lincoln Egyetemmel, 
valamint az Ausztrál Kanavinka Nemzeti-parkkal. Együttműködésünk keretében nem csupán szakmai tapasztalatcserére 
és kutatási eredményeink megosztására nyílik lehetőség, de egy cserediák program kialakítására is sor kerül, melynek 
keretében a környéken tanuló és az ökocentrumban gyakorlatozó diákok számára az Új Zélandi vagy az Ausztrál kiutazás 
lehetősége is megnyílik.
Az útközben adódó kisebb, nagyobb nehézségekre kihívásként tekintettünk, és azokat legyőzve újult erővel folytatjuk 
tovább munkánkat, hiszen egyre többen állnak mellénk, egyre többen hisznek a küldetésünk sikerében, mert látják, hogy az 
a pozitív mentalitás, az a sikerorientált attitűd, amellyel mi végezzük munkánkat, bizony kézzel fogható és munkahelyekben 
mérhető eredményeket hoz. Sokan kétségekkel fogadják fejlesztéseinket, sokan bizonytalanok Tiszalök jövőjét illetően és 
sajnos nagyon sokan mindent elkövetnek azért, hogy megnehezítsék munkánkat, hitelességünket megcsorbítva, ellenünk, 
a bennünket támogató önkormányzat ellen hangolják az arra nyitott embereket. Sokan vannak azonban azok is, akik 
figyelemmel kísérik munkánkat, kérdéseiket hozzánk intézik és nem bizonytalan alapokon álló szóbeszédekre alapoznak. 
Egy pályázatot elnyerni sok-sok munka, energia és olykor szerencse is kell, de megvalósítani még nehezebb. Mi vállaltuk, 
hogy Tiszalökön új értékeket teremtünk és megmutatjuk az országnak, hogy ebben a csodálatos kisvárosban legalább annyi 
lehetőség van, mint a megyeszékhelyekben vagy akár a Dunántúlon.  Csupán annyit kérek, (kérünk) Önöktől, hogy legyenek 
még egy kicsit türelemmel, és ahogyan mi, „idegenként” tettük, Önök helyi lakosként is lássák Tiszalök értékeit, a városban 
lévő lehetőségeket. Becsüljük meg egymás munkáját és tiszteljük meg egymást őszinteségünkkel, egyenes beszédünkkel. 
Forduljanak hozzánk bizalommal, keressenek minket kérdéseikkel, észrevételeikkel. Cégcsoportunk minden munkatársa 
nevében kívánok Önöknek Áldott, Békés Karácsonyt és eredményekben gazdag Boldog Új Esztendőt!

  
   Dan Tamás - a Complex Cégcsoport elnök-vezérigazgatója
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Őszi hónapok a nyugdíjas klubban

Az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub élete mozgalmas volt az utolsó negyedévben 
is. Októberben megemlékeztünk az Idősek Világnapjáról a városi ünnepségen 
és saját körünkben is. A november gyászos eseménnyel indult: elveszítettük 
régi, aktív klubtagunkat Nagy Erzsébetet. A hónap elején 3 napos tanfolyamon 
vett részt két vezetőségi tag Hajdúszoboszlón a Megyei Nyugdíjas Szövetség 
szervezésében. 23-án pedig megtartottuk a negyedik negyedévi névnapi 
ünnepséget, ahol felköszöntöttük az Imre, Erzsébet, Jolán, Katalin, Borbála, 
Miklós, István és János nevű tagjainkat. Kellemes vacsora és zene mellett mulattuk 
az időt. A hónap végén, 28-án ismét buliztunk: Lakatos László 70. születésnapját 
ünnepeltük. A mi köszöntésünket finom disznótoros vacsorával és dobos tortával 
viszonozta a család. A december is jól kezdődött: 5-én Mikulás ajándék –csoki, 
tejfölös kenyérlángos és tea várta a tagságot. A Karácsonyi Forgatagban pedig 
3 napig szaloncukrot főztünk és csomagoltunk. A mesterek: Szabó Zsigmondné és Szentesi Imréné állandó tagok 
voltak, a csomagolók napi váltásban segédkeztek. December 14-én a karácsonyi záróünnepséggel ért véget a 2014-es 
programunk. Bár tervbe van véve egy elő szilveszteri születésnap Nógrádi Sándor 80. születésnapjának megünneplése is. 
              
                 a vezetőség

Hálaadó istentisztelet 
a református templomban

Áldott idő ez így: együtt veled!                                
Lesz még idő, hogy megköszönjelek?
Mert társam és őrangyalom vagy itt,
elém rakod lelked gyümölcseit,
miket az Úr érlel szívedbe’ meg…
Dicsérje ŐT megáldott életed
s hálám, hogy Ő éppen nekem adott!
Köszönöm ezt a szép ünnepnapot,
a fényt, tavaszt, s hogy kérhetek neked 
„jó férjet” és sok-sok szeretetet. 
    (Füle Lajos)

Meghívást kaptunk a Tiszalöki Református Egyházközség templomába a 2014. december 7-Isten istentiszteletre abból 
az alkalomból, hogy közösen adjunk hálát azokkal, akik ebben az évben ünneplik házasságkötésük kerek évfordulóját. 
Nagy izgalommal készültünk a különleges alkalomra. Csodálatos érzés volt, amikor láttuk, hogy az ünneplő házaspárok 
családtagjaikkal, rokonaikkal – ahogyan mi is – érkeznek az istentiszteletre. Meghatottan, olykor könnyeinket visszafojtva 
hallgattuk az igét és annak magyarázatát Isten jó teremtéséről, a házasságról; az összetartozásról, a nehézségek 
leküzdéséről, a kitartásról egymás mellett jóban-rosszban, a család fontosságáról, és az egymást kölcsönösen szolgáló 
és felüdítő szeretetről. Tizenkét házaspár állta körbe az Úr asztalát, ahol Lőrinczyné Harászi Andrea lelkésznő Isten 
áldását adta egyen-egyenként minden házaspárra. Sajnos voltak, akik csak lélekben lehettek jelen betegség vagy egyéb 
problémák miatt – egyikük Isten iránti háláról és bizalomról tanúságot tevő üzenetét meghallgattuk. Az istentisztelet után 
szeretetvendégségre vonultunk, hogy tovább beszélgessünk, örvendezzünk. Hálát adunk az Istennek, hogy mi az 50 éves 
házassági évfordulónkat megélhettük, és ezen a szép ünnepnapon is emlékezhettünk a sok-sok év örömeire és áldásaira. 
           
                                                                   

      Zsíros Lajos presbiter és felesége, Kiss Erzsébet
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Suli-buli – 2014. – 8. évfolyam

Eljött ez a nap is az életünkben, egy újabb állomás. 2014. 
november 21-én, pénteken iskolánk aulájában 1600-tól nagy 
volt a jövés-menés, az izgalom. Mindenki izgalommal várta 
a 1700-i kezdést, amikor is szüleinknek, testvéreinknek, 
családtagjainknak, valamint tanárainknak előadhattuk a már 
hetek óta gyakorolt kis műsorainkat. A 8.a. és b. osztály együtt 
lépett a „színpadra”. A székek mind megteltek és mellette 
még sokan állva is várták, hogy megkezdjük kis műsorunkat. 
Eljött az 5 óra, elhalkult a nézősereg, s mi izgalommal 
adtuk elő közösen a Suli-buli dalt, mely hűen tükrözi, mit is 
érez ilyenkor az ember, amikor lassan életszakaszának egyik fontosabb állomásához ér a ballagás előtt. Meghatottan 
énekeltünk, éreztük ez a dal valahogy másként szólt, mint a próbákon. Izgultunk mindannyian. Ezután a 8.b. osztály 
műsora következett, melyet Horváth Szabolcs és Juracskó Martin adtak elő, Szabi népdalokat adott elő, Martin pedig 
klarinétozott. A dallamok szárnyán átlendültünk egy újabb műsorszámra, melyet szintén a 8.b. adott elő – KRESZ 
táblák címmel – Szabó Fanni és Szuhánszki Valéria tolmácsolásában. Igazán vicces kis műsor volt, jókat nevettünk a 
műsorukon. A 8. a. osztály Bankrablás című poénos kis szösszenet csalt mosolyt a nézők arcára, Nagy Brigitta és Veres 
Péter előadásában. A humorpercek után a 8.b. Glee című tánca bizsergette meg a nézők talpát. Hogy ne csak a lánc 
legyen a főszerep az este folyamán, Linter András Beatbox-a következett, ami annyit jelent, hogy a szájával utánozott 
különböző hangokat, élethűen. Nagy sikert aratott ezzel Bandika, igazán tehetséges! Ellenséges idegen lény című paródia 
következett a L’art pour Lar’t –tól, melyet Molnár Máté és Horváth Szabi hozott el számunkra a 8.b.-ből. Ismét egy igazi 
retro zene következett, melyet a 8.a. táncolt el a Grease – Pomádé c. film alapján. Megelevenedtek John Travolta és 
Olivia Newton-John akkori filmbeli szerepei. Miután kitáncoltuk magunkat, egy újabb paródia következett Szente-Varga 
Danitól a Légy Ló Mindhalálig. Ez is egy jól sikerült szám volt. Következtek a Gumicsizma szépségverseny szereplői a 
8.b-sek, mely számban a gumicsizma praktikusságára, hasznosságára hívta fel a figyelmet Perjésiné Kiss Rita tanárnő. 
Jókat derült a nem mindennapi öltözékeken a közönség. Ha még nem lett volna elég a humorból, akkor ezután egy 
Bemondó válogatás közepébe cseppentünk, melyet a 8.a. és b. osztály közösen adott elő. Volt ott vagány rocker, paraszt 
bácsi, sírós bemondó, Donald kacsa stb. Olyan igazán hűen visszaadta a néha a televízióban bemondók jellemét!  
Újabb televíziós műsorral kedveskedett nekünk Székely Dóra 8.a osztályos tanuló, aki egy humoros időjárás-jelentést 
elevenített meg. Műsorszámainkat a közös tánccal zártuk, mely a Táncpárbaj nevet viselte. S végül, de nem utolsó sorban 
tanáraink is kedveskedtek nekünk egy meglepetéstánccal. Nagyon tetszett mindenkinek, igazán örültünk neki. Hálásan 
köszönjük. Miután mindenki hazament a nézők közül, miénk maradt a terep, kezdetét vette a Suli-disco, melyhez a talp 
alá valót Koleszár Zsolti Dj szolgáltatta. Köszönjük neki, hogy 2100-ig ellátott bennünket jobbnál-jobb zenékkel. A végén 
pedig szeretnénk megköszönni osztályfőnökeinknek: Zahonyik Zita (8.a) és Perjésiné Kiss Rita (8.b) tanárnőnek a sok-
sok munkát és segítséget, nélkülük nem sikerülhetett volna. Külön szeretnénk köszönetet mondani Agócs Beátának, 
hogy türelmet és fáradságot nem sajnálva betanította nekünk a táncokat. Köszönetet mondunk Kozákné Szűcs Andrea 
és Vígh-Muskovszky Mária tanárnőknek a segítségért, valamint Orosz Tibor tanár Úrnak és segítőjének, Lakatos 
Tibornak a hangtechnikáért. Köszönjük a vendégeknek is és a többi tanulóinknak is, hogy jelenlétükkel megtisztelték 
kis műsorunkat!
A végzősök 8.a és 8.b osztály

Rokonál Zotya - 8.a
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Ünnepi hangulat – 2014.

Ülök a jó fűtött szobámban,
S nézek ki az ablakon.

A hópelyhek, mint megannyi csillag,
Csillognak az aszfalton.

Sötét van, az égen csak a
csillagok és a Hold ragyog.

Valahol messze kutyák ugatnak,
Talán Télapót és szánját ugatják azok.

Nagy a sürgés-forgás a 
konyhában odalent.

Az ünnepre készülnek,
Mézeskalács, s finom 
húsleves illata terjeng.

Öltöznek a fenyőfák is
ünnepi díszükbe,

Csomagoljuk az ajándékokat.
Készülünk a szentestére! 

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és békés boldog újévet kívánok mindenkinek!

Rokonál Zotya
8.a

karácsony

Karácsony estéjén kigyúlnak a fények,
Gyermekek szívei boldogsággal telnek.

Szemükben csillogás, szívükben heves dobogás,
Izgatottan várják a Jézuska ajándékát.

A csemeték álma valóra válik,
Fenyő alá bújtak az ajándékaik.

Bontogatni kezdik, s a fenyőre felnéznek,
Hiszen a zöld ágak is szépen felöltöztek.

A konyhában is illatok varázsa terjed,
Ünnepi kaláccsal készültem szeretteimnek.
Tetejét megszórtam a szeretet hangjával,
Majd betakartam a lelkem tisztaságával.

Látod Karácsony, oly szép tudsz lenni,
Családok ezreit boldoggá tudod tenni.

Ne vedd le soha az igazi ruhádat,
Szeretetet árassz az egész világnak.

Kiknek nem segíthetsz, mert egyedül maradtak,
Küldj egy imát az éj leple alatt.

Enyhüljön bánatuk Karácsony napján,
Szeretteik velük vannak ott fönt, odaát.

Kedves Karácsony, Te vagy a szeretet ünnepe,
Nyugalmat, békét hozzál a szívekbe.
A hétköznapok se legyenek másak,

Örömök között sohasem legyen bánat!

Kotosz Istvánné
2014. December

„SZAK-MA” SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

2015. január 15-től indul a szakács képzésünk
Jelentkezni lehet a tiszalöki Városi Könyvtárban,  

Tölgyesi Attiláné Katánál, a
06/42/578-022-es, illetve a 06/70/422-5230-as számokon.

Tel./Fax: 06-42/400-987
E-mail: titkarsag@szakmaiskola.hu Web: www.szakmaiskola.hu

OM szám: 200842 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00032-2009 akkreditációs 
lajstromszám: AL-2025
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búcsúzik a 8.a osztály 

Elrepült nyolc év, s mi itt állunk lassan a pályaválasztás 
küszöbén. Most mégis búcsúzni készülünk. 2007. 
szeptember egy új ismeretlen világ felé terelte utunkat. 
Első osztályosok lettünk. Emlékszünk, amikor ott 
ültünk az óriásnak tűnő padokban, és osztályfőnökünk, 
Budainé Potor Julika tanító néni és segítője Orosz 
Lászlóné Ildikó tanító néni próbálta számunkra 
megtanítani a betűvetést és a számtant - kisebb-nagyobb 
sikerrel! A 8. osztály akkor még egy fényévnek tűnt 
nekünk. 22-en kezdtük az első osztályt, ma pedig 23-
an vagyunk. Ezek alatt az évek alatt voltunk többen-
kevesebben. 2.osztályban Sorosi Pannától búcsúztunk, 
ám kaptunk helyette két lányt, Kiss Marikát és Szallai 
Erzsébetet. Harmadik év végére már túl voltunk 
rengeteg közös élményen a kirándulások és a mindennapi tanórákon és szünetekben megtörtént csínytevések jóvoltából. 
A 4. osztály egy újabb szakasza lett életünknek, amikor is megkaptuk osztályfőnökünknek Zahonyik Zita tanárnőt. 
Osztályunk kibővült Székely Dórával, Demkó Árpáddal és Császár Bencével, de elment tőlünk Fekete Henrietta. Az 
5. osztály már egy összeszokott csapattal indult neki az új tanévnek, csatlakozott hozzánk Tömös Isvtán és elment 
tőlünk Molnár Martin. A 6. osztály ismét változtatott osztályunk létszámán, búcsúztunk Lőrinczy Zsókától és megkaptuk 
Bertalan Józsefet, s hogy ne legyen kerek a világ 7-ben ismét másfelé vette egyik osztálytársunk az útját, ő volt Fülöp 
Ádám. Annyira hihetetlen, hogy így elszaladtak velünk az iskolás évek. Reméljük szívesen fogtok-fognak emlékezni ránk 
iskolás társaink és szeretett tanáraink. Kívánjuk minden osztálytársunknak, hogy teljesüljön a vágya és felvegyék abba az 
iskolába, amelyikbe jelentkezett s sikeresek legyenek év végi vizsgáik is. Köszönjük tanárainknak, osztályfőnökünknek, 
hogy mindig a jó felé terelgettek bennünket, kihozták belőlünk a maximumot, segítették tanulmányainkat, sikeresen 
felkészítettek bennünket a versenyekre, építő-kritikáikkal 
formálták személyiségünket. Köszönjük Zita néninek, a 
szülőknek, hogy annyi helyre eljutottunk a kirándulások 
alkalmával, ezzel is összekovácsoltak bennünket 
osztályegységgé. Igen az iskola volt a második otthonunk. 
Soha nem felejtjük el a bolondozásokat, az óraközi szünetek 
nagy beszélgetéseit, s úgy általában mindent. Elnézést 
kérünk, ha néha nem úgy viselkedtünk, ahogy illik, de ezek 
is mi vagyunk, kamaszok akik mindig szeretettel gondolnak 
majd az itt eltöltött Kossuth-os évekre.
                                                                                                                                                      

   Rokonál Zotya

KÖREI ÉLEZŐ MŰHELY  
TISZALÖK PETŐFI ÚT 40/A

VÁLLALJUK
LAKOSSÁGNAK ÉS KÖZÜLETEKNEK KÉSEK, HEN-

TESBÁRDOK, VADÁSZTŐRÖK, ZSEBKÉSEK, OLLÓK, 
HÚSDARÁLÓKÉSEK, METSZŐOLLÓK, FŰNYÍRÓ 

KÉSEK, SÖVÉNYVÁGÓ OLLÓK, ACÉL FÚRÓHEGYEK 
ÉLEZÉSÉT!

KÍVÁNSÁGRA ÉRTE MEGYÜNK, MAJD ÉLEZÉS UTÁN 
HAZASZÁLLÍTJUK, TISZALÖKÖN BELÜL  

DÍJMENTESEN. 
HÍVJON bIZALOMMAL!  

TEL: 06 30 489 1865 
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Tiszalöki Hírlap 

Tiszalök város polgárainak lapja.
Szerkeszti a Polgármesteri Hivatal

Felelős kiadó: Mező József
Felelős szerkesztő: Fülöp Attila
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Kéziratokat, leveleket szívesen
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Városi Könyvtár
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Mindenféle videokazettát
át tudunk másolni!

kedves Tiszalökiek!

Engedjétek meg, hogy megköszönjem azt a sok szeretetet, 
jóságot, odaadást és az adományokat, melyeket kaptunk az 
elmúlt 3 hétben. Jó érzés számomra, hogy a mai rohanó és 
szegényes világunkban is van még ilyen odaadó szeretet és 
önzetlenség egymás iránt. Amit Tiszalök összefogásból és 
támogatásból nyújtott az példaértékű. A legnagyobb köszönet 
Dr. krámor katalin doktornőt illeti, aki felajánlotta a lakását, 
amiben jelenleg lakunk. Tölgyesiné Kata és csapata mozgatta 
és mozgatja a szálakat minden adományozással kapcsolatban. 
És végül, de nem utolsósorban Tátrai Melinda, aki önzetlenül 
felajánlotta, lakjunk nála, amíg nem lesz más megoldás és a lelki 
támaszom mai napig.
Kívánok Mindenkinek Békés, Meghitt, Kellemes Karácsonyi 
Ünnepet. 
És nem győzöm elégszer mondani: Köszönöm, köszönöm, 
köszönöm !!!! 

Üdvözlettel:
                                                Bodóné Tündi, Bodó Csaba, 
                                            Bodó Fruzsina és Bodó Friderika

A Református Istentiszteletek rendje

December 22. hétfő 17.00 óra - Bűnbánati Istentisztelet.
December 23. kedd 17.00 óra - Bűnbánati Istentisztelet.
December 24. szerda 15.00 óra - Karácsony esti családi

Istentisztelet a gyermekek szereplésével.
December 25. csütörtök 10.00 óra - Karácsony első napja, 

úrvacsorás Istentisztelet.
December 26. péntek 10.00 óra - Karácsony második napja,

Istentisztelet, Nőszövetségi énekkar szolgálata.
December 28. vasárnap 10.00 óra - Istentisztelet.

December 31. szerda 17.00 óra - óévi Istentisztelet.
2014. január 01. csütörtök  10 óra - újévi Istentisztelet.

karácsonyi Miserend

December 24-én /szerda/ 20 óra Szentmise
December 25-én /csütörtök/ 14 óra Szentmise

December 26-án /péntek/ 9 óra Görög Szentliturgia
2015. január 1. /csütörtök/ 14 óra Szentmise

Áldott, békés boldog karácsonyi Ünnepeket kíván 
a tiszalöki katolikus Egyház

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS

2014. december 23-tól (kedd) 
2015. január 4-ig (vasárnap)

ZÁRVA

NYITÁS:  2015. január 5. (hétfő)

Ezúton szeretnénk 
minden kedves olvasónknak 

békés karácsonyt, és 
boldog Újévet kívánni!  


