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Mikor égethetünk avart és kerti hulladékot?
Avart és kerti hulladékot égetni kizárólag március és április, valamint 
szeptember és október hónapban lehet. Kizárólag szélcsendes idő-
ben és csak olyan helyen szabad elégetni, ahol az égetés a személyi és 
vagyoni biztonságot nem veszélyezteti, és környezeti kárt nem okoz.  
 
Az égetés kizárólag személyes felügyelet mellett tör-
ténhet. Veszély esetén a tűz eloltásáról az égetést végző személy köteles gondoskodni. A nagy 
mennyiségű füstöt termelő anyagot (nedves avart és nedves kerti hulladékot) égetni tilos.  
 
A tüzelést végző túlzott füst- illetve koromképződés esetén köteles a tüzet eloltani, és a levegőszennyezést 
megszüntetni. A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól az önkormányzati rendelet nem 
ad felmentést.

 

 
 

Meghívó 
 

Tiszalök Város Önkormányzata szeretettel vár mindenkit 
az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett 

 

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE 
 

2020. március 13-án, pénteken 
 
 

17 óra: Ünnepi műsor a Művelődési Házban 
 

Ünnepi beszédet mond Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő 
 

Fellépnek: 
A Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

énekkara és tanulói 
A Népzenei Együttes 

 

A műsor után koszorúzás a Kossuth-szobornál 

Most látható a természetben - Napra kacagnak a téltemető virágai

Tiszalöknek van egy kincse, a Vízügy által kezelt Arborétum. Több 
százszor jártam már benne, de mindig adott valami újat. Ide bármikor 
kimehetünk, és felüdült lélekkel mehetünk haza. Most éppen 
kibontották sárga virágaikat a téltemetők. Ez a növény kora tavasszal 
nyílik, szinte együtt a hóvirággal és valóban temeti a telet. Hazánkban 
nem őshonos, hanem a Földközi-tenger mellékéről hozták be több 
évszázaddal ezelőtt és aztán elvadult. Nagyon szépen beleépült a hazai 
növényvilágba és nem lett gyomnövény, mint annyi más jövevény faj. 

Annak idején a kastélyparkok jellegzetes tavaszi virága volt. Magyarországon inkább ritkának számít és 
ezért is védett. Természetvédelmi értéke 5000 Ft. 

                                                                                                               dr Legány András

Tavaszváró

Hiányzik a tavasz, 
Minden pillanatban, 
Hogy meleg testével 
Az embert átitassa.

Ragyogjon a nap, 
Tiszának arcára, 

Törékeny madárkák, 
Gyönyörű hangjára.

Lesz bőven dolgod, 
Ha elérkezel hozzánk, 
Ragyogd be a város, 
Minden zeg- zugát.

Nevessen a nap 
Búsuló lelkekre, 
Életet leheljen 

Fakuló szívekbe.

Ha már itt leszel, 
Megújul majd minden, 

Rétek, virágok, fák 
Üdvözölnek téged.

Ne várasd sokáig 
Az emberi népet, 

Hozd el a jókedvet, 
S vele a békességet.

Kotosz Istvánné

TÁJÉKOZTATÁS 
„A házszámtábla kihelyezése az ingatlantulajdonos kötelessége”

Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy hivatalból elkezdődött a telepü-
lésen a lakcímek rendezése. Ezt részben a Központi Címregiszterrel történő 
kötelező egyezőség biztosítása, részben az eltelt időszak változásai tették in-
dokolttá. Tehát, aki ezzel kapcsolatosan értesítést kap, az ennek az ismerte-
tett egyezőségi előírásnak a következménye. Egyúttal felhívjuk a figyelmet a 
közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló (9/2014.(X.01.) helyi rende-
letünk házszámra vonatkozó előírásaira. Idézem: „11.§ (3) Az ingatlan tulaj-
donosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más 
módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát 
(továbbiakban együtt: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfa-
lára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyez-
ni.”         
             Polgármesteri Hivatal

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Pintér György miskolci székhelyű 
egyéni vállalkozó az Önkormányzatnál bejelentette, hogy 2020.02.11. és 
2020.03.31. között Tiszalökön a lakosság részére szén-monoxid riasztó 
készülék vételére tesz ajánlatot. 

Az általunk kiadott tudomásul vételben szerepel  
az alábbi igen fontos kitétel:

A vételi ajánlat elfogadása a lakosság részére nem kötelező! A lakossá-
got ilyen kötelezettség nem terheli! Az Önkormányzat a forgalmazásban 
nem érdekelt! Amennyiben a vállalkozó ezzel visszaélve az Önkormány-
zat vezetőire hivatkozva erőlteti a vásárlást, az a nevünkkel való vissza-
élést jelenti, és ezt kérjük, jelezzék az Önkormányzatnál.

Gömze Sándor polgármester - Mező József  jegyző 

Kedves Olvasók!
Köszöntöm Önöket abból az al-
kalomból, hogy Tiszalök Város 
Képviselőtestületének jóvoltá-
ból egy külsőleg és belsőleg is 
megújult újságot tarthatnak a 
kezükben. Valljuk be őszintén, 
már ideje volt, hogy változtas-
sunk. A visszajelzések alapján az 
újság sablonossá, adott esetben 
unalmassá vált, és nem sok min-
den utalt arra, hogy informáci-
ós havilap lett volna. Köszönet 

a városvezetésnek – ennek mára vége. Ahhoz viszont, hogy 
folyamatosan meg tudjunk újulni, kell az Önök segítsége is. 
Akár a „Közérdekű” rovatba, akár csak úgy, ha lenne ötletük, 
szívesen várjuk. Az „Apróhirdetések! rovatba ingyen 25 szóig 
elküldhetik akár lakásról, telekről, állásról, vagy egyszerűen 
csak otthon feleslegessé vált, de még mások számára használ-
ható eszközökről, bútorról, stb. van szó! Kérdezhetnek a város 
életéről, mert inkább innen tájékozódjanak – hiteles forrásból, 
mint mindenféle hiteltelen szóbeszédből. Szerkesztőségünk a 
Városi Könyvtárban van. Akár ott személyesen, akár elektroni-
kus úton a tiszalokihirlap@gmail.com email címen elérhetők 
vagyunk. Ezen túl a lapzárta időpontja minden hónap utolsó 
napja, így a megjelenés is ennek megfelelően, a következő hó-
nap első felében várható! Köszönet mindenkinek, aki már tett, 
és akik a jövőben tenni fognak azért, hogy Önök hónapról-hó-
napra egy igazán színvonalas, információban gazdag újságot 
tarthassanak a kezükbe! Jó olvasást, kellemes időtöltést kívá-
nok a szerkesztőbizotatság nevében:

Fülöp Attila 
felelősszerkesztő    



TiszalökiHírlap2
Tájékoztató a 2020. január 30-i  

Képviselő-testületi ülésről

A Képviselő-testület munkaterv szerinti 
ülését tartotta 2020. január 30-án, csü-
törtökön. Az ülésen 8 fő képviselő volt 
jelen, 1 fő képviselő munkahelyi okok 
miatt bejelentette távolmaradását. A Kép-
viselő-testület elé az előzetesen kiküldött 
meghívóban 10 napirend került, amelyet 
Gömze Sándor Polgármester Úr az ülésen 
2 napirendi pont felvételével egészített 
ki a Szervezeti és Működési Szabályzat 
szabályai szerint. Ezen napirendek fel-
vételét a Képviselő-testület egyhangú-
lag jóváhagyta, így a napirendek száma 
12-re változott. A napirend jóváhagyása 
után az előre kiadott napirendek 
felcseréléséről született döntés a testületi 
ülésen megjelent külső előadók kérésének 
eleget téve. Így a megváltozott napirendek 
szerinti sorrendben adok tájékoztatást. 
 1) A Tiszalöki Hírlap felelős 
szerkesztője adott tájékoztatást az elő-
ző évi munkáról, illetve jelentős vál-
toztatásokat javasolt a hírlap további 
tevékenységét illetően, ezeket Polgár-
mester Úr a saját elképzeléseivel egé-
szítette ki. A lap megújítására tett ja-
vaslatokkal egyetértettek a képviselők. 
 2) Az Orfeusz Kegyeleti Kft-vel 
megkötésre kerülő új szerződést véle-
ményezték a képviselők. Mivel a temető 
üzemeltetésre kiírt pályázatra egyedül a 
korábbi üzemeltető adott be pályázatot. 
A szerződésben jelentős hangsúlyt kapott 
a köztemetők tisztaságának folyamatos 
biztosítása – amelyet szankciók kilátásba 
helyezésével erősített meg a testület. 
Egyúttal közhasznú dolgozók állandó 
temetőben történő foglalkoztatásával 
kívánjuk javítani annak állapotát. 
 3) A Tiszalöki Közös Ön-
kormányzati Hivatal 2020. évi mű-
ködési költségvetését a szorgalmatosi 
Képviselő-testülethez hasonlóan a tisz-
löki Képviselő-testület is elfogadta. Az 
állam által biztosított feladatfinanszírozás 
kellő fedezetet ad a kiadások teljesítésére.    
 4) A város 2020. évi rendez-
vénytervét is megvitatta a Képviselő-tes-
tület. Az előző évekhez hasonlóan az idén 
is lesz miben válogatni és részt venni a 
településen élőknek. A Képviselő-testü-
let részéről elvárásként fogalmazódott 
meg a lakosság nagyobb arányú résztvé-
telének előmozdítása, mivel a tartalmas 
programok ellenére sem mindig sikerül 
az érdeklődését felkelteni a városlakók-
nak. Az egyhangúlag elfogadott részletes 
rendezvényterv a Tiszalöki Hírlap feb-
ruári számában is megjelentetésre kerül. 
 5) A Városüzemeltetési In-
tézmény vezetői pályázatára a mega-
dott határidőig egy pályázat érkezett, 
a jelenlegi intézményvezető adta be. 
A Képviselő-testület egyhangú nyílt 
szavazással adott megbízást az in-
tézményvezető részére újabb 5 évre. 
 6) A 2019. október 24-i ülé-
sen hozott két határozat kijavításáról 
döntött a Képviselő-testület, mivel azok-
ra törvényességi észrevétel érkezett. 
 7) Ebben a napirendben a 
Szervezeti és Működési Szabályzatban 
megfogalmazott szabályok szerint az 
átruházott hatáskörben hozott dönté-
sekről, valamint a lejárt határidejű ha-
tározatok végrehajtásáról adott tájékoz-
tatást a polgármester. A tájékoztatást 
egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület. 

 8) A négy település ellátását 
biztosító Orvosi Ügyeleti Társulás tá-
mogatási megállapodás módosítását 
tárgyalt meg és hagyta jóvá a testület. A 
módosítást a társulás megalakítása óta 
történt jogszabályi változások, valamint 
a tiszaeszlári polgármester személyének 
változás tette indokolttá. Tekintettel arra, 
hogy a Társulási Tanács tagjai a minden-
kor megválasztott polgármesterek (Tisza-
lök, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár). 
 9) A helyi Tiszalöki Kossuth 
Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola felvételi körzethatárát (amely 
Tiszalök közigazgatási területe) hagy-
ta jóvá határozattal a Képviselő-testület 
a jogszabályi kötelezésnek eleget téve. 
 10) Ebben a sürgősséggel felvett 
napirendben a település 2020. évre vonat-
kozó közbeszerzési tervét hagyták jóvá a 
képviselők. A napirendet jogszabályi vál-
tozások miatt vettük fel a tárgysorozat-
ba, a következő 11. napirenddel együtt.  
 11) A település épületei-
nek energetikai hasznosításához el-
nyert TOP pályázat kivitelezőjének 
kiválasztásához közbeszerzési eljárás 
keretében a bíráló bizottságot, vala-
mint az abban résztvevő gazdasági 
szereplőket fogadta el a Képviselő-testület. 
 12) A napirend keretében Göm-
ze Sándor polgármester adott tájékozta-
tást a képviselőknek az előző ülés eltelte 
óta tett intézkedésekről, tárgyalásairól, 
amelyet elfogadott a Képviselő-testület.  
 Kérdések, bejelentések megté-
telével zárult a Képviselő-testület ülése.

Tájékoztató a 2020. február 14-i 
Képviselő-testületi ülésről

A Képviselő-testület rendkívüli ülésé-
nek összehívását az a jogszabályi előírás 
alapozta meg, amely szerint az adott évi 
költségvetésről (vagyis a 2020. évről) ké-
szített rendelet-tervezetet február 15-ig 
kell előterjeszteni a Képviselő-testület 
elé. Nyilván ha már erre az ülésre sor ke-
rült, akkor egyéb napirendeket is célsze-
rű volt felvenni a tárgysorozatba. Mivel 
rendkívüli ülés volt, csak az előzetesen 
meghatározott napirendeket lehetett tár-
gyalni, nem lehetett új napirendet fel-
venni, illetve nincs két ülés közötti tör-
ténésekről polgármesteri tájékoztató és 
kérdések, bejelentések sem. Az ülésen 6 
képviselő volt jelen. Az 5 napirendi pont-
ról, azok sorrendjében adok tájékoztatást. 
 1) A 2019. évi költségvetési 
rendelet III. számú módosítását tárgyal-
ta a testület. A módosításokat a testület 
év közben, meghozott döntései (amelyek 
érintették a költségvetést) a beindult Ká-
véház és Fitness Centrum előirányzatának 
beépítése, jogszabályi változások tették 
szükségessé és indokolttá. Az előterjesz-
tést készítő pénzügyi irodavezető a tájé-
koztatóban leírta, hogy a módosítást a 
tárgyévi költségvetés elfogadásáig lehet 
elvégezni. A Képviselő-testület jóváhagy-
ta a rendelet III. számú módosítását. 
 2) A 2020. Évi költségvetés 
rendelet-tervezetének elkészítését meg-
előzően valamennyi önkormányzati in-
tézmény - beleértve a Közös Hivatalt 
is – azok vezetőivel előzetes egyeztetést 
végzett a Polgármester vezetésével ösz-
szeállított csoport (tagjai voltak: jegyző, 
pénzügyi irodavezető, alpolgármester, 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság el-
nöke). Az alapos és részletes egyeztetés 

a feladatok pontos számbavétele révén 
készült el a költségvetés tervezet, amely 
az előző évhez hasonlóan egyensúlyban 
- forráshiány tervezése nélkül - került a 
képviselők elé. A napirendet minden bi-
zottság előzetesen tárgyalta, így a testületi 
ülésen a polgármesteri összefoglalásra 
került sor. Az ez évi költségvetés hely-
zetét javítják az előző évben meghozott 
szerződésmódosítások (díjcsökkenés a 
szolgáltatók részéről), ésszerűsítő dönté-
sek, valamint bevétel növekedések. Ezek 
együttesen közel 24 millió Ft-tal javítottak 
a költségvetésen (bevétel-növekedés 13 
millió Ft, kiadás-csökkenés 11 millió Ft). 
A tárgyévi költségvetést 1.525.486.145 Ft 
bevétellel és kiadással, 0 Ft hiánnyal, név-
szerinti szavazással fogadta el a testület. 
 3) Ebben a napirendben a te-
metőkről és a temetkezés rendjéről szóló 
rendelet, valamint a helyi kitüntető dí-
jak adományozásáról szóló rendeletek 
módosításáról döntött a testület. Ennek 
során pontosításra került, hogy milyen 
kitüntető díjjal (Díszpolgár) rendelkezők 
jogosultak a díszsírhelyre, valamint pon-
tosításra került, hogy kik temethetők oda 
(hozzátartozók). A módosításokat egy-
hangúan elfogadta a Képviselő-testület. 
 4) A jelenleg is futó EFOP pá-
lyázat keretein belül bérkiegészítés bizto-
sításának támogatására írt ki és hagyott 
jóvá pályázatot a testület. Ennek lényege, 
hogy a pályázat keretein belül 5 fő tiszalö-
ki lakos kaphat egy éven keresztül bruttó 
42.000 Ft/hó összegben bértámogatást.   
                    5) Ebben a napirendben az előző 
ülésen elfogadott közbeszerzési eljárásról 
szóló határozat módosítása történt meg. 

Mivel az önkormányzati épületek ener-
getikai korszerűsítése kapcsán meginduló 
közbeszerzési eljárásban az egyik szereplő 
alkalmatlannak bizonyult a szakértő véle-
ménye alapján. Így helyére új ajánlattevő 
került bevonásra. A változtatást jóváhagy-
ták a képviselők.    
  Mező József  - jegyző 

Gazolunk, tüzeskedünk…

Tiszalök Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének 9/2014. (X.01.) rendeleté-
nek 3. § (1) bekezdése alapján: „Tiszalök 
Város közigazgatási területén a belterületi 
és lakott külterületi ingatlanok haszná-
lata során keletkezett növényi hulladékot 
szabadtéren égetni minden naptári év 
március és április hónapokban, valamint 
szeptember és október hónapokban le-
het.” Ennek értelmében a kerti hulla-
dék égetésére most tavasszal március 
és április hónapokban van lehetőség. 
 Továbbá: Tiszalök Város Ön-
kormányzata Képviselő-testületének 
9/2014. (X.01.) rendeletének 7. § (1) 
bekezdése a) pontja alapján: (1) Az in-
gatlantulajdonos köteles gondoskodni 
a) az ingatlanát határoló járdaszakasz, 
járda hiányában 3 méter széles területsáv, 
valamint, ha járda mellett zöldsáv is van, 
az úttestig terjedő teljes terület – kivéve a 
rendszeres parkfenntartásba bevont terü-
leteket – gondozásáról, tisztántartásáról, a 
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadá-
lyozó anyagok és más hulladékok eltávo-
lításáról, gyommentesítéséről.

Tájékoztató Tiszalök Város Önkormányzata által  
2019. évben nyújtott pénzbeli, és természetbeni támogatásokról

A támogatások odaítélésének, a jogosultság feltételeinek részletes szabályait Tiszalök 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátásokról szóló 3/2015. (III.05.) számú önkormányzati rendelete szabályozza. A 
részletes feltételekről tájékozódhat Tiszalök város hivatalos weboldalán, valamint az 
ügytípus ügyintézőjénél   http://www.tiszalok.hu/ugyintezes/ 
- Márton Nóra: Bölcsődés és óvodás korú gyermek támogatása 
- Págerné Kiss Beáta: Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj; Helyi lakáscélú támo-
gatás; Települési közgyógyellátás 
- Tölgyesi Attila: Települési lakásfenntartási támogatás 
- Tátrai Anikó: Jövedelempótló támogatás; Települési ápolási díj; Rendkívüli települési 
támogatás; Iskoláztatási támogatás;  Bölcsődés és óvodás korú gyermek támogatása; 
Gyógyfürdő támogatás; Helyi gyógyszertámogatás; Települési létfenntartási támoga-
tás; Települési létfenntartási krízistámogatás

Tiszalök Város Önkormányzata által 2019. évben nyújtott  
pénzbeli és természetbeni ellátások

Települési támogatás típusa Támogatásban részesült Kifizetett 
összeg Ft

Jövedelempótló támogatás 4 fő havi támogatása 598.400,-

Települési ápolási díj 1fő havi támogatása 354.000,-

Rendkívüli települési támogatás 432 fő 3.278.775,-

Iskoláztatási támogatás 466 gyermek 1.864.000,-

Bölcsődés és óvodás korú gyermek támogatása 209 gyermek 836.000,-

Gyógyfürdő támogatás 76 fő 1.011.000,-

Helyi gyógyszertámogatás 12 fő 60.000,-

Települési közgyógyellátás 37 fő havi támogatása 2.670.000,-

Települési létfenntartási támogatás 20 fő eseti/ havi támogatása 1.014.730,-

Települési létfenntartási krízistámogatás 26 fő 487.550,- 

Települési lakásfenntartási támogatás 24 fő havi támogatása 714.000,-

70 éven felüliek támogatása 638 fő 2.552.000,-

Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj 22 fő 780.000,-

Helyi lakáscélú támogatás 13 család 4.000.000,-

Összes kifizetett támogatás: 20.220.455,-

     Tátrai Anikó - szociális ügyintéző

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Tájékoztató a fúrt/ásott kút 

létesítésének engedélyezéséről 
2020 

kizárólag háztartási vízszükségletet  
kielégítő kút esetében

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gya-
korlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. 
rendelet 24. § (1)bekezdése szerint „A 
települési önkormányzat jegyzőjének 
engedélye szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, 
üzemeltetéséhez, fennmaradásához és 
megszüntetéséhez, amely a következő 
feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről szóló 
kormányrendelet szerint kijelölt, ki-
jelölés alatt álló, illetve előzetesen le-
határolt belső, külső és hidrogeológiai 
védőidom, védőterület, valamint karszt- 
vagy rétegvízkészlet igénybevétele, 
érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/
év vízigénybevétellel kizárólag tala-
jvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet 
felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére 
jogosító hatósági határozattal, egyszerű 
bejelentéssel rendelkező ingatlanon 
van, és magánszemélyek részéről a házi 
ivóvízigény vagy a háztartási igények 
kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;

b) az ab) pontban szereplő házi 
ivóvízigény kielégítését szolgáló 
kúthoz tartozó, víztisztítási feladato-
kat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, 
üzemeltetéséhez, fennmaradásához és 
megszüntetéséhez;

c) az 500 m3/év mennyiséget meg 
nem haladó, kizárólag háztartási szen-
nyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz 
elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény 
létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fen-
nmaradásához és megszüntetéséhez.” 
 Amennyiben a lakos a meglévő, 
engedély nélkül létesített kút legal-
izálását szeretné megoldani, akkor a 
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osz-
tályát kell megkeresnie. Tájékoztatjuk, 
hogy a kötelező bírságkiszabás alóli men-
tességi időszak 2020. december 31-ig 
tart. Minden más esetben a vízügyi 
és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező 
hatóság, azaz a megyei katasz-
trófavédelmi igazgatóság engedélye 
szükséges. Vízjogi engedélyt úgy 
kaphat, ha kérelmet terjeszt elő a Jegyző 
hatáskörében eljáró Műszaki Osztálynál. 
 A fennmaradási engedélyezé-
si eljárás iránti kérelem benyújtása 
előtt dokumentációt kell készíttet-
ni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
szükséges dokumentáció tartalmáról 
szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rende-
let (a továbbiakban: BM rendelet) 2. 
sz. melléklet II. A helyi vízgazdálko-
dási hatósági jogkörbe tartozó kutak 
vízjogi üzemeltetési és fennmaradási 
engedélyezési eljáráshoz szükséges doku-
mentáció tartalma szerint. A nyomtatvány 
a www.tiszalok.hu honlapról letölthető.  
 Fontos, hogy a beadott doku-
mentáción a felszín alatti vízkészletekbe 
történő beavatkozás és a vízkútfúrás 
szakmai követelményeiről szóló 101/2007. 
(XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiak-
ban: KvVM rendelet) 13. §-ban meg-

jelölt szakember nyilatkozata szükséges. 
 Fúrt kútnál magánszemély es-
etében a jegyzői engedélyes talajvízre, 
parti szűrésű vízre szűrőzött kúthoz 
NEM kell tervezői végzettség, NEM 
kell MMK tagság elég, ha a doku-
mentumot kútfúrási jogosultság-
gal rendelkező szakember írja alá. 
 Ásott   kút   engedély-
ezéséhez,   fennmaradási   engedély   
ügyintézéséhez   NEM   kell   kút-
fúró végzettség, e kutakat a tulajdonos 
is engedélyeztetheti, és aláírhatja. 
 A fennmaradási engedélyezési el-
járás iránti kérelemnek tartalmazni kell 
a BM rendelet által előírt adatokat. 
 Az eljárás a vízügyi és a víz-
védelmi hatósági eljárások igazgatási 
szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 
31.) BM rendelet 1. melléklet 58a pont-
ja alapján mentes az igazgatási szol-
gáltatási díjfizetési kötelezettség alól. 
 Ha nem ért egyet a határozat-
tal, Ön a Megyei Kormányhivatalhoz 
benyújtott fellebbezéssel élhet. A fel-
lebbezés az illetékről szóló 1990. évi 
XCIII. törvény – Melléklet: XIII. Egyes 
környezet- és természetvédelmi, vala-
mint vízügyi hatósági eljárási illetékek 
2. pontja „A fellebbezés illetéke a) e 
törvény eltérő rendelkezése hiányában 
az első fokú határozat ellen benyújtott 
fellebbezés illetéke az alapeljárás il-
letékének kétszerese;” Mivel az alapel-
járás illetékmentes, ezért a fellebbezés is. 
 Az elkészült kút használat-
bavételi engedély alapján vehető 
használatba. A meglévő kút a fen-
nmaradási engedély alapján használható. 
Teljes körű tájékoztatást – ügyfélfogadási 
időben – az egyes kutak ismeretében a 
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya 
tud adni. 06-42/578-500

Vonatkozó jogszabályok:  
1995. évi LIII. törvény a környezet 
védelmének általános szabályairól 1995. 
évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 
1996. évi LIII. törvény a természet 
védelméről 
79/1996. (V.22.) Korm. rendelet a 
vízgazdálkodási hatósági jogkor gya-
korlásáról 
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 
a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 
valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről 
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 
a felszín alatti vízkészletekbe történő 
beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai 
követelményeiről 
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a 
vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint 
a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről 13/2015. (III. 31.) 
BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi 
hatósági eljárások igazgatási szolgáltatá-
si díjairól 
41/2017. (XII. 29.) BM rendelet a vízjogi 
engedélyezési eljáráshoz szükséges doku-
mentáció tartalmáról

Tájékoztatás csendháborítás-
sal kapcsolatban

A közeledő tavaszi-nyári rendezvények, 
családi összejövetelek közeledtével az 
alábbi tájékoztatást adom a csendhábo-
rítással kapcsolatosan: A Polgári Tör-
vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
VI. fejezet 5:23. §-a kimondja, hogy: „A 
tulajdonos a dolog használata során 
köteles tartózkodni minden olyan ma-
gatartástól, amellyel másokat, külö-

nösen a szomszédokat szükségtelenül 
zavarná, vagy amellyel jogaik gyakor-
lását veszélyeztetné.” Az egyik legel-
terjedtebb tévhit ebben a témában, hogy 
hangos, zajos, a szomszédokat zavaró te-
vékenységeket este 10 óra után nem foly-
tathatunk. Szinte lehetetlen lenne ezeket 
a tevékenységeket felsorolni, azonban 
egy-két jellemző példát említenék: 
• túl hangos zenehallgatás nap-
szaktól függetlenül,  
• hétvégi bakácsolás,  
• lakásfelújítás,  
• házibulik,  
• családi események (megjegyzés: az 
effajta események a szóbeszédekkel, il-
letve internetes cikkekkel ellentétben a 
jegyző felé NEM bejelentés-kötelesek!) 
Az általánosságban elfogadott gyakorlat 
alapján 6.00 és 22.00 óra között lehet 
„zajosabb” tevékenységeket folytatni, 
de azt sem korlátlanul, a szomszédja-
ink szükségtelen zavarása mellett. Az 
együttélési normákat megsértő lakótár-
sat, szomszédot először célszerű szemé-
lyesen felszólítani, megkérni, hogy hal-
kítsa le a zenét, vagy fejezze be a zavaró 
tevékenységet. Amennyiben nem tesz 
eleget a felszólításunknak, rendőrségi 
feljelentéssel élhetünk ellene, hiszen a 
szabálysértésekről, a szabálysértési el-
járásról és szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
195. §-a kimondja, hogy: „Aki lakott 
területen, az ott levő épületben, vagy 
az ahhoz tartozó telken, tömegközle-
kedési eszközön, továbbá természeti 
és védett természeti területen indo-
kolatlanul zajt okoz, amely alkalmas 
arra, hogy mások nyugalmát, illetve a 
természeti vagy a védett természeti ér-
téket zavarja, szabálysértést követ el.” 
 Ugyanezen törvény 
78. § (1) bekezdése alapján: 
„A szabálysértési eljárás feljelentés, 
vagy a szabálysértési hatóság vagy a 
bíróság hivatali hatáskörében szerzett 
tudomása, a helyszíni bírság kiszabá-
sára jogosult szerv vagy személy általi 
észlelelés, illetve a közlekedési baleset 
helyszínén folytatott szemle alapján 
indul meg.” A feljelentést a rendőr-
ségen kell megtenni! A csendháborítás 
szabálysértés elkövetője 5.000-150.000 
Ft-ig terjedő pénzbírsággal büntetendő. 
Minden esetben, akár több alkalommal 
is kiszabható bírság ugyanazon személy 
ellen. Amennyiben a pénzbírság nem 
kerül megfizetésre, abban az esetben 
közérdekű munkára vagy büntetés-vég-
rehajtási intézetben letöltendő elzárásra 
kell átváltoztatni. A csendháborítás 
szabályait nem csak belterületen, la-
kóövezetben, hanem az üdülőövezet-
ben, hétvégi házak esetén is be kell 
tartani! Fentiekre figyelembevételével 
kérem a tisztelt lakosságot, hogy a bé-
kés egymás mellett élés szabályait ma-
radéktalanul szíveskedjenek betartani, 
a szomszédok szükségtelen zavarását, 
bosszantását elkerülni. Hiszen mindany-
nyiunk közös érdeke az írott és íratlan 
szabályok betartásával történő minden-
napi élet.

Lomtalanítási tájékoztató

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálko-
dási Nonprofit Kft. a szolgáltatási terü-
letén a lomtalanítást 2020. évtől házhoz 
menő lomtalanítás keretében biztosítja. 
A házhoz menő lomtalanítást az ingat-

lanhasználó csak a közszolgáltatóval 
előre egyeztetett időpontban, évente egy 
alkalommal, a felkínált időpontokból 
választva veheti igénybe. Lomtalanítá-
si időpontot a naptárban – lila színnel 
- jelölt lomtalanításra való bejelentkezés 
időszakában, legalább egy héttel az Ön 
által kiválasztott időpont előtt igényel-
het az alábbi elérhetőségek egyikén:  
• www.eakhulladek.hu/ugyfelszolga-
lat/telepulesek menüpont alatt a ve-
vőkód megadását követően a város-
nál megjelölt időpontokra regisztrálva   
• telefonon az ÉAK Nonprofit 
Kft. lomtalanítás bejelentő telefo-
nos ügyfélvonalán 06 42/594-531  
• személyesen a - 4400 Nyíregyháza, 
Bokréta utca 22. szám alatti központi 
telephelyen, valamint a Kisvárdai Hul-
ladékkezelő Központban és a Nagye-
csedi Hulladékkezelő Központban  
• e-mailben a lomtalanitas2020@
eakhulladek.hu címen   
 A hulladékok kizárólag az in-
gatlan telekhatárán belül (kapun belül) 
helyezhetők el, közterületre hulladék nem 
kerülhet. Lomtalanításkor átadható hulla-
dékok: • bútorok (asztal, szék, szekrény, 
ágy, szőnyeg, matrac, stb..) szétszerelt, 
mozgatható állapotban • műanyag meden-
ce, játékok, textil, ruhanemű zsákolt, do-
bozolt, kötegelt állapotban • háztartáson-
ként maximum 4 db személygépkocsi-, 
kerékpár-, illetve motorkerékpár-gumi. A 
szolgáltatás során ezek maximális meny-
nyisége együttesen 2 m3 lehet. A lomta-
lanításra való bejelentkezés időszaka 
2020. február 1.- 2020. március 20.-ig 
tart.

Tiszalök Város Önkormányza-
ta ESZI idősellátás évkezdése

A dolgozói kötelező év eleji „papírmun-
ka” elvégzése után végre a megszokott 
kerékvágásba kerültek az intézmény 
mindennapjai. Az idősek otthona bent-
lakói számára is megkezdődtek a 2020-
as évben heti rendszerességgel meg-
tartott szabadidős és terápiás jellegű 
csoportfoglalkozások. Alig ocsúdtunk 
fel az adventi várakozásból, készülő-
désből, karácsonyfa díszítésből, máris 
itt a farsang vége. Mint ahogy minden 
naptári és egyházi ünnepre, így a télker-
gető időszakra is az idősekkel közösen 
készítettünk alkalomhoz illő dekoráci-
ókat, az intézmény színesítése és saját 
szórakoztatásunk céljából. A demenci-
ában szenvedő időseknél ez különösen 
fontos tényező, hiszen számukra folya-
matos kihívást jelent a téri- és időbeli 
tájékozódás bizonytalansága. Az adott 
ünnepet megjelenítő színes díszítés 
nagyban segíti őket a mindennapokban 
való tájékozásban, valamint az évszakok 
és ünnepek azonosításában. A követke-
ző, előttünk álló tavaszi időszak a Hús-
vét ünnepét jeleníteni majd meg hímes 
tojásokkal, tavaszi virágokkal, függő dí-
szekkel és ablakfestményekkel. Kreatív 
csoportfoglalkozás alkalmával üdvöz-
lőkártyát készítettünk a hozzátartozók-
nak, akik postai úton kapták meg azt. A 
„sütidélelőtt” alkalmával kókuszgolyót 
készítettünk. Terápiás foglakozásokon 
résztvevő demens idősek állapotát, szin-
ten tartó és állapotromlást megelőző 
feladatok megoldásával támogatjuk. 
 
        Karikásné Dojcsák Orsolya



A bölcsődei  
igénybevétel szabályai

A bölcsődei ellátás szabályait a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény, köznapi nevén a Gyvt. szabályozza. A Gyvt. 41. 
§ értelmében a gyermekek napközbeni ellátásaként az 
életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, 
nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervez-
ni azon gyermekek számára, akiknek a szülei/törvényes 
képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvé-
telt elősegítő programban, képzésben való részvételük, 
nappali rendszerű iskolai oktatásban, felsőoktatási in-
tézményben nappali képzésben való részvételük, be-
tegségük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról 
nem tudnak gondoskodni. 41. § (2):Az egyéb ok miatt 
a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan 
gyermekek számára kell biztosítani: a.)- akinek fejlődése 
érdekében állandó, napközbeni  ellátásra van szüksége, 
b.)- akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, c.)- 
akinek a szülője/törvényes képviselője szociális helyzete 
miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

Bölcsődei beíratás,  
felvétel szabályai a Gyvt. 29.§ alapján

A bölcsődében a beiratkozás egész évben folyamatos, te-
hát a gyermek bármikor beíratható, melyhez a személyes 
okmányok (születési anyakönyvi kivonat, TAJ, lakcím-
kártya stb.)  szükségesek. A felvételi kérelmet írásban 
kell benyújtani, és csatolni hozzá a kérelem indok-
lását alátámasztó hiteles dokumentumokat, mint pl. 
munkáltató igazolás, hátrányos/halmozottan hátrányos 
helyzet stb. A felvételi kérelem beadása formanyomtat-
ványon történik, melyet az intézményben  a bölcsőde-
vezetőtől lehet igényelni. A bölcsődei ellátás nevelési 
év szerint működik (a nevelési év szeptember 1.-től au-
gusztus 31.-ig tart). Ebből adódóan a benyújtott felvételi 
kérelmek elbírálása augusztus hónapban, a gyermekek 
felvétele többnyire szeptember hónapban történik. A 
bölcsőde, az óvodával integráltan működik, ezért min-
den évben kijelölünk még egy konkrét beíratási időpon-
tot, amely megegyezik az óvodai beíratás időpontjával. 
A beíratás helye és ideje: Tiszalöki Napköziotthonos 
Óvoda Napos Bölcsőde, Tiszalök, Kossuth út 63., 
2020.április 20.- 23.-ig  830 – 1630  óra között.

Néhány változás  
a bölcsődei ellátással kapcsolatban

A babaváró-támogatás, illetve a CSOK kibővített hitel 
lehetőségei ösztönzik a szülőket a gyermekvállalásra, de 
felmerül a kérdés, hogy kistestvér születése esetén a na-
gyobb, de még bölcsődés korú gyermek járhat-e bölcső-
débe, vagy épp a gyermekgondozási díjon levő szülő, aki 
nem dolgozik a gyed mellett, kényelmi okokból (ha már 
van vagy lesz hely) akár be is adhatná a bölcsődébe.  A 
kötelező egészség biztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény értelmében a gyedben részesülő szü-
lőnek a jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a gyer-
meke bölcsődei ellátást is igénybe vegyen, amennyiben 
az ellátás mellett keresőtevékenységet folytat (gyed ext-
ra), hisz a bölcsődei ellátás elsősorban a dolgozó szülők, 
és a fent említett egyéb okok miatt jelentkező szülők gyer-
mekeinek a napközbeni ellátását hivatott szolgálni. Ab-
ban az esetben, ha a szülő nem folytat keresőtevékeny-
séget, a jogszabály kizárja, hogy a gyed folyósítása 
mellett, a gyermeke számára állami költségvetésből 
támogatott bölcsődei ellátást vegyen igénybe. Ha az 
adott bölcsődének van szabad, be nem töltött férőhelye, a 
fenntartó dönthet úgy, hogy felveszi a foglalkoztatási/
tanulói jogviszonyban nem álló szülő gyermekét is, vi-
szont az állami költségvetésből támogatást nem vehet 
igénybe! A gyermek ellátásáért térítési díjat számolhat 
fel a fenntartó. Amennyiben az így betöltött bölcsődei 
férőhelyre a nevelési év folyamán a későbbiekben igény 
jelentkezik munkaviszonnyal rendelkező másik szülő ré-
széről, a bölcsődei ellátást az ő gyermeke számára kell 
biztosítani! Ebből következőleg a munkaviszonnyal 
nem rendelkező szülő gyermekének az ellátását meg 
kell szüntetni! Fontos tudni, hogy 1997. évi LXXXIII. 
törvény rendelkezése szerint nem jár a gyermekgondozá-
si díj (gyed), ha a jogosult a gyermekét napközbeni gyer-
mekellátást biztosító intézményben helyezte el, kivéve, 
ha a jogosult keresőtevékenységet folytat. A rendelkezés 
értelmében, amennyiben a szülő a gyed folyósítása alatt a 
gyermekét bölcsődében helyezi el, úgy, hogy nem folytat 
kereső tevékenységet, a gyermekgondozási díjra való 
jogosultságát meg kell szüntetni.

A leírtakból látható, hogy az állami fenntartású bölcsődék 
(mint a tiszalöki is), a felvételi kérelmek elbírálásakor 
előnyben részesítik a dolgozó és a 41.§ (2) kritériumai 
közé tartozó szülők gyermekeinek felvételét és ellátását.

(Forrás: EMMI Gyermekügyi Főosztály) 
Mezei Attiláné - Bölcsődevezető

Farsang az oviban

A farsang vízkereszttől hamvazó szerdáig tartó télbúcsúsz-
tató időszak. Hagyományainkhoz híven a Kerekerdő Óvo-
dában is megünnepeljük e jeles eseményt. Ilyenkor óvodánk 
csoportszobája és folyosói is díszbe öltöznek, mely díszek 
legtöbbje a gyermekek munkáját tükrözi. Óvodánkban a 
farsangot február 14-én, pénteken tartottuk. Az ünnepségen 
a mese- és szuperhősök, király- és táncoslányok, törpék 
mellett a kalóz, cica és megannyi érdekes jelmezbe bújt 
gyermek jelent meg a szüleikkel és hozzátartozóikkal, 
hogy közösen ünnepeljenek. A gyerekek vidám műsorral 
készültek, verseltek, táncoltak és mindenki megmutathatta 
magát. A műsor után kezdetét vette az önfeledt szórakozás, 
eszem-iszom, dínom-dánom. Természetesen nem maradt el 
a farsangi fánk sem. Az ünnepséget a tombolasorsolás zárta, 
melyre rengeteg ajándékot és felajánlást kaptunk a szülőktől 
és helyi vállalkozóktól. Külön köszönjük a támogatást a Park 
Cukrászda, Pizza Ferretti, Csipi pia, Bíborka, Fazekas Lász-
ló, Blöki állateledel, Gulyás Istvánné, István Zsolt, Krókusz 
virágbolt, Tiszalöki Posta, Benes János vállalkozóknak.

Kerekerdő Óvoda

TiszalökiHírlap4 KÖZÉLETI HÍREK
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Zöld Sarok

Tisztelt Tiszalökiek! 

Előző számunkban szót ejtettünk a tél késedelmének 
okáról és arról, hogy a fűtéssel kapcsolatban mi magunk 
hogyan tudunk energiatakarékosan hozzájárulni a 
globális felmelegedés lassításához, Bolygónk védelméhez. 
A tél azóta sem érkezett meg hozzánk, és erre napról-
napra egyre kisebb esélyünk van, mivel december 22-én 
megtörtént a téli napforduló. Ez azt jelenti, hogy a Földről 
nézve a Nap útja egyre magasabb pályán halad, aminek 
hatására nő a napsütéses órák száma, ezáltal pedig az 
átlaghőmérséklet is. Az enyhe, nyálkás, néha fagyokkal 
tarkított időjárás azonban kedvez a vírusoknak, amik 
a vitaminoktól hiányos szervezetet könnyebben 
megtámadják. Lássuk hát, hogyan tudunk ezek ellen 
védekezni! Szervezetünk számár elengedhetetlenül fontos 
a fenntartásához szükséges tápanyag bevitele. Étkezési 
szokásainkat azonban nem csak mennyiségi, hanem 
minőségi szempontból is érdemes megvizsgálnunk. Az, 
hogy napi energiafogyasztásunkhoz mérten eszünk-e 
eleget, ugyanúgy fontos kérdés, mint hogy mit eszünk. 
A vitaminok megfelelő mennyiségű bevitele nem 
csak a szervezet építő folyamatainak szempontjából 
(pl. izomnövekedés), hanem védekező rendszerének, 
az immunrendszer erősítésének és támogatásának 
szempontjából is fontos. Mivel a téli időszak során 

lecsökken a napsütéses órák száma (D-vitamin), 
valamint a növényzet is pihen, ezért ilyenkor nagyon 
nehéz friss vitaminforráshoz jutnunk. Az egyik megoldás 
az évközben betakarított és eltárolt gyümölcsökben 
rejlik, melyek közül a legismertebb az alma, ami 
magas C-vitamin tartalommal rendelkezik. Hasonlóan 
kiváló C-vitaminforrás az évközben eltárolt savanyú 
káposzta, valamint a befőttek által is vitaminforrásokat 
raktározhatunk el a szűkösebb napokra. Leszögezhetjük, 
hogy a saját magunk által megtermelt és tartósított 
gyümölcsök és zöldségek a legegészségesebbek. 
Azonban mit tudunk tenni, ha ezek nem állnak 
rendelkezésünkre vagy egyszerűen csak elfelejtettük 
azok téli tárolását? Modern világunknak és hazánk 
szerencsés elhelyezkedésének köszönhetően gond nélkül 
hozzá juthatunk boltban vásárolható zöldségekhez 
és gyümölcsökhöz. Igen ám, viszont ezek szállítása 
nagy környezeti terhelést jelent környezetünknek a 
felhasznált üzemanyag formájában, ami által megint 
csak a globális felmelegedést erősítjük. Többek között 
ezért érdemes helyi termelőktől vásárolnunk, mert 
ezzel nem csak csökkentjük a károsanyag-kibocsátást, 
hanem a helyi piacot is támogatjuk, ez pedig hosszú 
távon a saját közösségünknek hasznos. Nagy bevásárló 
központokban is beszerezhetjük a szükséges zöldségeket 
és gyümölcsöket, ahol, ha tehetjük, inkább a magyar 
terméket válasszuk, ugyanis az import árukkal szemben 
ennek szállítása lényegesen kevesebb károsanyag-

kibocsátással jár. Ezen túlmenően az import áruknál 
a mesterséges érleléshez használt vegyszerek nem 
csak ránk, hanem előállításuk és kijuttatásuk során 
a környezetre is káros hatással bírnak. Vásárláskor 
részesítsük előnyben a csomagolás nélküli, úgynevezett 
lédig árut, továbbá a műanyag zacskók, szatyrok és 
táskák helyett használjunk vászon táskát, ami hosszú 
éveken át kiszolgálhat minket. A műanyag csomagolások 
rövid időn belül kidobásra kerülnek és ezzel az így is 
tetemes szeméttermelésünk mennyiségét, általa pedig 
a Földünk terhelését növeljük. Ezek mellett létezik egy 
másik nagyon hasznos, mégis környezetkímélő módja 
a vírusok elleni védekezésnek. „Fűben-fában orvosság.” 
– szól a mondás. A természet önként nyújtja nekünk a 
gyógynövényeket és erdei gyümölcsöket. Ezek idényben 
történő begyűjtése kitűnő, természet közeli, ám mégis 
elegáns módja immunrendszerünk erősítésének. Mára 
már rengeteg információ található az interneten arról, 
hogy melyik növény milyen betegségre jó, bár ezeknek 
inkább megelőző alkalmazása a javasolt és ésszerű, 
mint sem a tünetek kezelése. Általuk egészségesebbé 
válhatunk és szorosabbá fűzhetjük a természettel való 
kapcsolatunkat.

Készítette: Molnár Mátyás szakmai munkatárs
Lektorálta:  Dr Legány András és Dan-Megyeri Tamás 

kurátorok

HATÁSKÖRI  
VÁLTOZÁSOK

Tájékoztatjuk a T. lakosságot, 
hogy a 360/2019.(XII.30.)  
Kormányrendelet alapján  

2020. január 1-jétől jogutódlás-
sal a jegyző gyakorolja az alábbi 

hatásköröket: 
- Ismeretlen holtest  

anyakönyvezése 
- Külföldi állampolgár  

anyakönyvi eseményét érintő 
adatszolgáltatás teljesítése 
- Állatvásártér, állatpiac, 
állatkiállítás helyének és 

időpontjának engedélyezése 
- Igazolás kiadása arról, hogy a 

gyermek tekintetében  
az anyakönyvbe bejegyzett apa 

vagy anya képzelt személy 
- A szülők megállapodásának 

felvétele a szülői felügyeleti jog 
gyakorlása kérdésében 

- Gyermek nevének megállapítása 
- Előzetes gyámrendelés 
- Képzelt szülő adatainak  

megállapítása 
- Teljes hatályú apai elismerő 

nyilatkozat felvétele nagykorú és 
cselekvőképes személyek esetében 

- Tájékoztatás a rendezetlen  
családi jogállás kezeléséről 

- Hozzátartozók közötti erőszak 
miatt alkalmazható távoltar-
tásról szóló 2009. évi LXXII. 

törvény szerinti családvédelmi 
koordinációért felelős szerv 

feladatainak ellátása

Fenti ügyekben bővebb tájékoz-
tatást telefonon vagy személyesen 
ügyfélfogadási időben nyújtunk 
az érdeklődők számára. Tájékoz-
tatjuk továbbá a Tisztelt lakossá-
got, hogy 2020. március 1-jétől 
Tiszavasvári Járásszékhely Pol-

gármesteri Hivatala által ellátott 
első fokú építésügyi igazgatási 

feladatok átkerülnek a fővárosi, 
illetve a megyei  

kormányhivatalokhoz. 

Tiszalöki Közös  
Önkormányzati Hivatal

Tiszalök rövidített  
rendezvényterve a 2020-as 

évre, részletek: www.tiszalok.hu

2020. március 13. /péntek/ 17 óra 
Ünnepi megemlékezés az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc ese-
ményeiről.. Helye: Művelődési Ház 
nagyterme. Szervező: Tiszalök Város 
Önkormányzata, a Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház és a Kossuth Lajos Ál-
talános és Alapfokú Művészeti Iskola 
 
2020. április 3. /péntek/ Szakmák 
éjszakája Szervező: Nyíregyházi 
SzC Teleki Blanka Szakgimnáziu-
ma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
 
2020. április 6-7. /hét-
fő-kedd/ Húsvéti foglalkozá-
sok a galériában. Szervező: VKM 
 
2020. április 8. /szerda/ 17 óra  A 
Költészet Napja tiszteletére rende-
zett ünnepi műsor a művelődési ház-
ban.  Szervező: Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház Belépés díjtalan. 
 
2020. április 22. /szerda/  10 óra Man-
dala Dalszínház: Micimackó kuckó-
ja a művelődési házban. A belépés 
ingyenes! Szervező: VKM  Támoga-
tó: Tiszalök Város Önkormányza-
ta és Gömze Sándor polgármester 
 
2020. április 25 /szombat/ 19 óra 
Mandala Dalszínház: A Szabin nők 
elrablása című előadás Mikó István 
főszereplésével a művelődési ház-
ban. Jegyek elővételben 2000,- Ft-os 
áron a könyvtárban kaphatók. A hely-
színen: 2200,- Ft. Szervező: VKM 
 
2020. április 30. /péntek/ 11 óra 
Ballagás a Nyíregyházi SzC Tele-
ki Blanka Szakgimnáziuma, Szak-
középiskolája és Kollégiumában 
 
2020. május 21. /csütörtök/  Hősök 
Napja az I. és a II. Világhábo-
rús emlékműnél. Szervező: VKM 
 
2020. május 30. /szombat/  
XXII. „Széles a Tisza” Térsé-
gi Hagyományőrző Találkozó és  

Népi ételek főzőversenye a Polgármes-
teri Hivatal előtti főtéren.  Szervező: 
Városi Könyvtár és Művelődési Ház.  
 
2020. június 4. /csütörtök/ Az Össze-
tartozás Napja ünnepi megemlékezés a 
Trianoni emlékműnél. Szervező: VKM 
 
2020. június 13. /szombat/ 
Strand szezonnyitó buli a Fe-
keteszakáll Kalandparkban 
 
2020. június 19. /péntek/ 16 óra Bal-
lagási Ünnepség és évzáró a Tisza-
löki Kossuth Lajos Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskolában 
 
2020. június 27. /szombat: IV. 
LÖKI MAN Triatlon a Fe-
keteszakáll Kalandparkban 
 
2020. július 10. /péntek/ Piknik mozi 
a főtéren. Esőnap július 11. szombat 
 
2020. augusztus 1. /szombat/ XXI. Vá-
rosnap és főzőverseny a Nyíregyházi SzC 
Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szak-
középiskolája és Kollégiuma udvarán 
 
2020. augusztus 14. /péntek/ 21 óra 
Színházi produkció a polgármes-
teri hivatal előtti főtéren előtte a 
kitüntető díjak átadása. Esőnap: 
2020. augusztus 16. vasárnap 21 óra. 
 
2020. augusztus 15. /szom-
bat/ Beach-Party a Feke-
teszakáll Kalandparkban 
 
2020. szeptember 12. /szombat/ Köz-
lekedésbiztonsági nap a főtéren 
 
2020. szeptember 19. /szom-
bat/ Bocskai emlékmotorozás 
 
2020. október 1. /csütörtök/ Idősek Nap-
ja a Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
2020. október 5. /hétfő/ Emlékműsor a 
tiszalöki hadifogolytábor áldozatainak 
tiszteletére az erőműnél. Szervező: VKM 
 
2020. október 7. /szerda/ 14 
óra Szüreti mulatság a könyvtár-
ban, és a Népmese Napjának ered-

ményhirdetése. Szervező: VKM 
 
2020. október 14. /szerda/ 10 óra 
a Buzogány Béla Színháza: Hová 
tűnt Zsófi néni című gyerme-
kelőadása. A belépés ingyenes!  
Szervező: VKM  Támogató: Ti-
szalök Város Önkormányzata 
és Gömze Sándor polgármester 
 
2020. október 17. /szombat/ 19 óra 
művelődési ház Buzogány Béla Szín-
háza: Operettszalon című előadása. 
Jegyek elővételben 2000,- Ft-os áron 
a könyvtárban kaphatók. A hely-
színen: 2200,- Ft. Szervező: VKM 
 
2020. október 22. /csütörtök/ 17 
óra Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc eseményeire emléke-
zünk.  Buzogány Béla Színházának 
ünnepi műsora a művelődési házban.  
 
2020. október 25. /vasárnap/ 10 óra 
Istentisztelet Bocskay István tiszalö-
ki tartózkodása és a reformáció tisz-
teletére  a református templomban. 
 
2020. november 7. /szom-
bat/ XXIII. TKLÁIAMI  
Jótékonysági Bál a tornateremben. 
Szervező: általános iskolai SZM 
 
2020. november 21. /szombat/ 
Retro disco a művelődési házban 
 
2020. november 27. /péntek/ 17 óra a 
Nyíregyházi SzC Teleki Blanka Szakgim-
náziuma, Szakközépiskolája és Kollé-
giuma szalagavatója Művelődési Ház 
 
2020. november 29., december 6, 
december 13., december 20. /vasár-
nap/ 16 óra  Adventi gyertyagyúj-
tás a Polgármesteri Hivatal előtt. 
 
2020. december 9. /szerda/ Ka-
rácsonyi Forgatag a Polgármesteri 
Hivatal előtti téren. Szervező: Vá-
rosi Könyvtár és Művelődési Ház 
 
2020. december 12. /szombat/ 16 óra 
Adventi Ajándékkosár ünnepi összeállí-
tás a művelődési házban a helyi csopor-
tok közreműködésével. Szervező: VKM
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HÍREK A KOSSUTHBÓL

Tisztelt Szülők!  
Kedves Támogatóink!

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkez-
zen az összevont adóalap után befizetett szemé-
lyi jövedelemadója 1%-áról, és támogassa vele 
a Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és 
AMI versenyeit és rendezvényeit!

Amennyiben a magánszemély rendelkezik elekt-
ronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegysze-
rűbb módon, elektronikus úton nyújthatja be: 
- az  e-SZJA webes felületen  az on-
line kitöltő segítségével vagy 
- az ÁNYK keretprogram segítségével a beval-
lással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve 
vagy attól elkülönítve a 19EGYSZA nyomtat-
vány kitöltésével.

Papír alapú formában postai úton vagy 
lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain 
személyesen illetve meghatalmazott útján 
nyújthatja be: 
- a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, 
annak EGYSZA lapját kitöltve, 
- az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő 
program segítségével elkészített, majd kinyom-
tatott nyilatkozati lapon, 
- a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak 
adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, 
továbbá 
- amennyiben a munkáltató vállalja a nyi-
latkozatok összegyűjtését, 2020. május 10-ig 
lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A 
borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell 
a felajánló aláírásának).

Kedvezményezett adószáma:  18799406-1-15

Kedvezményezett neve: Tiszalöki Iskolás 
Gyermekekért Közalapítvány

Kérjük támogassák alapítványunkat!

 
Köszönettel és Tisztelettel:    

Cserés Csaba igazgató

HÍVOGAT AZ ISKOLA

A Hívogató hét (2020. március 23-27.) rendezvényein mindenkinek lehetősé-
get biztosítunk, hogy betekintést nyerjen a Tiszalöki Kossuth Lajos Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola életébe, megismerkedhessen az iskolai 
munkával. A következő programokra várjuk a leendő elsősöket és szüleiket: 
szülői értekezlet, sport- és művészeti bemutató, nyílt tanítási órák és óvodai 
csoportok látogatása iskolánkba.

2020. 03. 23. (hétfő),    17:00 – szülöi értekezlet 
2020. 03. 24. (kedd),        9:00 – nyílt tanítási órák 
2020. 03. 25. (szerda),    14:00 – sport-és művészeti bemutató 
2020. 03. 26 – 27. (csütörtök, péntek),  9.00 – óvodai csoportok látogatása

A Pesti Magyar Színházban jártak a 8. évfolyam tanulói
Az idei tanévben elindult az EMMI által felügyelt Lázár Ervin-program (LEP), 
amelynek célja, hogy szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül - minden, az 
1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alka-
lommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komoly-
zenei hangversenyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyeinek látogatását. 
Iskolánk 8. évfolyamos tanulói 2020. február 5-én a Pesti Magyar Színházba lá-
togattak el. Az utazás költségeit a tankerületi központ támogatta. Luigi Magni és 
Bernardino Zapponi filmje alapján készült LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK! c. 
zenés játékot tekintettük meg. Az 1500-as évek Rómájában játszódott színdarab 
Néri Szent Fülöp életét dolgozta fel, aki nem a szabályok szerint élte meg a hitét, 
hanem puszta jósággal, és ezt tanította a gyerekeknek is. Ez azonban felingerelte 
a sátánt, aki hatalmát látta veszélyben. Megindult a jó és a rossz küzdelme, melynek központjában Cirifischio, az éles 
eszű, melegszívű római utcagyerek állt. Fülöp atya szerepét Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész for-
málta meg. „Köszönjük a lehetőséget, hogy az utolsó évben ilyen jó közös programon vehettünk részt! Nagyon örültünk 
a hírnek, hogy színházba fogunk menni! Mindenki nagyon izgatottan várta a nagy napot. Aznap reggel elegánsan indul-
tunk az iskolába, ahonnan autóbusszal utaztunk tovább. Hosszabb pihenőt tartottunk az autópálya egyik pihenőjében. 
Miután leszálltunk a buszról pár perces séta után megpillantottuk a színházat. Az előterébe érve kíváncsian néztünk szét, 
majd elfoglaltuk helyeinket a páholyban. Az előadás jó hangulatú volt. A szünetben felfedeztük a szalont. A második 
felvonás után sajnos rögtön indultunk vissza. Hazafelé beszélgettünk a színdarabról, jól éreztük magunkat.” (Benkő Zoé 
Kiara 8.a) „Nagyon jól éreztük magunkat. Az utazás 
kicsit fárasztó volt, de kárpótolt mindenért a színda-
rab. Érdekes, elgondolkodtató történetet láttunk. Jó 
lenne, ha több alkalommal lenne lehetőségünk szín-
házba járni.” (Agócs Armand 8.a) „Érdeklődve vár-
tuk az előadást. Előtte már beszélgettünk a színház 
világáról, és magáról a történetről is. Kíváncsian 
ültünk be a nézőtérre. A várt hatást felülmúlta a lát-
vány. Nagyon megdöbbentő volt látni a középkori 
szegény római gyerekek sorsát. Örökérvényű tanul-
ságként hoztuk magunkkal, hogy a szeretet ereje át-
segít minket a legnehezebb pillanatokban is.” 

Horváth Zsófia Eszter 8.a

Az eltáncolt cipellők

A Lázár Ervin program keretében 
január 13-án egy mesejátékot láthat-
tak az első osztályos gyerekek a Vá-
rosi Művelődési Házban. A történet 
a tizenkét királykisasszonyról szólt, 
akik minden éjszaka széttáncolták a 
cipőjüket. A szegény pásztorlegény 
persze kiderítette, hogy hol járnak a 
leányok éjszakánként, és a mese vége 
természetesen az lett, hogy feleségül 
vette a legkisebb királylányt. Nem 
hagyományos színházi előadást lát-
hattunk, hanem interaktív műsort, 
hiszen a gyerekeket is bevonták a 
cselekménybe, ami nagyon tetszett 
a kicsiknek. A tartalmas szórakozás 
után vidáman indultunk vissza az is-
kolába. Köszönjük a szervezőknek a 
helyszín biztosítását, hiszen így iga-
zán színházi élményben részesültek 
tanulóink.

                                                                                                      
Kozákné Szűcs Andrea tanító

Báloztunk a Telekiért

2020. január 25-én szép számban gyűl-
tünk össze a tiszalöki művelődési házban, 
ahol a Nyíregyházi SZC Teleki Blanka 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma iskolához tartozó Tisza-
lök Középfokú Oktatásáért Alapítvány 
rendezte bálját. Rendezvényünket meg-
tisztelte jelenlétével Gömze Sándor pol-
gármester úr és felesége. Az esemény fő 
támogatója ebben az évben is a Hot&Cold 
Therm Kft. volt. A céget Benkő Zoltán és 
felesége, valamint népes asztaltársaságuk 
képviselte. Az előkészületekben részt vett 
tanár, diák, szülő egyaránt, hiszen min-
denki magáénak érezte ezt az eseményt. A 
nyitó beszédeket hagyományosan műsor 
követte, melyben ezúttal egy rendhagyó 
műsorszám is helyet kapott: fellépett ná-
lunk a Szabolcs Néptáncegyüttes Nefe-
lejcs Csoportja, akik produkciójuk végén 
a közönséget is megmozgatták. Ezúton is 
köszönjük nekik, hogy eleget tettek fel-
kérésünknek, illetve fellépésüket köve-
tően velünk mulattak. A finom vacsora 
elfogyasztása után hajnalig tartó felhőtlen 
szórakozás vette kezdetét. A talpaláva-
lót idén már negyedik alkalommal Czif-

ra György szolgáltatta, a közönség nagy 
megelégedésére. Közben a szerencsések 
még tombolatárgyakat is nyerhettek. 
Köszönjük mindenkinek a támogatást! 
Nagyon örülünk, hogy velünk töltötték 
ezt az estét, és reméljük, jövőre ismét 
találkozunk! Kérjük, támogassa Ön is 
az alapítványt személyi jövedelemadója 
1%-ának felajánlásával! Az alapítvány 
adószáma: 18819937-1-15

Támogatóink: 
Aranyos Levente 
Arató Attila – Atti-Fitt Bt. 
HCT Kft. 
Benkő Attila 
Béres Zsolt 
Bodnár Bettina – Vitamin Világ 
Bognárné Molnár Márta  
Családi Csemege - Bányai család Tiszadada 
Csipi-Pia Italdiszkont 
Dankó Ferenc 
DA-RU-TEX Textilüzlet Tiszalök 
Dohos László – Doh-Méh Bt. 
Eszta-Tools Kft. Tiszavasvári 
Yellowcomp - Fazekas László– Papírbolt 
Fedor László 
Fehér Zoltánné 
Fekete Gyula 
Fekete Imréné, Toti Százas 
Goods-Market Tiszavasvári 

Gulyás Istvánné 
Gyöngy-Ajándék Butik Tiszavasvári 
Halmi László 
Holes István 
Ifj. Dankó Ferenc 
István Zsolt-Belvárosi 100-as 
Ízvilág Falatozó 
Jég Pékség – Tiszavasvári 
Judit Fotó – Tiszavasvári 
Kata Masszázsszalon Tiszavasvári 
Kapusi Zsuzsa 
Kertész Zsuzsa 
Kiss László 
Kissné Zoltánné Krókusz Virág Ajándék 
Kocsisné Kiss Vivien 
KUB KER BT. Fehérneműszalon – Tisza-
vasvári 
Lakatos Pál – Vas-műszaki szaküzlet 
Madar Péter 
Márton Jánosné - Borozó 
Nácsáné Dr. Krizsai Enikő – Flóra Patika 
Nagy Attila autószerelő 
Nagy Sándor 
Nagyné Sipos Marianna 
Nagyné Solymosi Mária – Gazdabolt 
Nosztalgia Centrum Kft. Tiszavasvári 
Pál Fitness 
Pápa József 
Nadin Virág Tiszavasvári 
Perjési Sándor 
Pethe Szerviz – Tiszavasvári 

Porkoláb Gábor 
Pucsok Katalin 
Rock FM – Tiszavasvári 
Royal Food 
Szebeka Ker Kft. 
Szellei és Társa – Tiszavasvári 
Színpatika – Tiszavasvári 
Szolyka Nikoletta 
Tamás Óra-Ékszer – Tiszavasvári 
Tamás-Ónadi Bt. Tiszavasvári 
Tálas család Tiszavasvári 
Tátrai Melinda 
Tisza Étterem 
Tiszafa-Trade Kft. 
Tiszalök Város Önkormányzata 
Tiszavas - Tiszavasvári 
Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
Tiszalök Város Önkormányzata Városüze-
meltetési Intézménye 
Tricolore 94 Bt. Tiszavasvári 
Vámos Tibor 
Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
Zelinkó Viktorné 
Zsiros Rita 
Zsirosné Kertész Katalin

A Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgim-
náziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
alábbi osztályai: 9. B, 11. B, 11. C, 11. D, 12. 
B, Ksz/12.E 

ISKOLÁINK ÉLETÉBŐL



KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKTiszalökiHírlap 7
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: 
hétfő:   08:00 - 12:00 
kedd:   08:00 - 12:00 
szerda:   08:00 - 12:00  13:00-16:00 
csütörtök:  08:00 - 12:00 
péntek:   08:00 - 12:00 
Elérhetőség:  06 42/278-122

Polgármesteri fogadónap:  
minden hónap első szerdáján 13:00 - 15:00-ig

Jegyzői fogadónap: 
minden hónap első szerdáján 09:00 - 11:00-ig

Tiszalök Kormányablak nyitva tartása: 
hétfő:   07:00 - 17:00 
kedd, szerda:  08:00 - 16:00 
csütörtök:  08:00 - 18:00 
péntek:   08:00 - 16:00 
Elérhetőség: 06 42 795 290

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Tiszavasvári Járási Hivatala 
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY 
ügyfélfogadási rendje: 
Hétfő:   8.00 - 12.00  13.00 - 15.30 
Kedd:   8.00 - 12.00 
Szerda:   8.00 - 12.00  13.00 - 15.30 
Csütörtök: 8.00 - 12.00 
Péntek:   8.00 - 12.00 
4440 Tiszavasvári, Báthori u. 2-4.   
Telefon: (42)520-510, Fax: (42)520-511 
E-mail: tiszavasvari@szabolcs.gov.hu   
Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Szakrendelések: 
Szülészet-nőgyógyászat: csütörtök 09:00-15:00 

Belgyógyászat (háziorvosi beutaló és előjegyzés szük-
séges): kedd 08:30-14:30 
Ultrahang (háziorvosi beutaló és előjegyzés szüksé-
ges): hétfő 08:00-12:00 
Fül-orr-gégészet: hétfő 13:00-15:00 
Sebészet: péntek 08:00-12.00 
Fizioterápia: hétfőtől péntekig heti váltásban 08:00-
10:00, 13:00-15:00 
Előjegyzés szakrendelésekre: 06 42/278-033 
Fizioterápia: 06 42/278-984 
Labor, vérvétel: kedd-szerda-csütörtök 07:00-09.30 
(előjegyzés nélkül igénybe vehető) 
Leletkiadás: kedd-szerda-csütörtök 10:30-11:00

Tiszalöki gyógyszertárak:  
Flóra Patika 06 42/578-047 
Nyitva tartás:  
hétfőtől péntekig: 08:00-18:00 
szombat: 08:00-12:00 
vasárnap: zárva 
Szarvas Gyógyszertár 06 42/278-156 
Nyitva tartás: 
Hétfő- péntek: 08:00-12:00, 13:00-17:00 
Szombat-vasárnap: Zárva

Tiszavasvári patikák ügyeleti rendje, ideje: 
Március 12-18: 
Kabay Gyógyszertár  
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18. 
06 42/520-089 
Március 19-25: 
Kelp Ilona Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Kossuth út 40. 
06 42/520-057 
Március 25-Április 01: 
Aranykereszt Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61. 

06 42/520-012  
Április 02-08: 
Kabay Gyógyszertár  
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18. 
06 42/520-089 
Április 09-15: 
Kelp Ilona Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Kossuth út 40. 
06 42/520-057

Állandó ügyeletes gyógyszertár: Korona Gyógyszer-
tár Nyíregyháza, Szabadság tér 12/a. 06 42 411 865     
Nyitva: 0-24 órában

Orvosi ügyelet:  
hétköznapokon 17:00-07:00 
hétvégén és ünnepnapokon: 0-24 órában.  
Elérhetősége: 06 42/278-405 
Hívásaikat a diszpécser fogadja, ő továbbítja az orvosi 
ügyeletre vagy a mentőszolgálathoz!

Állatorvosi ügyelet:  
Március                     
14-15. Dr Magyar Károly  70/5700904 
21-22.     Dr Csurilla Gréta   30/3395758 
28-29.     Dr Erdélyi Béla 30/3242750 
Április                      
04-05.      Dr Bónis László 30/9780410 
10-11.      Dr Bodnár József 30/3243023 
12-13.     Dr Magyar Károly 70/5700904 
 
Kéményseprőipari Kft.: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 
36. Telefon: 06 42/411-515 
Tűzoltóság:  06 42/520-304, vagy a 112,  
Rendőrség Tiszavasvári: 06 42/372-311  
Ez csak 8:00-16:00-ig hívható, 16.00 utána hívják a 
112-es segélyhívó számot!

Ház, ingatlan, telek

Tiszalök belvárosában, 2,5 szo-
bás,100 m2, földszintes, téglaépíté-
sű, felújítandó, hagyományos nyí-
lászárós, összkomfortos családi ház, 
846 m2 összközműves telken eladó!  
8.99 M Ft Érd: 06 30/7375-768   
 

Tiszalök- Szőlőskertben, 4 szobás, 
120 m2, 2 szintes, szilikátépíté-
sű, felújítandó, hagyományos fa 
nyílászárós, összkomfortos csa-
ládi ház, 1531 m2 telken eladó! 
7.9 M Ft  Érd: 06 30/7375-768   
 

Tiszalök –Szőlőskertben, 4 szo-
bás,120 m2, részben alápincézett 
- földszintes, szilikátépítésű, felújí-
tandó, hagyományos fa nyílászárós 
családi ház, 1186 m2 telken eladó!  
6.5  M Ft   Érd: 06 30/7375-768   
 

Tiszalök belvárosában, 2 szobás, 
100 m2, földszintes, szilikátépítésű, 
felújítandó, hagyományos fa 
nyílászárós, komfortos családi 
ház, 800 m2 telken eladó!  5.2 
M Ft  Érd: 06 30/7375-768   
 

Tiszalök belvárosában, 2 gene-
rációs, 5 szobás,168 m2, 2 szin-
tes, tufaépítésű, fa nyílászárós, 
felújítandó, összkomfortos csa-
ládi ház, 720 m2 telken eladó!  
13.9 M Ft  Érd: 06 30/7375-768   
 

Tiszalök belvárosában, 5 szobás, 
140 m2, földszint+tetőtér, hőszi-
getelt szilikát, fiatalosan felújított, 
műanyag nyílászárós, összkomfor-
tos családi ház, 329 m2 telken el-
adó!  16.9 M Ft  Érd: 06 30/7375-768  
 

Tiszalökön, 3 szobás, 116 m2, 
földszintes, felújítandó, tufaépí-
tésű, komfortos ikerház, 1080 
m2 összközműves telken eladó!  
5.49 M Ft  Érd: 06 30/7375-768   
 

Tiszalökön 2,5 szobás, földszintes, 
felújítandó, 120 m2-es vályog+tég-
laépítésű családi ház, 837 m2 telken 

eladó!  7.8 M Ft Érd: 06 30/7375-768   
 

Tiszalök belvárosában 2+ 2 szobás, 
140 m2, téglaépítésű, földszintes, 
felújítandó, összkomfortos családi 
ház, 829 m2 összközműves telken 
eladó!  6.9 M Ft  Érd: 06 30/7375-768  
 

Tiszalök – Szőlőskertben, 4 szo-
bás,99 m2, részben alápincézett, 
földszintes, hőszigetelt szilikátépí-
tésű, komfortos, családi ház, 1003 
m2 teljes közműves telken eladó!  
15.6 M Ft  Érd: 06 30/7375-768   
 

Tiszalökön 5 szobás, 140 m2, 
földszint+tetőtér- részben alá-
pincézve- szilikát, fa hőszige-
telt nyílászárós családi ház, 1095 
m2 összközműves telken eladó! 
7.95 M Ft  Érd: 06 30/7375-768   
 

Tiszalökön rossz állapotú családi 
ház, ill. működő képes, 30 m2 
könnyűszerkezetes virágbolt 
1.254 m2 összközműves telken el-
adó! Beépíthetőség: 30 %. Irány-
ár: 3.8 M Ft  Érd: 06 30/7375-768   
 

Tiszalök belvárosában 3 szobás, 
100m2, földszintes, vályogépíté-
sű, felújítandó, komfortos családi 
ház, 1265 m2 összközműves telken 
eladó! 8.8 M Ft  Érd: 06 30/7375-768  
 

Tiszalökön 3 szobás, 110 m2, 2 szint 
+magas tető, hőszigetelt szilikátépí-
tésű, fa hőszigetelt nyílászárós, jó 
állapotú, összkomfortos családi ház, 
657 m2 összközműves telken eladó! 
15.99 M Ft  Érd: 06 30/7375-768   
 

Tiszalökön - az Új Üdülőn, igényes, 
hőszigetelt téglaépítésű, 3 szintes, 
300 m2, 6 szobás – minden kényel-
met /kikapcsolódást biztosító Pan-
zió, 1300 m2 összközműves telken 
eladó! 54.9 M Ft  Érd: 06 30/7375-768  
 

Tiszalökön 3 szobás, 120m2, föld-
szintes, vályogépítésű, felújítan-
dó, komfortos családi ház 2.160 
m2 összközműves telken eladó! 
4.99 M Ft  Érd: 06 30/7375-768   
 

Tiszalök városban, a Sportpálya 
közelében – családi okok miatt 
– ma is üzemelő kocsma eladó! 
A vendégkör marad! 73 m2 + 25 
m2 terasz. Falazata: vegyes fala-
zat. 5.1 M Ft  Érd: 06 30/7375-768   
 

Tiszalök belvárosában 3,5 szo-
bás,180 m2, földszint+ emelet/
tetőtér beépítésű, szilikátfalazatú, 
felújítandó, összkomfortos családi 
ház, 305 m2 összközműves telken 
eladó! 8.1 M Ft  Érd: 06 30/7375-768  
 

Tiszalök városban, 2800 m2-es tel-
ken, 100 m2-es, 2,5 szoba, vegyes 
falazatú, földszintes, felújítandó 
családi ház eladó! 6.5 M Ft  Érd: 06 
30/7375-768 

    Állás  
 
Álláslehetőség a Tiszalöki Pizza 
Ferettiben! Konyhai dolgo-
zót keresünk. Amit kínálunk: 
Rendezett munkakörnyezet, hosszú 
távú, bejelentett munka, családias 
légkör, határozatlan idejű szerződés! 
Jelentkezni: 06 70 /345-3401

AMIT AZ  
APRÓHIRDETÉS-
RŐL TUDNI KELL

Lakossági hirdetés 25 szóig in-
gyenes, az ettől hosszabbak a 
keretes fizetős hirdetési kategó-
riába tartoznak. Hirdetéseiket 
minden hónap utolsó napjáig 
bedobhatják a Városi Könyv-
tár postaládájába, leadhatja 
a könyvtárban, vagy elküld-
hetik mailben a tiszalokihir-
lap@gmail.com e-mail címre. 
FIGYELEM! Apróhirdetéseiket 
minden hónapban meg kell 
újítaniuk. Ezek tartalmáért 
felelősséget nem vállalunk!

MEGEMLÉKEZÉS

Ha elenyészik testem és szívem, 
Szívemnek kősziklája és örökségem 

Te maradsz, Istenem, örökké! 
De nekem olyan jó Isten közelsége! 

Uramat az urat tartom oltalmamnak.
Zsolt 73, 26-28

Szívemben mindig ott élsz, 
Lelkemnek már része vagy. 

Nem számít most a távolság,  
Magad vagy bennem a gondolat.

Fájó szívvel emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára,  

2010. február 23-ára, amikor  
59. évesen, örökre elvesztettük, 
Blaner Andrást a, Drága Férjet, 

Édesapát, Apóst és Nagyapát.
Feleséged: Zsuzsa, Fiaid: András és 
Attila, Menyeid: Adrienn és Nóra, 
Unokáid: Bandika, Gréta, és Léna.

MEGEMLÉKEZÉS 

Soha el nem múló  
fájdalommal emlékezünk

HORVÁTH ENDRE 
autószerelőmester 

halálának 19. évfordulójára

„Búcsú nélkül mentem el Tőletek, 
Nem búcsúzom,  

ma is élek köztetek.”

„Szívedben nem volt más,  
csak jóság és szeretet, 

Munka és küzdelem volt  
egész életed. 

Értünk éltél, bennünket szerettél, 
örök álom zárta le két szemed, 

Megpihenni tért dolgos két kezed. 
Magaddal vitted a fényt,  

a meleget, 
csak egy sugarat hagytál,  

az emlékedet.”

szerető felesége,  
lánya, unokái.

ANYAKÖNYV

Januárban házasságot kötöttek: 
Balogh Piroska -  
Badnyák Miklós 

Fehér Nikolett Flóra -  
Erdei András

Akitől januárban búcsút  
vettünk: 

Balogh Gáborné 
Katona Imréné 
Takács Józsefné

Köszöntjük Tiszalök  
legifjabb lakóit: 

Krug Donát Mihály 
Mészáros Tibor 

Molnár Mór Csongor 
Posta Medox Roland 

Róka Ádám 
Sárközi Olívia 

Sárközi Zselyke

2019. decemberi elhunytak  
nevének helyreigazítása: 

Treszkai Miklósné 
Bankus József
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TiszalökiHírlap8
Anyáknapi élményfestés gyerekeknek

„Ha hallasz belül egy hangot, ami azt súgja: „nem tudsz festeni!”,  
akkor okvetlenül állj neki festeni, és a hang elnémul” (Vincent Van Gogh)

A nyíregyházi Lumax Home művészeti instruktora segít lépésről lépésre megfesteni az 
általad kiválasztott kép egyikét. Mindez a szórakozásról és kikapcsolódásról szól, úgy 
hogy közben egy közösséggel együtt alkotsz. Festés közben felfedezheted a benned rejlő 
kreativitást, a festményt pedig nem tudod elrontani!

A foglalkozáson való részvétel díja 5000 Ft,  
amely tartalmazza a vásznat és a festékeket is. 

Jelentkezési határidő: 2020. 04. 08. 
Időpont: 2020. április 14. 13 óra 
Helyszín: Tiszalök, Kossuth utca 40/a, Galéria 
Jelentkezni lehet: Széki Tündénél és Nagy Emesénél  
Facebook üzenetben, vagy az alábbi telefonszámokon:   
06 20/371-1691 és a 06 30/448- 8300

Minden alkotni vágyó gyermeket várunk szeretettel!

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KONZORCIUMI PARTNEREIVEL  

250 000 000 FORINT TÁMOGATÁST NYERT AZ  
„Együtt a humán szolgáltatás fejlesztésért” CÍMŰ, EFOP-1.5.3-

16-2017-00086 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTEN,  
amelynek megvalósulási időszaka 2018.02.01-2021.01.31.

Projektgazda: Tiszalök Város Önkormányzata  

Konzorciumi tagok: 
Tiszalök Város Önkormányzata,  

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata, 
Tiszadada Község Önkormányzata, 

Szorgalmatos Község Önkormányzata  
és Tiszatardos Község Önkormányzata.

A pályázat eltelt időszakáról, a megva-
lósult programjainkról szeretnénk rövi-
den beszámolni a tiszalöki lakosoknak.  
 

• Minden évben szervezünk „EFOP-os tábort” a gyerekeknek az általános iskola 
közreműködésével, ahol négy héten keresztül különböző foglalkozásokon, progra-
mokon vehetnek részt a gyerekek. Idén nyáron is számíthatnak ránk a nyári szünet-
ben. 
• Logopédiai foglalkozásokkal lehetőségünk volt segíteni az iskolába készülő gyer-
mekeket az óvodákban. 
• A középiskolásoknak prevenciós előadásokat szerveztünk.  
• Többször szerveztünk nagyobb rendezvényeket is, amelyen szép számmal jelentek 
meg az érdeklődők (Egészségnap, Munkaerőbörze).  
• Önkéntes feladatokat is látunk el, például kézműves foglalkozások városi 
rendezvényeken, illetve hozzájárultunk facsemeték ültetésével is városunk megsz-
építéséhez. 
• A kreatív lakosokra is gondoltunk: ingyenes jobb agyféltekés tanfolyamot és él-
ményfestést is szerveztünk.  
• A gyógytorna a Művelődési házban zajlik, Gedeonné Seres Szilvia közreműködé-
sével minden kedden 13 órától és csütörtökön 11 órától. A részvétel itt is ingyenes.

A pályázatunk kiemelt figyelmet fordít a közösségek támogatására. 
• Az idősek klubjában rendszeresen valósulnak meg előadások, összejövetelek.  
• A fiataloknak kézműves foglalkozásokat, társasjáték esteket szervezünk.  
• A színjátszó társaság munkáját azzal segítjük, hogy alkalmazzuk a rendezőt és a 
színház technikust.

Pályázatunk utolsó évében a rendszeresen zajló programok mellett több rendezvényt 
is szeretnénk lebonyolítani, amelyre 
minden kedves érdeklődőt szeretettel 
várunk! Programjainkról Tiszalök város 
honlapján és az újságból tudnak értesülni.

Péntekné Cziáky Tímea közösségszervező 
Nagy Emese szakmai vezető

TISZALÖKI NÉPZENEI EGYÜTTES

Tiszacsege „Szüreti felvonulás és népzenei találkozójára” kaptunk meg-
hívást az elmúlt év szeptemberének végén. A szívélyes fogadtatás után az 
alkalomnak megfelelően kidíszített kamion nyitott rakterébe szálltunk, és három 
tangóharmonika, egy tárogató és egy szaxofon kíséretében énekeltük közismert 
népdalainkat körbejárva Tiszacsege utcáit. Pihenésként egy-egy forgalmasabb 
helyen megállt a szüreti menet, minket musttal, borral, pogácsával kínáltak, a 
táncosok pedig előadták az összesereglett közönségnek műsorukat. A szőlővel 
rakott ládák végig rendelkezésünkre álltak a kamionban. Két órán át tartott a 
felvonulás, majd a sportpályára visszatérve az ott felállított színpadon a többi cso-
porttal együtt bemutattuk szüreti műsorunkat.  A bemutatók után tartalmas vacso-
rában részesültünk, majd kezdetét vette a szüreti bál a helyi zenekar vezetésével. 
Februárban volt a Házasság hete, így jutott eszembe az esküvő, és népzenei együt-
tesünk tiszacsegei fellépése. Hajdanán a lakodalmak időszaka ősszel Mihály nap 
(szeptember 29) és Katalin nap (november 26) között és a farsang idején volt. A 
farsang minden évben Vízkereszt napjától (január 6) hamvazószerdáig tart, ami 
változó. Ezévben február 26-tal zárult és kezdetét vette a negyven napos böjt (feb-
ruár 27 - április 11). A farsang hossza függ a Húsvét időpontjától. A Húsvét pedig 
a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnap-hétfő. 2020-ban 
április 12 és 13. Reméljük, addigra tavaszi pompáját mutatja a természet! 

Cziczerné Darai Erzsébet

A hónap mondása:
„Sok emberrel vagyok úgy, mint az Enterrel.

Legszívesebben minden mondat után leütném...”

UTOLSÓ OLDAL


