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Bemutatkozik a Tiszavasvári Járási Hivatal új vezetője Dr. Elek Tamás

A Tiszavasvári Járási Hivatal vezetőjévé nevezett ki 2020. március 15. napjától Dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető 
miniszter, Román István kormánymegbízott javaslatára. Középiskolai tanulmányaim és sorkatonai szolgálatom után a Bessenyei 
György Tanárképző Főiskolán, majd a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szereztem tanári diplomát. Később, 2004-ben a Deb-
receni Egyetem Jog- és Államtudományi Karán jogász végzettséggel egészítettem ki ismereteimet. Pedagógusi és közigazgatási 
szakvizsgám van. Pályám jelentős részében pedagógusként dolgoztam: 1993 és 2004 között tanár, 2004-től 2012-ig a Nagykállói 
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatója és tanára voltam, majd vezettem a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Peda-
gógiai, Közművelődési és Képzési Intézetet. A közigazgatásban 2012 óta dolgozom: 2012 és 2016 között a Klebelsberg Intézmény-

fenntartó Központ járási tankerületei közül az Ibrányi, valamint a Tiszavasvári Tankerület igazgatója voltam. 2016-tól a Kisvárdai Tankerületi Központ-
ban folytattam tevékenységemet, ahol személyügyi, jogi, tanügy igazgatási feladatok láttam el, osztályvezetői, főosztályvezetői, szakmai igazgatóhelyettesi 
beosztásokban dolgoztam. 2013-tól oktatóként és gyakorlatvezetőként veszek részt a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának 
hajdúböszörményi képzésében, valamint Nyíregyházán a Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási Vezető Képzésében. Feleségemmel három fiúgyermeket 
nevelünk, akik közül ketten egyetemisták, míg a legfiatalabb gyerekünk középiskolai tanulmányai előtt áll. Szabadidőmben szenvedélyesen keresem az órás 
szakma még fennmaradt szerszámait, szakirodalmát, fotózom, érdekel a csillagászat és szívesen járom gyalog és kerékpárral a természetet.

Most látható a természetben   
Bontja a virágát a keltike

A cím nem is egészen pontos, mert azt sugallja, hogy egy 
fajról van szó. De nem, mert tulajdonképpen két közel 
rokon, március végén, áprilisban nyíló tavaszi növényről. 
Az egyik az odvas keltike, amely nevét azért érdemelte 
ki, mert a földalatti gumója üreges, azaz odvas. Fürtös 
virágzata halványpirosas, ritkábban ibolyakék, vagy fehér. 
A nálunk is tenyésző másik faj az ujjas keltike, melynek 
virágai főként halványpirosak és igen ritkán más színűek. A földalatti 
gumója ennek a fajnak nem üreges. A nevét ez a növény azért kapta, 

mert a virágzat alatti napraforgó magra hasonlító 
fellevelei ujjasan bemetszettek, szemben az előbbi 
fajjal, ahol ezek a levelek épek. Fontos megjegyezni, 
hogy a gumójuk mérgező alkaloidákat tartalmaz, ezért 
gyógynövényként tartják számon. Magjait a hangyák 
hordják széjjel, ezért könnyen elterjed. Ligeterdőkben, 
lomberdőkben, cserjésekben fordulnak elő. Kedvelik a 
nyirkos, tápanyagokban gazdag talajokat. Közelünkben 
a tiszalöki Arborétumban fordul elő, de ha valaki 
nagy tömegben akarja látni, akkor a tokaji Kopasz 

hegyen van rá módja. Most azonban a kijárási korlátozások miatt ezt 
csoportosan nem teheti meg, csak a pillanatnyi előírásoknak megfelelően! 
                dr Legány András

Általános tájékoztató  
a koronavírus-járvány  

jelenlegi helyzetéről
(Forrás: Az Operatív Törzs tájékoztató anyaga 
www.koronavirus.gov.hu)

Noha napról napra nő a fertőzöttek száma, 
még mindig a csoportos megbetegedések 
fázisában vagyunk. A tömeges megbete-
gedés nehezen elkerülhető.

Továbbra is kerülni kell a vírus átadásá-
nak lehetőségét, ezért maradjunk otthon 
és vigyázzunk a sérülékeny csoportokra!

Még mindig a járványgörbe ellaposítása a 
cél, ami ugyan „időben meghosszabbítja» a 
járvány lefolyását, azonban jobb az egész-
ségügynek, mert nem egyszerre jelenik 
meg sok beteg a rendszerben. Ebben segít 
a lakosság fegyelmezett magatartása, a 
szabályok és ajánlások betartása.

Néhány tévhitet is el kell oszlatni: sem a 
kézszárító gép, sem az UV-lámpa, sem a 
testre szórt alkoholos/klóros permet nem 
előzi meg a vírusfertőzést. A meleg vizes, 
szappanos kéz,- és arcmosás a legfonto-
sabb! 

Nincs védőoltás a koronavírussal szemben, 
azonban több kutatócsoport dolgozik en-
nek kifejlesztésén. Az antibiotikumok sem 
hatékonyak a koronavírus-megbetegedés-
sel szemben, de az orvos alkalmazhat ilyen 
készítményt, megelőzve a bakteriális felül-
fertőződést.

Annak, aki külföldről érkezik, két hétre 
karanténba kell vonulnia. Ez alól azok 
kivételek, akik külföldön letöltötték a be-
tegség lappangási idejének számító 14 na-
pot, és hatósági igazolásuk van arról, hogy 
labortesztjük negatív.

Nem szükséges tesztelni az egész országot, 
hiszen ez nem lenne hatással a járvány ter-
jedésére, a bevezetett óvintézkedések és 
szabályok szolgálják a járvány terjedésének 
lassítását. Azokban az esetekben, amelyek-
ben felmerül a fertőződés gyanúja, elvégzik 
a laborvizsgálatot.

Vannak olyanok, akik visszatérően meg-
szegik a kijárási korlátozás szabályait, va-
lamint a hatóságilag elrendelt karantént.  
A rendőrség a polgárok együttműködésére 
számít, ezért leginkább figyelmeztetnek, 
azonban a kijárási korlátozást visszatérően 
megszegőkkel szemben helyszíni bírságot 
szabnak ki, vagy feljelentést tesznek.  Elő-
fordul, hogy fiatalok gyülekeznek közterü-
leteken. Ezeket a közterületi tartózkodá-
sokat minimálisra kell csökkenteni!

A Magyarországon bevezetett járványügyi 
intézkedések nem túl szigorúak, és igazod-
nak a járvány jelenlegi helyzetéhez, de ne-
hezen képzelhető el azok enyhítése.  Ahol 
gócpontok alakulnak ki, ott elképzelhető 
kisebb területekre kiterjedően az intézke-
dések szigorítása is.

Az üzletek nyitva tartásával kapcsolatos 
szabályok betartását továbbra is ellenőrzik. 
Azokkal szemben, akik nem tartják be az 
előírásokat, figyelmeztetik, megbírságol-

ják, vagy feljelentést tesznek a hatóságok. 

Több internetes oldal szándékosan téveszti 
meg az olvasókat, ál- és rémhíreket terjeszt, 
ezért nagyon fontos, hogy csak a hivatalos, 
megbízható hírportálokról tájékozód-
junk! Nagyon sok büntetőeljárás indult 
rémhírterjesztés miatt, több esetben eljárás 
közveszéllyel fenyegetés- és csalás miatt. 
Sokan visszaélnek a helyzettel, megpróbál-
ják becsapni az embereket. Ne higgyünk 
nekik!

Köszönet a helytállásért! “Harcolnunk 
kell minden egyes emberéletért” - jelen-
tette ki Orbán Viktor miniszterelnök, mél-
tatva az orvosok, az ápolók, a mentősök, 
a járványügyi szakemberek, a rendőrök, a 
katonák, az élelmiszerboltokban és gyógy-
szertárakban dolgozók, valamint a fuva-
rozók munkáját, továbbá a gyermekeikkel 
otthon lévő édesanyákat, a digitálisan ok-
tató tanárokat, és az időseket is, akiknek 
különösen nehéz, hogy most nem találkoz-
hatnak rokonokkal, barátokkal.

Tisztelt Tiszalöki Lakosok!

A kijárási korlátozás bevezetése óta több-
ségében pozitív tapasztalataink vannak. 
Jellemzően a lakosok nagy többsége fe-
gyelmezett, szabálykövető, együttműkö-
dő, segítőkész. A visszajelzések alapján az 
idősek örömmel veszik az önkormányzati 
munkatársak és önkéntesek napi segítő 
munkáját. 

Felelőtlen állampolgári magatartást is 
tapasztalunk:

- néhány külföldről hazatérő lakos 
az ajánlások ellenére sem tartózkodik ott-
hon;

- fiatalok indokolatlanul csopor-
tokban tartózkodnak közterületen;

- 65 év feletti lakosok nem a szá-
mukra kijelölt (9 – 12 óra közötti) idősáv-
ban járnak ügyeiket intézni, vásárolni;

- a szabadtéren történő sporttevé-
kenység szabályainak megszegésére is volt 
példa.

A tömeges fertőzés lelassításához na-
gyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a 
külföldről hazatérők, és aki teheti, ma-
radjon otthon,  továbbá mindenki tartsa 
be az ajánlásokat és a kijárási korlátozá-
sokat.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2020. 
április 04-ig nem volt igazoltan pozitív 
COVID-19 fertőzött Tiszalökön.

Vigyázzunk  egy-
másra! Vigyázzunk  
Tiszalökre!

Gömze Sándor 
polgármester

Tiszalök Város 
Önkormányzata  
Egyesített Szo-
ciális Intéz-
ménye számos 
új szabályt és 
á t s z e r v e z é s t 
volt kénytelen 
bevezetni a 
K o r o n a v í r u s 
v i l á g j á r v á n y 
terjedése miatt. 
Köszönet jár 
ezért azoknak, 
aki dolgozóként 
és önkéntesként 
á l d o z a t o s 
m u n k á j á v a l 
helyt áll, és e 
nehéz időben is 
támogatja, segíti 
m u n k á n k a t !  
A teljes cikket a 
2. oldalon olvas-
hatja
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Tájékoztató a  
2020. február 27-i  
Képviselő-testületi  

ülésről

A Képviselő-testület munkaterv 
szerinti nyílt ülését tartotta 2020. 
február 27-én 13 órától. 

Az ülésen 8 fő képviselő volt jelen, 
1 fő bejelentette távolmaradását 
munkahelyi okok miatt; így a tes-
tület végig határozatképes volt. Az 
előzetesen kiküldött és az ülésen 
elfogadott napirendben 5 napirendi 
pont szerepelt, amelyekről azok sor-
rendjében adok tájékoztatást.

1) Jogszabályban rögzített 
kötelezettség alapján készült el és 
került a Képviselők elé a Tiszalö-
ki Közös Önkormányzati Hivatal 
2019. évi munkájáról szóló beszá-
moló. Ebben külön került bemu-
tatásra a tiszalöki törzshivatal és 
annak szorgalmatosi kirendeltségé-
nek munkája. A beszámolóban rög-
zített adatok alapján a képviselők 
megállapították, hogy volt bőven 
feladat és elismerték a hivatali dol-
gozók felelősségteljes munkáját. 

2) Szintén jogszabályi köte-
lezés, hogy a megválasztott polgár-
mester adott évi szabadság üteme-
zését a Képviselő-testületnek kell 
jóváhagyni. Gömze Sándor polgár-
mester elkészítette a szabadság üte-
mezését, de természetesen az abban 
rögzítettek maradéktalan betartása 
a mindenkori feladatok függvényé-
ben változhat. A Képviselő-testület 
jóváhagyta az ütemezést. 

3) A helyi lakáscélú támoga-
tásról szóló rendeletét ésszerűségi 
okokból módosította a testület. En-
nek során a támogatási kérelmek be-
adásának határidejét előbbre hozta 
a testület, tárgyév augusztus 31-ről 
tárgyév július 31-re. A jóváhagyott 
költségvetésben szerepel a támoga-
tás. Az erről szóló tájékoztató a Ti-
szalöki Hírlapban fog megjelenni. A 
módosítást elfogadta a testület.    

4) A helyi lakásrendelet mó-
dosításával egy bérlőkijelölési jog-
gal érintett önkormányzati lakást 
minősített át a testület feltételhez 
kötött munkaköri lakásnak. 

5) Ebben a napirendben 
Gömze Sándor polgármester adott 
tájékoztatást az előző ülés óta tett 
intézkedésekről, tárgyalásokról, 
amit a Képviselő-testület elfogadott. 

A napirendek után képviselői kér-
dések, bejelentések következtek és 
azok lezárultával a polgármester be-
zárta az ülést. 

Tiszalök, 2020. március 30. 
 Mező József jegyző 

INFORMÁCIÓK  
AZ EGÉSZSÉGÜGYI  

ELLÁTÁSSAL  
KAPCSOLATBAN

Az országos tiszti főorvos 
utasításai alapján a házi- 
és gyermekorvosok vala-
mint a védőnői szolgálat 
a távkonzultációt helyezi 
előtérbe, ami szerint tele-
fonon is lehetőség nyílik 
a gyógyszereik felírására. 
Járványügyi érdekből lég-
úti fertőzési tünetekkel 
senki ne jelenjen meg a 
háziorvosi rendelőkben, 
az ő ellátásukat távkon-
zultáció formájában kell 
megoldani. Akinél nehéz-
légzés jelentkezik, annak 
az Országos Mentőszol-
gálathoz kell fordulnia! 
Amennyiben a tünetek 
alapján indokolt a teszt 
elvégzése, azt az egészség-
ügyi szakemberek ottho-
nukban megcsinálják.

Telefonszámok: 
Dr Balogh Ilona         
06/42/278-115 

Dr Krámor Katalin    
06/42/278-115 

Dr Rácz Sándor          
06/42/278-244 

Dr Ványai István        
06/42/278-123 

Védőnői szolgálat      
06/42/278-207 
Orvosi ügyelet:           
06/42/278-405 

Országos Mentőszolgálat:  
112 segélyhívószám

Tiszalök Város Önkormányzata  
Egysített Szociális Intézménye

Az idősek védelme az idősek 
otthonában és az otthoni gon-

dozás területén

Az elmúlt hónapban nagyon vártuk már a 
Húsvéti készülődést, a családtagok látoga-
tását a négynapos ünnepben. Ez most nem 
mondható el – sajnos. Jelenleg az intézmény 
mindennapjai az új intézkedések, szabályok, 
korlátozások betartásáról, betartatásáról 
szól. A Magyarországra is eljutó Koronaví-
rus gyökerestől felforgatta az idősek nyu-
godt mindennapjait, okozva ez által sok 
aggodalmat, félelmet bennük. Számos új 
intézkedés bevezetése vált szükségessé az ő 
védelmükre, melyek a következők:

	 intézményi látogatási – és 
intézmény elhagyási tilalom

	 felvételi zárlat

	 fokozott kéz – felület – és eszköz-
fertőtlenítés

	 gyógytorna on-line megszervezé-
se

	 stressz oldó foglalkozások tartása 

kis létszámú csoportokban

	 a nappali ellátásban részesülők-
nek nyújtott szolgáltatás teljes átszervezése, 
korlátozva ez által az ellátást a gyógyszerek 
kiváltására, a gyógyszerek heti adagolóba 
történő kiadagolására, ebédkiszállításra, be-
vásárlásra és telefonos kapcsolattartásra

	 az ételhordók lecserélése egyszer 
használatos ételtároló dobozokra

	 ételkiszállítás azoknak az 
ellátottaknak is, akik az előtt maguk jöttek 
az ebédért

	 elkülönítő szoba kialakítása

	 a házi segítségnyújtásban részesü-
lő ellátottak esetében, ahol az megoldható, a 
személyes kontaktusok korlátozása a távol-
ságtartási szabályok betartásával

Család és gyermekjóléti szolgálat terüle-
tén:

	 a családsegítő szolgálat működé-
sének átszervezése önkéntes segítők bevo-
násával

	 telefonos ügyfélszolgálat nyújtása 
az idős, 70 év felettiek ellátásának segítése 
érdekében (gyógyszerkiváltás, bevásárlás, 
kapcsolattartás, lelki támogatás)

Iskola konyha területén:

	 az iskolai tanítás ugyan átállt a di-
gitális oktatásra, de a konyha továbbra is el-
látja a gyerekeket napi egyszeri meleg étellel, 
akik ezt igényelték

	 gyermekétkeztetés megszervezé-
se: az ételt külterületen kiszállítással, belte-
rületen kiosztással kapják meg az érintettek  
- iskolás korosztály 
- óvodás korosztály

Az intézmény dolgozói lelkiismeretesen, 
erőn felül is mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy az ellátottak a lehető leg-
nagyobb biztonságban és védelemben le-
gyenek, remélve ezáltal azt, hogy aggodal-
muk és félelmük enyhülni fog. Továbbra is 
arra kérjük az embereket, aki teheti, a vírus 
terjedésének lassítása érdekében, maradjon 
otthon. Köszönjük mindenkinek, aki dolgo-
zóként és önkéntesként áldozatos munkájá-
val helyt áll, e nehéz időben is támogatja és 
segíti munkánkat! „A szeretet olyankor nyújt 
vigaszt és megnyugvást, amikor arra a legin-
kább szükség van. Reményt ad, amikor úgy 
érezzük, már egy szemernyi sincs.”   /Alice 
Hoffman/

Szabó Veronika – intézményvezető  
Karikásné Dojcsák Orsolya – terápiás 

munkatárs 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÓVODAI 
BEIRATKOZÁSRÓL

Minden gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a 
nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 
1-jétől) óvodai nevelésre kötelezett. A koro-
navírus terjedése okán kihirdetett veszély-
helyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre 
történő óvodai beiratkozás a köznevelésért 
felelős miniszter 7/ 2020. (III.25) határozata 
alapján történik.

1. A vészhelyzetre tekintettel a 2020/21. 
nevelési évre történő óvodai beiratkozások 
során a következőképpen kell eljárni:

a) Ha a szülő nem a kötelező felvételt 
biztosító óvodába szeretné gyermekét beírat-
ni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda 
nevének és címének megjelölésével – elekt-
ronikus úton, telefonon vagy – különösen 
indokolt esetben – személyesen jelezze az ál-
tala választott óvoda vezetőjének 2020.április 
17.-ig. 

Ezt abban az esetben tegye meg a szülő, ha 
NEM a Tiszalöki Napköziotthonos Óvoda, 
Napos Bölcsődébe íratja be gyermekét. 

b) A kötelező felvételt biztosító óvoda 
a Tiszalöki Napköziotthonos Óvoda, Napos 
Bölcsőde székhelye, Kossuth utca 63.

A kötelező felvételt biztosító óvoda 2020.
április 21 -ig hivatalból felveszi azon érintett 
gyermekeket, akik vonatkozásában nem érke-
zett jelzés arról, hogy másik óvoda felvette. A 
szülő abba az óvodába szándékozik beíratni 
a gyermekét, amely egyébként is a kötelező 
óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor 
nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé.

De a szülők tiszalokbeiratkozas2020@gmail.
com  e-mail címen felvehetik a kapcsolatot a 
kötelező felvételt biztosító óvodával, amely-
ben tájékoztathatják a Tiszalöki Napköziott-
honos Óvoda vezetőjét beiratkozási szándé-

kukról 2020.április 21.-ig. Ebben az esetben 
az óvodába felvett gyermekek szülei a beirat-
kozáshoz szükséges iratokat a gyermek első 
óvodai napján mutatják be, egyeztetés céljá-
ból, hiszen minden adat hivatalból rendelke-
zésünkre áll a beiratkozáshoz.

c) A kötelező felvételt biztosító óvoda a 
felvételi döntésről értesíti a szülőt 2020.május 
20.-ig.

d) Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, 
aki a harmadik életévét a felvételétől számított 
fél éven belül betölti, feltéve, hogy a három-
éves és annál idősebb gyermek óvodai felvéte-
li kérelme teljesíthető.

Azok a szülők, akiknek gyermeke 2020.
agusztus 31 után tölti be a 3. életévét 

(2017. 09.01-2018.01.31 között születtek) 
felvételi szándéknyilatkozatukat a tiszalok-
beiratkozas2020@gmail.com e-mail címen 
adhatják le 2020.április 30.-ig. Szükséges 
megadni a gyermek nevét, szülő nevét, gyer-
mek születési idejét, lakcímét. 

Az egészségügyi helyzet figyelembe vételével 
augusztus hónapban beiratkozási napot jelö-
lünk ki a 2020.agusztus 31 után 3. életévüket 
betöltő gyermekek szülei számára, melyről 
értesítést küld az óvoda vezetője az e- mailben 
megadott lakcímre. Ezen a napon lesz lehető-
ségük a hivatalos okmányok bemutatására:

- a gyermek nevére kiállított személyi azono-
sító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
- a szülő személyi azonosító és lakcímet iga-
zoló hatósági igazolvány  
- gyermek születési anyakönyvi kivonata 
- gyermek TAJ kártyája 
-szakértői bizottsági véleménnyel rendelke-
ző gyermek esetében a szakértői vélemény 
másolat

A szülők együttműködését, megértését 
köszönöm!

  Pócsik Erika intézményvezető                                                           
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A  KÉMÉNYSEPRÉSRŐL

A BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 2016 
júliusa óta a katasztrófavédelem kijelölt 
kéményseprőipari szerve, közfeladatként 
végzi a kéményseprést. A természetes sze-
mélyek ingatlanában, társasházakban és 
lakásszövetkezeti házakban működő több 
mint kétmillió égéstermék-elvezetőt magá-
ba foglaló ellátási terület folyamatosan nö-
vekszik. Várhatóan 2025-re a lakossági szek-
torban az ország valamennyi településén a 
katasztrófavédelem veszi át a kéménysep-
rő-ipari feladatokat. A szervezet kémény-
seprői évente 17 megye 1 millió 602 ezer 
háztartásának biztonságáért dolgoznak, 
és csaknem 2 millió égéstermék-elvezetőt 
vizsgálnak meg. A társasházak rendszeres 
felülvizsgálata az érintettek kiértesítésével 
sormunkában történik, míg az egylakásos 
ingatlanban – jellemzően családi házban – 
élőkhöz a tulajdonosok kezdeményezésére, 
egyeztetett időpontban érkeznek a szakem-
bere Természetes személyeknek a szolgál-
tatás ingyenes. A gazdálkodó szervezetek 
számára a kéményseprői-pari felülvizsgála-
tot nem a katasztrófavédelem végzi. A szol-
gáltatást egy kéményseprő cégtől kötelező 
megrendelni szilárd tüzelőanyaggal való 
fűtés esetén évente, gázfűtést használóknak 
kétévente, és a megrendelt kéményseprésért 
fizetni kell. A kéményseprők célja a füstel-
vezető épségének, valamint a fűtésrendszer 
biztonságos működésének ellenőrzése; az 
esetleges problémák kiszűrése, a balesetetek 

megelőzése. A vizsgálat során kívül-belül 
megnézik az égéstermék-elvezetőket, elle-
nőrzik azok műszaki állapotát, vizsgálják, 
hogy a fűtés működéséhez van-e az adott 
helyen elég levegő, illetve biztosított-e a 
levegő utánpótlása, emellett elemzik a tü-
zelőberendezésből távozó égéstermék ösz-
szetételét. Ha problémát tárnak fel, fontos, 
hogy saját érdekében mindenki mihama-
rabb intézkedjen a javításról. A szakember 
a kéményvizsgálatról tanúsítványt állít ki. 
Ezen fel kell tüntetnie az utolsó műszaki 
vizsgálat évét, valamint az ellenőrzés során 
elvégzett műszeres mérések eredményét. 
A katasztrófavédelem kéményseprői kész-
pénzt nem kezelhetnek, nem fogadhatnak 
el. Végeznek díjköteles munkát is, azonban 
ezeket előre, írásban meg kell rendelni és a 
munka elvégzése után, számla ellenében, 
átutalással kell a díjat megfizetni. A kataszt-
rófavédelem minden kéményseprője vég-
zett szakmunkás, arcképes igazolvánnyal 
rendelkezik, egységes munkaruhát visel és 
a munkavégzéshez biztosított autójuk is jól 
megkülönböztethető, a katasztrófavédelem 
feliratai, színei jól láthatóak rajta. Felsze-
relésük korszerű és teljes, minden szerszá-
muk, mérőműszerük biztosított. A feladat 
ügyfélkapcsolati hátterét, a kormányzati 
ügyfélvonalhoz kapcsolódó 1818-as, ingye-
nesen hívható call-center biztosítja és egy 
regisztráció nélkül működő, online ügyin-
tézési lehetőséget kínáló honlap támogatja.

Juhos László  
Tiszalök ÖTE

RENDŐRSÉGI HÍREK 
A csalók nincsenek karanténban!

2019 decemberében a kínai Vuhan városában új 
betegségjelent meg, melyet a szakemberek COVID-19 
(coronavirus disease) néven emlegetnek. A vírust, mint 
köztudott az Egészségügyi Világszervezet (WHO) világ-
járvánnyá minősítette, a kórokozó okozta halálos áldoza-
tok száma megközelíti a 8000-et. A lakosságot világszerte 
–a széleskörű és tényszerű tájékoztatás ellenére is –pánik-
szerű vásárlás és félelem kerítette hatalmába. A járvány 
eddig alig ismert lehetőséget teremtett a csalók és álhír-
terjesztők számára, akik az állampolgárok bezártságából, 
betegségtől való félelméből próbálnak profitálni. Sokszor 
felhívtuk már a figyelmet arra, hogy „a csalók tárháza ki-
fogyhatatlan”, mi sem mutatja ezt jobban, mint a jelenleg 
kialakult helyzet, ahol az átverésekre szakosodott bűnö-
zők a lakosság figyelmetlenségét kihasználva jutnak hozzá 
személyes és banki adatokhoz, fertőzik meg különböző 
módszerekkel a számítógépeket és terjesztenek a félelme-
ket tovább növelő álhíreket. Annak érdekében, hogy ne 
váljanak a csalók áldozatává, fogadják meg tanácsainkat. 
„Budapest lezárása. Fantasztikus kórokozó elleni csodasze-
rek. A teljes testfelületre permetezett alkohol, vagy klór haté-
konyan pusztítja a koronavírust. Tartsa vissza a levegőt 10 
másodpercre, hogy megtudja, elkapta-e a vírust.” Csak né-
hány az elmúlt hetek álhíreiből. Egyik sem bizonyult igaz-
nak. Ezek között a hírek között rendszeresen megjelennek 
olyan tanácsok és reklámok is, melyek már az egészségre 
is veszélyesek. Az ilyen hírek terjesztése, megosztása bűn-
cselekményt is megvalósíthat.

- Csak megbízható oldalakról(www.koronavirus.gov.
hu) tájékozódjon! 
- Ne higgyen el mindent, amit a közösségi oldalak „jól 
informált szakértői” írnak!!  
- Mindig vizsgálja a hírek forrását, hivatkozásait, an-
nak keletkezési idejét, a szerző hitelességét! 
- Mindig legyen gyanús az a hír, mely szándékosan 
pánikot kelt, gyors cselekvésre hív fel, vagy a hivatalos 
szervek titkolózásáról szól. 

Az elmúlt hetekben a különböző aukciós oldalakon, web-
shopokban és boltokban megszaporodtak a kézfertőtlení-
tő és szájmaszk hirdetések. Ezeken az oldalakon jellemző 
módon sokszorosáron kínálják a keresett termékeket, arra 
hivatkozva, hogy a beszerzési ár is megnövekedett. Az auk-
ciós oldalak folyamatosan szűrik az ilyen típusú hirdetése-
ket és a fogyasztóvédelem is ellenőrzi a kereskedőket. 
 
- Ne fizessen túlzottan magas árat ezekért a termékekért! 
- A szájmaszkot a fertőző, köhögőbetegeknek célszerű csak 
viselnie mások védelmében! Feleslegesen ne költsön erre. 
- Az alkoholos kézfertőtlenítésre akkor van szükség, 
ha nem tud folyó vízzel és szappannal kezet mosni! 
- Ha elengedhetetlenül fontos, akkor válasszon megbízha-
tó webáruházat a vásárláshoz! 

A világjárvány okozta félelmekre és együttérzésre ala-
poznak a különböző szervezetek nevében küldöttúgyne-
vezett adathalász levelek. Az üzeneteket nagyon sok em-
beremail címére elküldik. Ezek a levelek arra buzdítják 
az olvasót, hogy a linkre kattintva adják meg személyes 
és banki adataikat, illetve adakozzanak különböző jó-

tékonysági célra. Tipikus példa erre a WHO nevében 
küldött, fontosnak tűnő információkat tartalmazó levél, 
mely rosszindulatú programokat kísérel meg telepíteni 
a számítógépekre. Egyelőre ezek a levelek angol nyelvű-
ek, de nem zárható ki, hogy a jövőben a magyar nyelvű 
(fordító programmal létrehozott és helytelen szövegezé-
sű) változatai is megjelennek majd. Ezeknek a levelek-
nek a közös jellemzője, hogy a küldő email címe meg-
tévesztésig hasonlít az eredeti szervezet címére (pl.: a 
WHO eredeti címe person@who.int, azonban a csaló a 
person@who.com, vagy person@who-safety.org címet 
használja). Szintén közös ezekben a levelekben, hogy a 
szervezet logóját is felhasználják, az olvasó megszólítá-
sa általános (pl.: Kedves állampolgár!), a magyar nyelvű 
szöveg helyesírási hibákat tartalmaz, fogalmazása hibás. 
 
- Mindig ellenőrizze, hogy a feladó az, akinek kiadja magát!  
- A különböző járványügyi, egészségügyi szervezetek 
nem kérnek személyes és banki adatokat e-mailben! 
- Ne kattintson soha az ilyen levelekben találha-
tó linkekre és ne nyisson meg csatolt mellékle-
tet! Amennyiben ismeri a szervezet elérhetőségét, 
úgy azt a címsorba gépelje be (pl.: www.who.int) 
- Felhasználói nevet és jelszót csak meg bíz-
ható, ismert és tanúsítvánnyal rendelke-
ző (https-előtagú) oldalon adjon meg! 
- Adományt csak hiteles, ellenőrzött, a médiában (te-
levízió, rádió) hirdetett szervezet részére adjon vagy 
utaljon! 

 (Forrás: www.police.hu./bunmegelozes)

CSAK HITELES FORRÁSBÓL  
TÁJÉKOZÓDJUNK!

www. tiszalok.hu. 
www. koronavirus.gov.hu

A KORONAVÍRUSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI  
BEJELENTÉSEKET, KÉRDÉSEKET, ÉSZREVÉTELEKET 

EZEKEN AZ ELÉRHETŐSÉGEKEN VÁRJUK:
Telefon mobil: 06/70/364-6476;   Telefon vezetékes: 06/42/578-033 
E-mail: korona.tiszalok@gmail.com;   polgarmester@tiszalok.hu
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Általános iskolai beiratkozás  
a Kossuthba

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános is-
kolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási 
évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 
7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre törté-
nő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos 
szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen 
olvassa el! Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben 
gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános isko-
lába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a 
szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a 
beiratkozás automatikusan megtörténik.

A veszélyhelyzetre való tekintettel tájékoztatom, 
hogy gyermeke általános iskolai beíratását online 
módon is intézheti a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési 
felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-
kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.  

A beiratkozás időpontja: 
2020. április 28. 0:00 óra és  

2020. május 15. 24:00 óra között 

Azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a 
beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyer-
meküket:

•	 olyan körzettel rendelkező általános iskolá-
ba kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek 
lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti 
körzetes általános iskola.

•	 a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózko-
dási helye szerinti körzetes általános iskolába kíván-
ják beíratni. 

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automati-
kus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános 
iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 
7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja sze-
rint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózko-
dási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja 
beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcso-
latot az érintett általános iskolával. A beiratkozás-
hoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van 
szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre 

tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első 
napján történik meg.:

•	 A gyermek személyazonosságát igazoló ha-
tósági igazolvány 

•	 A gyermek nevére kiállított TAJ kártya 

•	 A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány 

•	 Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

•	 Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog 
gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába 
való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, 
hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok 
megadása után megjelölik az intézményt. Online je-
lentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a doku-
mentumok másolatát, személyes megjelenés esetén 
pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi 
ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat 
alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok 
bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül 
sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői fel-
ügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat 
elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyin-
tézés felületén - az adatok megadását követően - az 
„Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást 
követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes 
megjelenéssel történő beiratkozás esetén a forma-
nyomtatványokat az intézmény biztosítja.

Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő 
beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüg-
gésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell 
számolni. 

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás 
az Ön számára nem megoldható:

Iskolánkban a jelentkezésekkel kapcsolatos ügyin-
tézésre naponta 8-12 óráig van lehetőség telefonon 
42/278-343, vagy a kossuth.tiszalok@gmail.com 
címen.

Szeretettel várjuk leendő elsős diákjainkat!

Tiszalök, 2020. április 03. 
Tisztelettel: Cserés Csaba igazgató

Digitális oktatás a Kossuthban

Tisztelt Szülők!

 A Kormány a koronavírus járvány terjedése 
miatt 2020. március 16. napjától a köznevelési intéz-
ményekben tantermen kívüli munkarend bevezetés 
mellett döntött. 

Az új munkarend bevezetését a vírus terjedésé-
nek megakadályozása indokolta, ezért kérem Önt, hogy a 
közös társadalmi felelősségvállalást erősítve a következő 
területen segítse közös munkánkat. Különösebb magya-
rázat és elemzés nélkül megérthető, hogy a kisebb lét-
számú, de nem izolált környezetben a vírus terjedésének 
megakadályozása ugyanúgy lehetetlen, mint a nagyobb 
osztályközösségekben. A vírus megállítására egyetlen 
lehetséges eszköz jelenleg a személyes találkozások, kö-
zösségek elkerülése. 

A kialakult világjárvány olyan, eddig nem lá-
tott helyzetet teremtett, amely során a társadalom vala-
mennyi tagját – korra tekintet nélkül – be kell vonni an-
nak megfelelő kezelésébe. Kérem, hogy gyermekeikkel 
is beszéljék meg a személyes találkozások és közösségi 
programok veszélyét, magyarázzák el nekik a meghozott 
kormányzati döntés indokát és annak szükségességét. 
Annak érdekében, hogy a veszélyhelyzet minél hama-

rabb megszűnjön, kérem, hogy családjukban döntsenek 
a személyes kapcsolatok helyetti egyéb kapcsolattartási 
formák előnyben részesítéséről. Tudjuk, hogy nehéz idő-
szak ez!

A társadalom valamennyi tagjának közös fe-
lelőssége a tanulók tankötelezettségének teljesítése. A 
tankötelezettség egyfelől jog, másfelől kötelezettség. A 
digitális munkarend mindenki számára egy újfajta ta-
nulási-tanítási-ellenőrzési formát jelent. Újfajta tanulás 
a tanulónak, újfajta tanítás a pedagógusoknak és újfajta 
ellenőrzés, figyelemmel kísérés a szülőnek.

A digitális tanulásszervezési módszerek adottak, ame-
lyek alkalmasak az osztálytermen kívüli tanításra, ebben 
az átmeneti időszakban.  A módszereknek alkalmazására 
való átállás a pedagógusok megfeszített munkája mel-
lett azonnali szemléletváltást is igényelt mind a tanulók, 
mind a szülők részéről. Ebben a folyamatban támogatá-
sukat és segítő türelmüket kérjük továbbra is!

Nyilvánvaló, hogy a hagyományos tanmenetek 
nem megvalósíthatóak az osztálytermen kívüli oktatás-
ban. A megszokott tananyag mennyisége szükségszerűen 
csökken(het), de ez a tananyag mélyebb elsajátításával 
és újabb készségek és képességek kialakulásával is jár. 
Mindenképpen hangsúlyoznom kell, hogy a digitális 
munkarend nem jelent folyamatos online oktatást. Szük-
ség volt az órarendek megfelelő módosítására, a tömbö-

sítésre. Kérem az intézmény által használt infókommuni-
kációs csatornákon továbbra is tájékozódjanak az iskolai 
feladatokról és az új információkról. Oktatásunk alapja a 
KRÉTA online felület. A mögöttünk lévő hetek azt bizo-
nyítják, hogy a pedagógus-diák-szülő kapcsolat gyorsan 
működövé tette a rendszert! Azok a tanulók, akik meg-
felelő eszközzel nem rendelkeznek, papír alapon kapják 
a tananyagot, a gyakorló és számonkérő feladatlapokat.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a digitális 
munkarend nem tanítási szünet, a tanév sikeres teljesíté-
sének feltétele a kiszabott feladtok elvégzése, a folyama-
tos kapcsolattartás az iskolával. Nem fordulhat elő olyan, 
hogy a tanuló tankötelezettségét nem teljesíti. Ebben az 
esetben osztályozó vizsgára és javítóvizsgára lenne szük-
ség. Ezt kerüljük el! Kijelenthetjük, hogy nagyon HIÁ-
NYOZNAK a gyerekek! A kialakult helyzet példátlan 
a magyar köznevelésben, így vélhetően számos továb-
bi kérdés merülhet fel a gyakorlat során. Kérdéseikkel 
forduljanak bizalommal hozzánk! 

Köszönjük a megértésüket és a további, sok-
szor erőn felüli segítségüket!

Tiszalök, 2020. április 03.

    Üdvözlettel:  
Cserés Csaba - igazgató

Akác-sirató

Siratom az akácom a Honvéd utcában,

Volt egy kis gyenge akácos hátul

a kert végén.

Nagyobbak, kisebbek növekedtek,

Leveleik lobogtak, zizegtek.

A bűnük az volt, hogy levelük és gyökerük volt.

Azt hitték, hogy ha majd ők is megnőnek,

Levelükkel port és füstöt szűrnek, oxigént lehelnek.

Ágaikon madárbölcsők ringottak,

Lombjuk közt fiókákat bujtogattak,

Nem várták meg, míg a természet elaltatja őket.

Erős ifjú kezek láncfűrésszel nekik estek,

Kis törékeny testüket lefűrészelték,

Fejük élességét csúfos módon össze-vissza dobálták,

földre lökték.

Madaraikat elzavarták, elűzték,

Hiába köröznek elhervadt testük felett.

Nem lelik sem fészküket, sem búvó helyüket.

Álltam a kert végén ahol sírt az akác,

Sírt a madár, sírt a fűrész, velük sírtam én is,

Némán néztem, hogy fáimmal mi történik.

Nem maradt más hátra, mint síró fatuskó, bogár és sáska.

Nagy Miklósné
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Zöld Sarok

A márciusi számban a vírusok elleni védekezés lehetősé-
geit vettük át, ahol megemlítettük, hogy mennyire fontos 
a minőségi tápanyag bevitele és a vitaminok pótlása. A 
koronavírus okozta veszélyhelyzetre való tekintettel most 
ezt a témakört fogjuk részletesebben körüljárni. 

Igen, egyenlőre nincs csodagyógyszer, ami megfékezhet-
né ezt az elszabadult, félelmetesnek tűnő járványt, viszont 
tudatosítsuk magunkban: Mindannyiunk szervezete 
képes felvenni a harcot a koronavírus ellen, ráadásul si-
kerrel! Mit tehetünk mi magunk, mikor a „Maradj ott-
hon!” vált társadalmunk elsődleges jelszavává? Valóban 
az a legbölcsebb, ha most - amennyire megtehetjük - ott-
hon maradunk és türelmesen kivárjuk a vírus lecsengé-
sét. Az ember elsősorban az immunrendszerének erősí-
tésével védekezhet ellene. A zöldségek és a gyümölcsök 
kiválóan alkalmasak erre. Ismerjük hát meg a védekezés 
talán legfontosabb elemét, a C-vitamint. A C-vitamin 
létfontosságú az ember számára. Ennek hiányában vi-
szonylag rövid időn belül a szervezet leépül és elpusztul. 
A legfontosabb immunerősítő vitamin. Szervezetünk 
megfelelő működéséhez szükséges a napi C-vitamin 
bevitel. Egy ember napi szükséglete kb. 30 mg/testsúly 
kilogramm. Ez azt jelenti, hogy egy 70 kilós embernek 
közel 2000 mg/nap (2g/nap), egy 100 kilósnak már 3000 
mg/nap (3g/nap) a szükséglete. Fontos, hogy aki fizikai 
munkát végez vagy rendszeresen sportol, annak ezen az 
alapértéken felül kell fogyasztania. Ha a szervezetünk ke-
vesebbet kap, mint amennyire szüksége van, akkor idővel 
kimerül, végül pedig annyira legyengül, hogy megbe-
tegszik. A kimerülés mértékétől függően a betegségek is 
egyre komolyabbak lehetnek. Fontos kiemelnünk, hogy a 
C-vitamin hiánya nem néhány napon belül érezteti ne-
gatív hatását. Van, hogy hónapokra, évekre visszamenő 
folyamatos hiányról, egyfajta C-vitamin alultápláltságról 
van szó. Tehát, aki mostanra több hónapos túlélésre ren-
dezkedett be az ne feledje, hogy nem csak lisztre, tésztára, 
konzervekre és húsokra, de vitaminokra, köztük C-vita-
minra is szükségünk van szervezetünk egészséges mű-

ködtetéséhez. Jó hír, hogy a C-vitaminhoz aszkorbinsav 
néven a gyógyszertárakban is hozzá juthatunk, természe-
tes módon pedig zöldségek és gyümölcsök fogyasztásá-
val tudjuk azt bevinni szervezetünkbe. Fontos, hogy az 
ételek C-vitamin tartalma magas hő hatására, nagyjából 
40 0C felett (főzés) megsemmisül, ezért a friss zöldségeket 
és gyümölcsöket részesítsük előnyben. Így az egyéb mik-
ro tápanyagok jelenléte miatt  a természetes  C-vitamin 
jobban tud hasznosulni a szervezetben, mint   a mester-
séges úton kivont   aszkorbinsav. A következő növények 
kiváló C-vitaminforrások: ribizli, paprika, petrezse-
lyem, brokkoli, karfiol, hagyma, borsó, karalábé, retek, 
kelbimbó, eper, alma, kivi, narancs, mandarin, grépfrút. 
Emellett tisztában kell legyünk azzal is, hogy a nagyüze-
mi módon termesztett növények bel tartalma (vitami-
nok, ásványi anyagok stb.) főként a talajok tápanyagtar-
talmának folyamatos merülése miatt csökkent az elmúlt 
évtizedekben. Szerencsére vidéken, - így Tiszalökön is - 
szinte mindenki rendelkezik legalább egy kiskerttel, így 
a vitamindús zöldségek és gyümölcsök előállítása nagy 
lehetőséget jelent az itt élők számára. A saját magunk 
által termesztett növények bel tartalmának növeléséért 
viszont mi magunk is tehetünk!  Ha már úgyis javasolt 
otthon maradnunk, akkor miért ne tölthetnénk az időt 
éves vitaminszükségletünk megtermelésével? Lássuk hát, 
tavasszal hogyan tudjuk javítani a talaj termőképességét, 
ezáltal pedig növényeink bel tartalmi értékeit. A talaj a 
földkéreg felső termékeny rétege. Hosszú időbe telik, 
mire egy terméketlen földfelszínből termékeny talaj kép-
ződik, melynek hasznos összetevőit már a növények is fel 
tudják venni növekedésükhöz. Európa talajainak réteg-
vastagsága átlagosan 20-30cm, azonban ez az érték Ma-
gyarországon 40-60cm! Ezt a felbecsülhetetlen kincsün-
ket megfelelő, fenntartható használattal tudjuk leginkább 
megóvni. A talajt úgy is felfoghatjuk, mint egy akkumulá-
tort. Ha folyamatosan csak termesztünk benne, de a beta-
karítás után nem pótoljuk vissza a tápanyagokat, akkor 
évről-évre gyengébb minőségűvé válik, kimerül. Többek 
között ebből fakad a nagyüzemi módon termesztett nö-
vények egyre gyengébb bel tartalma. Ennek elkerülésére 
az egyik legjobb megoldást az istállótrágya jelenti, mely 

nem csak a tápanyagokat képes pótolni, de hatására a ta-
lajélet is felélénkül, ami tovább fokozza annak termőké-
pességét. A földigiliszták, rovarok és mikroorganizmusok 
tovább segítenek nekünk a trágyával bejuttatott szerves 
anyagok lebontásában és a talajban történő elkeverésé-
ben. Az élőlények mozgásának hatására a talaj levegő-víz 
háztartása szintén javul, ami a termesztett növények gyö-
kérzetére van előnyös hatással. Ha nem tudunk istállótrá-
gyát szerezni, akkor se keseredjünk el, mert a komposz-
tálás eljárásával mi magunk is tudunk humuszt termelni. 
A legjobb az, ha az alapanyagokat a kert egyik félárnyékos 
helyén gyűjtjük össze és alulról hagyjuk érintkezni a talaj-
jal. A szerves anyagokat célszerű rétegesen felhalmozni. 
Kerülhetnek bele kihúzott gyomok, lekaszált fű, lehul-
lott levelek, növényi szárak, fahamu, kávézacc, tealevél, 
gabonaszalma, kukoricaszár, napraforgószár. A rétege-
zés során a kertünkből vett föld is kerülhet a komposzt 
kazalba.  Ne legyen benne műanyag, cserép, üveg, fém, 
kavics, betondarab, bomló és bűzös ételmaradék, cigaret-
ta-csikk, szövethulladékok, színes papír és faforgács sem. 
A komposzt összetevőit érdemes minél kisebbre aprítani, 
mert így nagyobb felületen indulhat be a korhadási folya-
mat, ezáltal humuszunk hamarabb elkészülhet. Magát a 
komposzt kazlat 2-3 havonta kell átkevernünk, hogy ne 
induljon meg benne rothadás, minden része elegendő 
levegőhöz jusson. Szárazság idején érdemes megöntözni, 
tetejére pedig nagylevelű növényeket (tök, dinnye), vagy 
akár virágpalántákat is ültethetünk. A gondosan kezelt 
komposzt egy év alatt válik szagtalan, jó szerkezetű, ál-
talában barnás-feketés színű anyaggá, ami utána már 
bátran kiszórható kertünkre, növelve ezzel megtermelt 
zöldségeink és gyümölcseink bel tartalmát, ezáltal pedig 
immunrendszerünk ellenálló képességét a betegségekkel, 
vírusokkal, vagy akár a koronavírussal szemben. Ne fe-
ledjük, immunrendszerünk tökéletes védelmet biztosít 
számunkra, azonban elfáradhat. Támogassuk küzdelmét 
vitaminokkal!

Készítette:  
Molnár Mátyás szakmai munkatárs 

Lektorálta:  
Dr Legány András és Dan-Megyeri Tamás kurátorok 

OPERALÁTOGATÁS TISZALÖKRŐL

Novemberi filharmóniás előadóinknak tett ígéretemnek 
sikerült eleget tenni, amikor 2020 februárjának utolsó 
napján kis társaságunk elindult a Debreceni Csokonai 
Színházba. Nem könnyű parkolás, majd kis séta, rövid 
keresgélés után megtaláltuk a művész büfét, ahol átve-
hettük Donkó Imre operaénekestől szakmai jegyeinket, 
és válthattunk velük néhány szót. Nagy megtiszteltetés 
volt számunkra ez a lehetőség, köszönjük szépen ezúton 
is! Ott készült az a fotó, amelyen Donkó Annamária, 
művészünk felesége is jelen van. Ő a kórusban énekelt, 
a művész úr pedig a sekrestyés szerepében jelent meg a 
színpadon. Ha megkérnénk valakit, hogy mondjon egy 
operát, amiben van gyilkosság vagy öngyilkosság, akkor 
jó eséllyel a fél operairodalmat felsorolja. Ha azonban 
azt kérdezzük, melyikben fordul elő mindkettő – és hal 
meg a darab végére az összes szereplő – akkor nagyjából 
a Toscára szűkül a kör. Puccini operája azonban nem 
csak attól izgalmas, hogy a végét senki nem éli túl. A 
cselekmény egyetlen nap leforgása alatt történik: 24 óra 
elmúlása alatt három halott – köztük Róma rendőrkapi-
tánya, aki hatalmával visszaélve zsarolja a környezetét s 

ezzel élet-halál ura. Ám Scarpiát szexuális vágya túllöki 
egy bizonyos ponton, elveszíti önuralmát és ugyanolyan 
áldozattá válik, mint akik felett eddig ő ítélkezett. Mind-

emellett a Tosca egy pszicho-krimi. Egy thriller. Egészen 
pontosan: zenés erotikus thriller. Ami a filmvásznon an-
nakidején Hitchcock volt, az az operaszínpadon Puccini. 
A zeneszerző egy finoman kidolgozott és szenvedéllyel 
teli krimit alkotott olyan mechanizmusokról, mint a ha-
talom jelenléte az egyházban, a politika és a szexualitás. 
Csak kevés operában szövődik össze ennyire szorosan és 
nyíltan a politikai önkény a személyes szenvedéllyel, mint 
Puccini megragadó darabjában szerelemről, becsületről, 
árulásról, hatalomról és féltékenységről. Az énekes szólis-
tákon kívül közreműködött a Csokonai Színház Énekka-
ra, a Debreceni Kodály Filharmonikusok és a Debreceni 
Lautitia Gyermekkar. Tosca szerepében Miksch Adrienn 
szoprán, Cavaradossi pedig egy román tenor operaéne-
kes, Călin Brătescu énekelt eredeti olasz nyelven. Az ért-
hetőség kedvéért a szöveg magyar feliratát követhettük 
végig a színpad feletti kivetítőn. Csodálatosan énekelte 
szólóját egy tíz év körüli kisfiú is. Elbűvöltek bennün-
ket a finoman megszólaló kórusok és persze a szólisták 
is lenyűgöző dallamaikkal. Furcsa volt számunkra, hogy 
művész urunk abban a mai ruhában állt színpadra, ami-
ben velünk is találkozott előadás előtt. Ez még semmi, 
mert a női főszereplő Tosca először nadrágban jelent 

meg a színpadon, pedig a történet 
Napóleon idejében játszódik. Bár 
Szendrey Júlia, Petőfi kedvese is 
hordott nadrágot, de tudomásom 
szerint a XX. sz. második 
felében terjedt el leginkább női 
viseletként. Megtudtuk ismerős 
előadóművészeinktől, hogy a 
rendezők így próbálják közelebb 
hozni a régi darabokat is a ma 
embere számára. Hihetetlen, de 
alig volt üres szék a nézőtéren! 
Az opera bemutatója Debrecen-

ben   2020. február 21-én volt, de még tovább is műso-
ron van, megnézheti, aki kedvet kapott netán. Eszembe 
jutott, talán másokat is érdekelne néha egy-egy színházi 
előadás. A régi szép időkben volt olyan tanévem, amikor 

gyerekekkel, kollégákkal rendszeresen mentünk ope-
rabérletünkkel Debrecenbe. Akkoriban Huri Bandi 
vezette a város buszát. Ha van ilyen affinitás valakiben, 
jelezze nekem vagy a városi könyvtárnak valamilyen for-
mában. Talán egy egész busznyi közönség is feltöltődne a 
színházban, mint ahogy Nyíregyházáról a Kodály Társa-
ság tagjai is tették. Sikerült közöttük régi ismerősökkel is 
találkozni a folyosókon, és nagy örömünkre láttunk volt 
tiszalöki tanítványt is a közönség soraiban. Kis csapatunk 
azzal az egyezséggel tért vissza előadás után Tiszalökre, 
hogy ennek az estnek folytatása következik! Kívánom 
minden újságolvasónak, hogy hasonló élményekben le-
gyen része! „Ekkor még nem volt tudomásunk magyar 
koronáról. Nem tudjuk, mikor lesz alkalmunk hasonló 
rendezvényben”-írta facebookoldalán Köreiné Ildikó. 
Ismerőseim hiába vették meg jegyüket a Toscára, a már-
ciusi előadások már elmaradtak! Én még láttam a Donkó 
művészházaspárt március 10-én, Nyíregyházán, a Bencs 
villában adtak Tavaszváró opera- és operettestet. Ez is 
nagy élmény volt! Csak reménykedni tudok, hogy egy-
szer szerencsésen túl leszünk ezen a vészhelyzeten, és 
folytatódhat az élet a megszokott kerékvágásban!

Cziczerné Darai Erzsébet ny. ének-zene tanár
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Kamarazenei versenyen voltunk a Bethlenben

Idén március 10-én és 11-én rendezték meg a Bethlen Művészeti Fesztivált a nyíregyházi Beth-
len Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola főépületében. A 
komolyzenei rendezvényen a zongorások léptek fel kedden, szerdán pedig kamarazenei produk-
ciókra került sor. A két napon összesen több mint ötven fellépés volt, a Nyíregyházi Televízió 
is beszámolt róla. A szerda reggel nem tért el a megszokottól: nyolc óra előtt már ott voltunk az 
iskolában, azonban az órák helyett gyakoroltunk még egy kicsit, majd Fekete Miklós tanár bácsi 
segítségével, autóval mentünk a Bethlenbe. Ott azonnal megmutatták nekünk, hol és hogy lehet 
a kézfertőtlenítőket használni. Az előadásokat az iskola aulájában tartották. A szakmai zsűri 
Várnagy Andrea zongoraművész vezetésével értékelte a fellépőket. Nemcsak a megyéből, hanem 
az ország számos pontjáról, még a határon túlról is érkeztek. A Kossuthot három kamarazenei 
csoport képviselte. Szabó Adél és Balogh Alina előképző első, Bajusz Botond, Lukács Milán és 
Fábián Liliána alapfok első évfolyamos tanulók furulyával léptek fel. A mi együttesünk már évek 
óta együtt próbál, a jelenlegi tagok: Szilágyi Szabolcs (klarinét A5), Vámos Bence (szaxofon A5) 
Varga Zalán (furulya A4), Csikós Réka (furulya A4). A nevezések alapján húsz kamarazenei 
produkció lett volna, végül a jelenlegi helyzet miatt tizenkettő együttes lépett fel. A nap végén 
mindhárom tiszalöki együttes nagyon boldog volt: az alsósok másodikok illetve harmadikok 
lettek, nekünk pedig sikerült a zsűri különdíját elnyerni. Egész nap nagyon izgultunk, hiszen 
szerettünk volna jó eredményt elérni. A tavalyi fellépésünk nem volt az igazi, ezért is akartunk 
javítani. Fellépni egy ilyen tíz éves hagyománnyal rendelkező Fesztiválon mindig jó érzés, na-
gyon ügyes csapatokkal tudjuk összemérni a tudásunkat. Nagyon örültünk, hogy részt tudtunk 
venni ezen a rendezvényen!

                                                                                                      Csikós Réka 7.a

A kivételes hatalom  
(visszapillantás a történelemre)

A kivételes hatalom sem a magyar állam történetében, sem a külföldi 
gyakorlatban nem ismeretlen, hiszen vannak olyan esetek, amikor arra 
kényszerül egy ország, hogy a törvényhozás rendes útjánál gyorsab-
ban kell intézkedni. A kivételes hatalomnak eddig két esetben lehetett 
helye: vagy háború idején (azaz amikor már folytak a harcok), vagy 
„háborúval fenyegető közvetlen veszély” esetén – de ha ilyenkor négy 
hónapon belül nem tört ki a háború, a kivételes rendeletek hatályukat 
vesztették. Két törvény adott eddig (szűkebb vagy szélesebb körű) fel-
hatalmazást a kormánynak arra, hogy bizonyos – normál esetben az 
országgyűlés hatáskörébe tartozó, tehát törvénnyel rendezendő – kér-
déseket rendeleti úton szabályozzon: az első világháború előtt 1912-
ben (önálló törvényként), majd a második háború előtt, 1939-ben (a 
Honvédelmi törvény részeként) fogadtak el ilyen törvényt. Elrende-
lésének két módja volt eddig: vagy konkrét személyeket (miniszterel-
nököt, belügyminisztert, igazságügyminisztert, kormánybiztosokat), 
vagy egészében a kormányt hatalmazta fel az országgyűlés a sürgősen 
szükséges intézkedések megtételére. Az így meghozott rendeletekért 
minden esetben az egész kormány viselte a felelősséget az országgyűlés 
felé, és a rendeletben meghatározott jogkorlátozások (a második világ-
háború idejéről sokan emlékezhetnek még: elsötétítés és/vagy kijárási 
tilalom elrendelése, magántulajdon elvonása (beszolgáltatás), általános 
hadkötelezettség elrendelése, magántitok, levéltitok megsértése, ható-
sági árszabás, büntetőtörvények szigorítása, stb.) csak meghatározott 
ideig (legfeljebb a békekötésig) maradhattak hatályban. A háborúknak 
(velük együtt a két világháború alatti kivételes rendeleteknek) komoly 
hatásuk volt az emberek mindennapi életére, felborult a korábbi jog-
rendszer, kényszerűségből megváltoztak a családi kapcsolatok (pl. le-
hetett telefonon keresztül házasságot kötni, ha a vőlegény a fronton 
volt), de leginkább mégis a gazdaságot sújtotta a háborúk bizonyta-
lansága. Lehetetlenné vált sok korábban megkötött szerződés teljesíté-
se, elértéktelenedett a pénz, amelyben az ellenértéket meghatározták, 
vagy épp megszűnt a vállalat, amely alkalmazta az embereket. Bizony, 
e helyzetek jogi következményeit akkoriban is le kellett vonni: ennek 
terheit valakinek viselnie kellett, amely a háború után a bíróságoknak 
jelentett évekig tartó többletterhet. A helyzet megoldását segítette az, 
hogy a háború után, amikor a törvényhozó szerv már újra tudott mű-
ködni, törvényben tett lehetővé egyes, gazdasági tárgyú kivételes ren-
deletek további alkalmazását.

Dr. Balogh Judit egyetemi docens 
Debreceni Egyetem

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.

2020. március 15-én megrendezésre került a Tiszalöki Fitness Centrumban az „Egészségünkre!” 
elnevezésű információs napunk, amelyen Dr. Gődény György volt a vendégünk. A sportolóként, 
gyógyszerészként ismert szakember által tartott előadás témája az egészségmegőrzés, a fittség és az 
aktuális koronavírus volt.  A hallgatóság kérdéseire kimerítő és alapos válaszokat adott, a youtube 
videóiból ismert nyíregyházi patikus. Ezúton is köszönjük neki, hogy elegett tett felkérésünknek.

 A pályázatunkat is érintette a kialakult helyzet, amely miatt sajnos nem tudunk rendezvényeket 
szervezni, de igyekszünk a kialakult helyzethez igazodni. A Gedeonné Seres Szilvia által tartott 
gyógytornák, illetve az ovisokat érintő logopédiai foglalkozások sajnos szünetelni kényszerülnek, 
de digitális formában igyekszünk ezeket pótolni.

Kérem, vigyázzanak magukra!

Üdvözlettel: 
Péntekné Cziáky Tímea, közösségszervező 

Nagy Emese szakmai vezető
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Ház, ingatlan, telek

Tiszalökön 2 szobás, 70 
m2-es családi ház, 570 
m2 telken, 6 M Ft-ért el-
a d ó . É r d : 3 0 / 3 0 9 - 7 7 5 0 
 

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

Tiszalök –Szőlőskertben, 
4 szobás,120 m2, részben 
alápincézett - földszintes, 
szilikátépítésű, felújítan-
dó, hagyományos fa nyí-
lászárós 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 
generációs, 5 szobás,168 
m2, 2 szintes, tufaépítésű, 
fa nyílászárós, felújítandó, 
összkomfortos családi ház, 
720 m2 telken eladó!  13.9 
M Ft  Érd: 06 30/7375-768   
 

Tiszalök belvárosában, 5 
szobás, 140 m2, földszint+-
tetőtér, hőszigetelt szili-
kát, fiatalosan felújított, 
műanyag nyílászárós, ösz-

szkomfortos családi ház, 
329 m2 telken eladó!  16.9 
M Ft  Érd: 06 30/7375-768   
 

Tiszalökön, 3 szobás, 116 
m2, földszintes, felújítan-
dó, tufaépítésű, komfortos 
ikerház, 1080 m2 összköz-
műves telken eladó!  5.49 
M Ft  Érd: 06 30/7375-768   
 

Tiszalökön 2,5 szobás, föld-
szintes, felújítandó, 120 m2-
es vályog+téglaépítésű csalá-
di ház, 837 m2 telken eladó!  
7.8 M Ft Érd: 06 30/7375-768   
 

Tiszalök – Szőlőskert-
ben, 4 szobás,99 m2, 
részben alápincézett, 
földszintes, hőszigetelt szi-
likátépítésű, komfortos, 
családi ház, 1003 m2 teljes 
közműves telken eladó!  15.6 
M Ft  Érd: 06 30/7375-768   
 

Tiszalök belvárosában 3 
szobás, 100m2, földszintes, 
vályogépítésű, felújítan-
dó, 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 szilikátépítésű, 
fa hőszigetelt nyílászárós, 
jó állapotú, összkomfortos 
családi ház, 657 m2 összköz-
műves telken eladó! 15.99 
M Ft  Érd: 06 30/7375-768   
 

Tiszalökön - az Új Üdülőn, 
igényes, hőszigetelt tégla-

építésű, 3 szintes, 300 m2, 6 
szobás – minden kényelmet 
/kikapcsolódást biztosító 
Panzió, 1300 m2 összköz-
műves telken eladó! 54.9 
M Ft  Érd: 06 30/7375-768   
 

Tiszalökön 3 szobás, 120m2, 
földszintes, vályogépítésű, 
felújítandó, komfortos csa-
ládi ház 2.160 m2 összköz-
műves telken eladó! 4.99 
M Ft  Érd: 06 30/7375-768   
 

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

Tiszalök belvárosában 3,5 
szobás,180 m2, földszint+ 
emelet/tetőtér beépítésű, 
szilikátfalazatú, felújítan-
dó, összkomfortos családi 
ház, 305 m2 összközmű-
ves telken eladó! 8.1 M 
Ft  Érd: 06 30/7375-768   
 

Tiszalök városban, 2800 
m2-es telken, 100 m2-es, 
2,5 szoba, vegyes fala-
zatú, földszintes, felújí-
tandó családi ház eladó!  
6.5 M Ft  Érd: 06 30/7375-768  
 
 Állás  
 

Tiszalöki fogorvosi ren-
delőbe asszisztenst keresek! 
Érdeklődni rendelési időben 
személyesen, vagy a 30/366-
5161 telefonszámon!

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: 
Elérhetőség: 06 42/278-122 

 

Tiszalök Kormányablak nyitva tartása: 
Bővebb felvilágosítás a  

Járási Hivatal felhívásában olvasható! 
 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Tiszavasvári Járási Hivatala 

FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY 
ügyfélfogadási rendje: 

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: 
 

INFORMÁCIÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYI  
ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATBAN a 2. oldalon

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: 
Április 09-15: Kelp Ilona Gyógyszertár 

Tiszavasvári, Kossuth út 40. 06 42/520-057 
Április 16-22: Aranykereszt Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61. 06 42/520-012  

Április 23-29: Kabay Gyógyszertár  
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18. 06 42/520-089 

Április 30 - Május 06: Kelp Ilona Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Kossuth út 40. 06 42/520-057 
Május 07-13: Aranykereszt Gyógyszertár 

Tiszavasvári, Vasvári P. út 61. 06 42/520-012  
Május 14-20: Kabay Gyógyszertár  

Tiszavasvári, Vasvári P. út 18. 06 42/520-089 
 

Állandó ügyeletes gyógyszertár: 
 Korona Gyógyszertár Nyitva: 0-24 órában 

Nyíregyháza, Szabadság tér 12/a.  06 42 411 865      
 

Orvosi ügyelet:  
hétköznapokon 17:00-07:00 hétvégén és ünnepnapo-

kon: 0-24 órában. Elérhetősége: 06 42/278-405 
Hívásaikat a diszpécser fogadja, ő továbbítja  

az orvosi ügyeletre vagy a mentőszolgálathoz! 
 

Állatorvosi ügyelet:  
Az állatorvosi ügyelet a járvány ideje alatt szünetel. 

Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti állatorvosát! 
 

Kéményseprőipari Kft.: 
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!

Tisztelt  
Kisállat-tulajdonosok!

A mai tudományos tények és ismere-
tek szerint a hazánkban általánosan 
háziállatként tartott állatfajok (be-
leértve természetesen a kutyákat és 
a macskákat is) nem terjesztik aktív 
módon az emberek járványos korona-
vírusos megbetegedését (COVID-19) 
kiváltó kórokozót. Az emberi megbe-
tegedések nem a háziállatainktól szár-
maznak és fordítva, a mai ismeretek 
szerint ezt az emberi megbetegedést 
kiváltó vírus nem betegíti meg a há-
ziállatainkat. A vizsgálati eredmények 
alapján kimondható, hogy a humán 
megbetegedések terjedésében az em-
berek egymás közötti közvetlen érint-
kezése és a cseppfertőzés (köhögés, 
tüsszögés) a legfőbb tényező. Mind-
ezekre és a humán koronavírus jár-
ványhelyzetre figyelemmel, az Önök, 
a munkatársaink és a családtagjaink 
védelme érdekében arra kérem Önö-
ket:

• Ha Ön lázas, légzőszervi panaszai 
vannak (köhög, náthás), kérjük, ne 
látogassa meg kisállat-rendelőmet, az 
állatának rendelőbe hozatalára kérjen 
meg más, egészséges személyt.

• Ha az emberi koronavírusos jár-
ványszempontjából Ön veszélyezte-
tettnek minősül (például 14 napon 
belül fertőzött környezetben tartóz-
kodott, vagy a magyar Kormány által 
a járvány miatt ideiglenesen beutazási 
tilalmi listán megnevezett ország-
ban járt), kérem, ne látogassa meg a 
rendelőt, az állatának intézménybe 

hozatalára kérjen meg más, fertőzött 
környezettel kapcsolatba nem hozha-
tó egészséges személyt.

• A mai ismeretek szerint az embe-
rek járványos koronavírusos meg-
betegedése elsősorban az idősebb 
korosztályokban okozhat súlyos 
megbetegedést.  Ezért azt javaslom, 
hogy a járvány lezajlásáig az idősebb 
állattartó ügyfelek – kerülve a saját 
fertőződésük lehetőségét -- ne hoz-
zák a rendelőbe az állataikat, kérjenek 
meg arra más, egészséges fiatalabb 
személyt.

• A rendelőbe belépéskor kérem, fer-
tőtlenítse a kezét a bejárat mellett el-
helyezett fertőtlenítővel

• A váróhelyiségben egy állattal 
lehetőleg csak egy kísérőszemély tar-
tózkodjon

• Kérem, a váróhelyiségben a megje-
lölt területen (a kijelölt vonal mögött) 
tartózkodjon

 • Kérem, a váróhelyiségben az ál-
lataikat kísérő személyek tartsanak 
egymástól legalább 1 méteres védőtá-
volságot, kerüljék a fizikai kapcsolatot 
(érintés, fizikai üdvözlés, kézfogás) 
más állattartókkal

• a várakozási idő csökkentése, illetve 
elkerülése érdekében védőoltás elvég-
zésére, vizsgálatra kérjen  időpontot  a 
+36-30/324-3023 mobiltelefonon.

Megértésüket, együttműködésüket 
köszönöm: dr Bodnár József

ANYAKÖNYV 
FEBRUÁR

Februárban  
házasságot kötöttek:

Balogh Piroska- 
Badnyák Miklós 

Fehér Nikolett Flóra- 
Erdei András

Akitől februárban  
búcsút vettünk:

Balogh Lajos György 
D. Nagy József 

Kander Ferencné 
Király Sándorné 

Monori Sándor Dezsőné 
Puzder Sándor 
Rózsa Erzsébet

Köszöntjük Tiszalök  
legifjabb lakóit:

Erdős Bianka 
Horváth Ábel 

Maráczi Sára Edit 
Szigeti Borbála Andrea 

Szigeti Norbert 
Szikszai Vivien

*   *   *

ANYAKÖNYV 
MÁRCIUS

Márciusban házasságot 
kötöttek:

Bakos József -  
Nyisztor Irén

Utasy Levente -  
Nagy Tünde

Akitől márciusban  
búcsút vettünk:

Dudás Andrásné 
Erdős Imre Jánosné 

Kállai Lajos 
Id. Szebenszki Gyula

Köszöntjük Tiszalök 
legifjabb lakóit:

Farkas Rubina 
Horváth Laurent Marcselló 

Kabai Evelin 
Lakatos Mirabella Maja 

Miron Szofi

A drága édesapa és férj,  
Porkoláb Sándor halálának első évfordulójára:

„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, 
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. 
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él, 

Egy gyertya az asztalon Érted ég. 
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 

Amit tőlünk soha senki el nem vehet. 
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,  

szívből szeretünk és nem felejtünk Téged!”

Szerető fia, Sándor, és felesége, Judit!
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„A mély gyász, amelyet egy szeretett lény halálakor érzünk, abból a  
megérzésből fakad, hogy minden egyénben rejlik valami leírhatatlan,  

valami, ami csak rá jellemző, és ezért teljességgel pótolhatatlan.”

                 Arthur Schopenhauer 
 

VARGA  MIKLÓS 
halálának évfordulójára emlékezik felesége, lánya, fia, veje és unokája

Gyászmise ének

Adj irgalmat, adj nyugalmat, ó Atyánk a lelkednek,  
akikért ez áldozattal, Testvéreid esednek. 

Adjon nekik enyhületet, a végtelen szeretet,  
Adj irgalmat, adj nyugalmat,  
minden meghalt hívednek. 

A szerető tanítványnak,  
Szent Jánosnak mondatott: -írd föl:  

Boldog mindörökké az Úrban elhunyt halott.

TiszalökiHírlap 3KÜLÖNSZÁM

 
A LAKOSSÁGI BEJELENTÉSEKET, KÉRDÉSEKET,  

ÉSZREVÉTELEKET  
EZEKEN AZ ELÉRHETŐSÉGEKEN VÁRJUK:

       Telefon_1: 06/70/364-6476  
       Telefon_2: 06/42/578-033 
 

       E-mail: korona.tiszalok@gmail.com 
       E-mail: polgarmester@tiszalok.hu

ÖNKÉNTESEK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK AZ ALÁBBI FELADATOKRA:
- Arcmaszkok varrása az önkormányzat által biztosított alapanyagból.

- Egészségügyi végzettséggel rendelkezők bevonása a védekezésbe.

- Idősekről való napi gondoskodás.

- Egyéb feladatok.

Kérjük, a fentebb megadott elérhetőségeken jelentkezzenek!

1,5 m
ÍGY VISELKEDJÜNK A GYÓGYSZERTÁRAKBAN,  
BOLTOKBAN, POSTÁN, PÉNZINTÉZETEKBEN:

Egyeztetve a fentebb felsorolt üzletek és intézmények vezetőivel az alábbiakat kérjük 
betartani:
- Egy családból egy ember vásároljon, intézze az ügyeket.
- A fentebb felsorolt helyeken tartsanak biztonságos távolságot más személyektől  
 (legalább 1,5 méter).
- Javasoljuk a bankkártyával történő fizetéseket.
- Ne köhögjenek és tüsszentsenek másokra,  
 használjanak zsebkendőt vagy arcmaszkot!
- A válogatható frissárut puszta kézzel ne fogják meg!

LOMTALANÍTÁS 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kialakult helyzetre való 
tekintettel a lomtalanítás egy későbbi időpontban lesz, amiről 

majd értesítjük Önöket. Megértésüket köszönjük!

Egy Húsvét margójára 
Húsvét, az egyház egyik legnagyobb jelentő-
ségű eseménye, Jézus Krisztus kereszthalá-
lára és feltámadására való emlékezés.  Hús-
vétkor, a böjt után egy kicsit mindannyian 
újjászületünk, a tavaszi nap sugarai új erővel 
töltenek fel mindnyájunkat - DE! Sajnos az idei 
ünnepet beárnyékolja a félelem, a remény, a bi-
zonytalanság és a bezártság! Most ezt kell elfogadni, de higy-
gyünk abban, hogy egyszer véget ér ez a sajnálatosan kialakult helyzet, és a 
jövő évi hittel teli megújulás ünnepét már szeretteink körében tölthetjük! Jó 
egészséget mindenkinek!                    

      -TH-

AZ IDŐSEK VÉDELMÉBEN EZT KÉRJÜK! 

MARADJANAK OTTHON!
A koronavírus nagyon gyorsan terjed, és tudjuk, hogy 
az idősekre a legveszélyesebb. Ezért arra kérjük idősebb 
honfitársainkat, hogy maradjanak otthon, és mindent te-
gyenek meg annak érdekében, hogy ne kelljen kimenniük 
az utcára, és ne kelljen elhagyniuk a lakásukat.  Ellátásuk-
ról önkormányzatunk gondoskodik, ezért szükség estén 
forduljanak hozzánk!

Fiatalok, hozzátartozók!

Kérjük a gyermekek, unokák segítségét is! Gondoskodja-
nak idős szeretteikről, de kerüljék a személyes érintkezést, 
mert azzal megfertőzhetik hozzátartozójukat. Tudniuk 
kell, hogy a fiatal, egészséges szervezet tünetmentesen is 
hordozhatja a vírust.


