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Megérkeztek a házi 

rozsdafarkúak
Korábban két tavaszt jelző 
növényről írtam, de most 
ettől eltérek, és egy madárra 
hívom fel a figyelmet: a házi 
rozsdafarkúra. Eredetileg 

ezek a madarak sziklás területeken, bányafalakon fészkeltek, de ma már itt élnek kötöttünk a 
településeken és szívesen rakják fészküket verandáink gerendáira, vagy az éppen számukra, a falra 
kihelyezett sekély peremű dobozokba. Egyszóval urbánus madár lett. Télire ők is elvándorolnak, és 
ilyenkor április végén, május elején érkeznek. Jelenlétüket azonnal tudatják, mert a hímek kiülnek 
egy-egy magasabb pontra, háztetőre, vagy kéményre, és hangos éneklésbe kezdenek. Hangjuk olyan, 
mintha üvegcserepeket dörzsölnénk össze. A hímek a költés idején sötét színűek (kékes-feketék), de a 
farktollaik mindig élénk rozsdavörös, amelyet gyakran billegetnek. A tojók sötétszürkék, de a farktollaik 
nekik is vörös. Fészküket mohából, fűszálakból rakják, amit aztán tollakkal bélelnek ki. Legtöbbször 
ezt olyan csendben csinálják, hogy észre sem vesszük. Gondos szülők még akkor is, amikor a hímek 
félrelépnek, és egy másik tojóval is párba állnak. Ilyenkor a hím két családot is kénytelen etetni. És ezt 
meg is teszi. Rozsdafarkúaknál ez a büntetése a bigámiának!

 
dr Legány András

Emlékét megőrizzük 

Király Sándor, Tiszalök Vá-
ros Díszpolgára, korábbi 
polgármestere 2020. április 
4-én elhunyt. Tiszalök Vá-
ros Önkormányzata saját 
halottjának tekinti.

Király Sándor Budapesten szü-
letett. Általános iskolai tanulmá-
nyait a Csongrád megyei Mind-
szent községben kezdte, majd 
Budapesten fejezte be.

1953-55 között  iparitanuló volt, 
vasesztergályos szakmunkás 
vizsgát tett, és ezt követően négy 
évig a szakmájában dolgozott, 
majd a Vízügynél helyezkedett 
el.

1960-ban feleségével Tiszalökre 
költöztek, családot alapítottak.

1963-ig a Tiszántúli Vízügyi 
Igazgatóság állományában dol-
gozott, a munka mellett elvé-
gezte az Út-, híd és vízműépítési 
technikumot. Ezt követően 
1986-ig a Királyéri Vízgazdálko-
dási Társulatot vezette. 

1986-tól 1998-ig egy ciklusban 
tanácselnökként, két ciklusban 
polgármesterként tevékenyke-
dett. 

1998-tól nyugdíjazásáig a Ti-
szamelléki Mélyépítő Kft-nél  
dolgozott.

Polgármestersége idején épült 
meg az általános iskola főépüle-
te, megvalósult a települési gáz-
hálózat- és az újtelepi ivóvíz há-
lózat kiépítése. Átadásra került 
a rendőrőrs, a mentőállomás, a 
II. világháborús emlékmű, vala-
mint ekkor valósult meg a jelen-
legi szabadstrand kialakítása is.

Nagyon szerette a munkáját, 
szívén viselte az itt élő emberek 
gondját, baját, minden lehetősé-
get megragadott arra, hogy tevé-
kenységével öregbítse Tiszalök 
hírnevét. Négy éven keresztül 
Megyei Közgyűlési tag volt. 11 
éven keresztül a Települési Ön-
kormányzatok Országos Szövet-
ségének elnökségi tagjaként kép-
viselte Szabolcs-Szatmár-Bereg 
és Hajdú-Bihar megye települé-

seinek érdekeit. Odaadó mun-
kájának köszönhetően 1992-ben 
városi rangot kapott Tiszalök.

Számos jelentős, önkormányza-
tokat érintő kérdésben, közügy-
ben, rendelet megalkotásában 
Király Sándor tapasztalatára, 
meglátására mindig számítottak 
szakmai fórumokon, testületek-
ben, különböző szervezetekben 
egyaránt.

Ez az érdekérvényesítés megmu-
tatkozott a települések gázellátá-
sa során végzett munkában, to-
vábbá az ivóvíz javítását szolgáló 
intézkedésekben is.

Tiszalökért végzett áldozatos 
munkáját megbecsülve 

2007-ben a Tiszalök Városért 
kitüntető díjat kapta meg,

2009-ben átvette a Magyar 
Köztársaság Arany 
Érdemkeresztjét,

2018-ban Tiszalök város Dísz-
polgára lett.

Tiszalök város lakosainak 
nevében kegyelettel emlé-
kezünk Király Sándorra, és 
városunkért végzett áldozatos 
munkájára.

Emlékét megőrizzük.

Tiszalök Város  
Önkormányzata

1939 – 2020

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A  
JÁRVÁNYHELYZETTEL KAPCSOLATBAN 
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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ  
A JÁRVÁNYHELYZETTEL  

KAPCSOLATBAN

Tisztelt Tiszalöki Lakosok! 

Az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

1. Tapasztalatok, észrevételek a kijárási korláto-
zással kapcsolatban 

2. Tájékoztatás a kijárási korlátozás feloldásával 
kapcsolatban

1. Tapasztalatok, észrevételek a kijárási 
korlátozással kapcsolatban

A kijárási korlátozások bevezetése óta meghozott dön-
téseinket az Operatív Csoport folyamatos egyeztetetése 
előzte meg a háziorvosokkal, a mentősökkel, a rendőrök-
kel, gyógyszertárakkal, pénzintézetekkel, a Tiszalökön 
élelmiszerboltot üzemeltetőkkel, az intézmények veze-
tőivel, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetőjével, 
a horgász egyesülettel, az egyházakkal, valamint a Tisza-
lökön, Tiszalök – Újtelepen és Kisfástanyán ebédet osztó 
szervezettel.

A kijárási korlátozás időszakában   
az alábbiakat tapasztaltuk:

A tiszalöki emberek nagy része betartotta a szabályo-
kat. Nem találkoztunk egymással, nem rendeztünk kerti 
partit, nem használtuk a közösségi tereket, és  a masz-
kot is sokan felvettük a bevásárláshoz. Nem találkoztunk 
gyermekeinkkel, unokáinkkal, mert nem jöttek haza, 
mert felelősen gondolkodtak a szüleikről, nagyszüleikről, 
rólunk, óvtak bennünket a fertőzéstől. 

A külföldről hazatérő kamionosok, az áruszállítók, a kint 
dolgozók nagy része is fegyelmezetten karanténba he-
lyezte magát - kérni se kellett -, ha nem volt megfelelő 
lakásuk erre a célra, akkor albérletet fizettek a megoldás 
érdekében.

Megfeszített munkát végeztek és végeznek  önkormány-
zatunk dolgozói, az idős emberekhez járó szociális gon-
dozóink, az idősek otthonában dolgozó alkalmazottaink, 
az orvosaink, az egészségügyi dolgozóink, hogy megaka-
dályozzák, a vírus elterjedését itt Tiszalökön. 

Már eddig is milliókat fordítottunk a védekezésre. Csak 
az eldobható műanyag edények – amiben az ebédeket 
osztjuk naponta – kerültek eddig 1,2 millió Ft-ba. 

Tapasztaltuk, hogy a szabályokat  
figyelmen kívül hagyók közül voltak,

- akik a járvánnyal legfertőzöttebb területekről 
– Budapestről és Pest megyéből - gyakran 
utaztak településünkre;

- akik leszakították a kifüggesztett figyelmeztető 
táblákat, a lezárást jelző szalagokat és többen be 
is mentek ezekre a területekre;

- akik csoportosulásokat kezdeményeztek olyan 
területre, ami rendelet alapján nem látogatható;

- akik nem munkavégzés céljából csoportosultak 
közterületeken.

Az előző hetekben többször is be kellett avatkozni a ren-
dőröknek, mert voltak, akik nem tartották be a horgá-
szatra előírt szabályokat. Az Üdülőtelepen lakók panasz-

kodtak, hogy tömve voltak Húsvétkor az utcák a nem ott 
lakó emberekkel.

Tudjuk, megértjük és átérezzük, hogy nehéz ezt az idő-
szakot azoknak megélni, akik lakótömbökben, udvar nél-
küli lakásokban élnek és hiányzik a mozgásszabadságuk.

2. Tájékoztatás a kijárási korlátozás feloldásá-
val kapcsolatban

Tisztelt Tiszalöki Lakosok! 

A koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érde-
kében folytatott védekezésről, rendelkezésekről és in-
tézkedésekről folyamatosan tájékoztattuk Önöket. A 
2020. május 4-vel kezdődő héten már a járvány elleni 
védekezés második szakaszába lépünk. Ez egyrészt köny-
nyítéseket jelent, másrészt azonban a korábbiaktól még 
inkább felelősségteljesebb magatartást kíván. A könnyí-
tések, a korlátozások feloldása még nagyobb fegyelmet, 
kötelezettségeket is jelentenek számunkra. A járvánnyal 
való „együttélés” időszaka kezdődik el, amelyben a moz-
gásszabadságot össze kell hangolni a magunk, és ember-
társaink egészségének megőrzésével. Most rajtunk a sor, 
hogy megmutassuk, képesek vagyunk a mindennapi élet-
ben is betartani az óvintézkedéseket.

 
A 2020. május 4. napjától érvényes  

új rendelkezésekről  
az alábbi tájékoztatást adom: 

•	 A kijárási korlátozás Budapest főváros és Pest 
megye kivételével megszűnik.

•	 Mindenki köteles – a közös háztartásban élők 
kivételével –a másik embertől legalább 1,5 mé-
ter távolságot tartani.

•	 Az üzletben történő vásárlás és a tömegköz-
lekedési eszközökön való tartózkodás során 
mindenki köteles szájmaszkot (esetleg száját és 
orrát eltakaró sálat vagy kendőt) viselni. Min-
den tiszalöki állandó lakos részére az önkor-
mányzat ingyenesen biztosított háztartáson-
ként 2 db mosható szájmaszkot. 

•	 A védőtávolság megtartása mellett a közterüle-
tek, parkok is látogathatók.

•	 Saját és családja érdekében a 65. életévét be-
töltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, 
gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segéd-
eszközt forgalmazó üzletet továbbra is 09.00 
óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. 
Ebben az időintervallumban az ott foglalkoz-
tatottak kivételével kizárólag a 65. életévüket 
betöltött személyek tartózkodhatnak.

•	 Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók 
által látogatható.

•	 A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, 
a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – kert-
helyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a 
megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása meg-
engedett. A vendéglátó üzleten belül, az ott 
foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos. 
Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek ki-
adása és a mosdó használata. A védőtávolság 
megtartásáról a vendéglátó üzlet üzemeltetője 
köteles gondoskodni. A védőtávolság betartá-
sát asztaltársaságonként kell érteni.

•	 A szolgáltatás biztosítása céljából működő üz-
let nyitva tarthat és látogatható.

•	 A rendezvények megtartására vonatkozóan a 
korábbi korlátozás megmaradt, a polgári há-
zasságkötés és temetés mellett, a vallási közös-
ségi szertartás is tartható, de továbbra is bizto-
sítani kell a védőtávolság megtartását.

•	 A szabadvizű  strand nyitva tarthat és látogat-
ható.

•	 A Kenyérgyári-holtágon a horgászattal kapcso-
latos helyi korlátozások megszűnnek.

•	 A városban működő játszóterek, a sportpálya, a 
kondipark saját felelősséggel használhatók.

•	 A Polgármesteri Hivatal és a Járási Hivatal ügy-
félfogadási rendje nem változik.

•	 A Fitness Centrum  létszám korlátozásokkal 
saját felelősséggel használható.

•	 Az általános iskolában továbbra is digitális for-
mában történik az oktatás, ügyintézés elsősor-
ban telefonon történik.

•	 Az Idősek Gondozó Otthonában továbbra is 
látogatási és kijárási tilalom van. 

•	 Háziorvosi ellátás igénybevételéhez időpont-
egyeztetés szükséges, a háziorvos legfeljebb 4  
beteget fogadhat óránként. 

•	 A Városi Könyvtár kölcsönzési szolgáltatása a 
Honvéd utca felőli ablakon keresztül történik. 
A Művelődési Ház zárva tart.

•	 Az óvoda és napos bölcsőde továbbra is nyitva 
van, de legfeljebb 5 fős csoportok működhet-
nek helyiségenként.

•	 Az egészségügyi intézményekre vonatkozó el-
járásrendről külön tájékoztatók készülnek.

Tisztelt Tiszalökiek! 

NE FELEJTSÜK EL, HOGY MÉG  
MINDIG  VESZÉLYHELYZET VAN,  

itt Tiszalökön is!

Kérem, hogy a hatályos rendeleteket, védelmi intézkedé-
seket tartsák be!

Felhívom a figyelmet arra, hogy aki a kormányrendele-
tekben meghatározott védelmi intézkedéseket, szabályo-
kat megszegi, szabálysértést követ el és ötezertől ötszáz-
ezer forintig büntethető.

Továbbra is tájékozódjanak hiteles forrásokból, ha kér-
désük, bejelentésük, észrevételük van, a kapcsolattartás-
ra használják a korábban megadott telefonszámokat és 
e-mail címeket!

 
A  mai napig Tiszalökön lakó, koronavírussal fer-
tőzött beteg nincs.

 
Vigyázzunk egymásra! Vigyázzunk Tiszalökre! 
Csak együtt sikerülhet!

Tiszalök, 2020. május 04.                                                    

                                                      Tisztelettel: 

Gömze Sándor 
polgármester  

TiszalökiHírlap2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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SZIGORÚ FELTÉTELEK  
MELLETT 

 
ÚJRA KÖLCSÖNÖZHETÜNK 

KÖNYVEKET!
 

Tisztelt Olvasóink!

A koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben a tisza-
löki Városi Könyvtár szeretne a szabadidő hasznos eltöl-
téséhez hozzájárulni, ezért lehetőséget biztosít, hogy az 
olvasók kölcsönözni tudjanak, ehhez igényeiket jelezzék az adott héten legkésőbb az átvétel előtti napon 12 
óráig az alábbi módok valamelyikén:

1. Elektronikus formában a könyvtár e-mail címére:

tiszalokikonyvtar@gmail.com 

vagy a Facebook oldalára Városi Könyvtár és Művelődési Ház, Tiszalök

2. Telefonon: hétfő-péntek 8-12 óra között a 42/578-022 –es telefonszámon.

 
A könyvek átvételének módja:

 Mivel a könyvtárba szigorúan tilos belépni, ezért a kölcsönzött könyveket a könyv-
tár Honvéd utca felőli hátsó ablakában lehet átvenni és visszahozni, hétfőtől-péntekig, 
8-tól 12 óráig természetesen maszkban és gumikesztyűben, és csak teljesen egészségesen.  
 
 A visszahozott könyveket fertőtlenítés után egy hét karanténba helyezzük (az egészségügyi előírá-
sokra tekintettel). Kérjük, hogy az esetleges várakozás során tartsák be az eddig megszokott intézkedéseket 
(szájmaszk, megfelelő távolság)!Ajánljuk mindenkinek jó szívvel az olvasást a kényszerű otthoni tartózkodás 
szabadidejére egyben tisztelettel kérjük segítségüket, hogy az információ eljusson minél több emberhez az 
interneten kívül is.

INFORMÁCIÓK AZ  
EGÉSZSÉGÜGYI  

ELLÁTÁSSAL  
KAPCSOLATBAN

 
Az országos tiszti főorvos utasításai alapján 
a házi- és gyermekorvosok valamint a védő-
női szolgálat a távkonzultációt helyezi előtér-
be, ami szerint telefonon is lehetőség nyílik a 
gyógyszereik felírására. Járványügyi érdekből 
légúti fertőzési tünetekkel senki ne jelenjen 
meg a háziorvosi rendelőkben, az ő ellátásukat 
távkonzultáció formájában kell megoldani. Aki-
nél nehézlégzés jelentkezik, annak az Országos 
Mentőszolgálathoz kell fordulnia!

Amennyiben a tünetek alapján indokolt a teszt 
elvégzése, azt az egészségügyi szakemberek 
otthonukban 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



TiszalökiHírlap4 JÁRVÁNY IDEJÉRE
A veszélyhelyzetről és annak 

jogi következményeiről

Az köztudomású, hogy a kormány a 
40/2020. (III. 11.) Korm. számú rende-
letével a világjárványra figyelemmel ve-
szélyhelyzetet hirdetett ki. Ez egy olyan 
sajátos helyzet, amelyben a mindennapja-
inkra kidolgozott jogszabályok (amelyek 
általában egészen jól rendezik ügyes-ba-
jos dolgainkat) nem, vagy nem úgy mű-
ködnek, mint általában. A veszélyhelyzet 
kihirdetésére van az Alaptörvényben biz-
tosítva jogi lehetőség, és a magyar állam 
utóbbi bő száz évében kétszer is szükség 
volt arra, hogy – mindkétszer a háborús 
veszély miatt – kivételes hatalomra vonat-
kozó felhatalmazást adjon az országgyűlés 
a kormánynak, hogy ezáltal biztosítsa a 
hatékony védekezést.

A jelenlegi veszélyhelyzet hatásai

A kivételes hatalom (azaz a kormány 
felhatalmazása rendkívüli intézkedések 
megtételére) nem újkeletű, nem 21. száza-
di jogintézmény. Az azonban, hogy most 
nem egy világháború fenyegetése, hanem 
egy egészségügyi helyzet miatt került erre 
sor, eddig nem volt gyakorlatban. Az új 
helyzet pedig nem kevésbé bizonytalan, 
mint a háború, hiszen nem tudjuk, med-
dig fog tartani, nem tudjuk, elegendőek 
lesznek-e a jelenlegi korlátozások a terje-
dés megfékezésére, nem tudjuk, meddig 
kell otthon maradnunk, és nem látjuk 
még, hogy mikor és hogyan áll vissza az 
élet a rendes kerékvágásba. Az eddig ki-
hirdetett jogszabályok csak nagyon enyhe 
korlátozásokat tartalmaznak, és arra kérik 
a lakosságot, hogy ne a kényszer miatt, 
hanem saját józan megfontolásából tar-
tózkodjon azoktól a helyzetektől, amelyek 
a vírus terjedését elősegíthetik. Ennek 
egyik eszköze a boltok, üzletek és közös-
ségi terek nyitvatartási idejének korláto-
zása (46/2020. kormányrendelet), másik 
eszköze a kijárási korlátozás (71/2020. 
kormányrendelet). Ezek a kormányrende-
letek – jelenlegi tudomásunk szerint – áp-
rilis 11-éig mindenképpen hatályban ma-
radnak, és e dátum után dönt a kormány 
arról, hogy szükséges/elégséges-e ezek 
fenntartása (mert megfontoltak és tudato-
sak vagyunk, magunktól is otthon mara-
dunk), illetve (ha az önkéntes jogkövetés 
nem elégséges) szükség van-e ezeknél ko-

molyabb korlátozásokra. Most minden-
esetre csak a jelenlegi (amikor e sorokat 
írom, azaz március 30-án hatályos) sza-
bályozásról tudok beszélni, és arról is csak 
az eddigi, „normál” jogrendben kialakult 
gyakorlat alapján, és mindenképp csak 
vélemény formájában, hiszen már a jelen-
legi rendelkezések értelmezése is számos 
jogi bizonytalanságot vet fel. Amit célsze-
rű rögtön az elején leszögezni: jelenleg 
(még) a veszélyhelyzet nem minősíthe-
tő lehetetlenülési oknak, ismert idegen 
szóval „vis maiornak.” (Mert ha ez lenne, 
akkor mindenki minden kötelezettségé-
től mentesülhetne pusztán a járványra 
való hivatkozással.) Ez azonban (a most 
hatályos jogszabályok szerint) egyáltalán 
nincs így. A körülmények elnehezüléséről, 
talán átmeneti lehetetlenülésről beszél-
hetünk, de olyan elemi csapásról, amely 
miatt minden megkötött szerződéstől, 
vállalt kötelezettségünktől megszabadul-
nánk, nem. Az elnehezült körülmények, a 
bizonytalan helyzet pedig arra kell, hogy 
indítson bennünket, hogy lehetőleg meg-
állapodás útján keressünk megoldást, így 
a terhek megoszlanak a felek között. A 
71/2020. kormányrendelet szerint a kijá-
rási korlátozás nem érinti a munkavégzést 
(és a munkába járáshoz nem szükséges 
munkáltatói igazolás). A családjogi köte-
lezettségek teljesítését sem (az elvált szü-
lők kapcsolattartása a gyermekeikkel ép-
pen úgy folyhat tovább, mint eddig, azzal, 
hogy a higiénés szabályokat persze mind-
két félnek be kell tartani, az otthontanu-
lást biztosítani, stb.). Ha valamilyen ala-
pos ok miatt a láthatás mégis elmarad (pl. 
mert a gyermek épp himlős lesz), akkor 
később kell pótolni a kimaradó kapcsolat-
tartást. Sem a gyermekkel együtt élő, sem 
a külön élő szülő nem hivatkozhat jelenleg 
a járványhelyzetre olyan okként, amely a 
gyermek át- vagy visszaadását megaka-
dályozná. Ezesetben ugyanis a másik fél 
a gyámhatósághoz vagy a bírósághoz for-
dulhat. A másik nagyon gyakori kérdés-
kör a munkajogot érinti. A veszélyhelyzet 
miatt már most számos munkáltató leál-
lást rendelt el, és sokan tartanak attól, mi 
lesz, ha nem kapnak majd fizetést, vagy mi 
lesz, ha elbocsátják őket. Vajon elbocsát-
hatják? – teszik fel a kérdést. A munkajogi 
szabályokban a jogalkotó gyakorlatilag 
mindent módosíthatóvá tett a munkálta-
tó és a munkavállaló közös megegyezésével 
(40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 6. § (4) 
bekezdés). Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 

helyzetben a munkáltató egyoldalúan nem 
csökkentheti a munkaidőt vagy a mun-
kabért, jogszerűen nem bocsáthatja el a 
járványhelyzetre hivatkozással a munka-
vállalót, de a szabadságnak azt a részét, 
amellyel nem a munkavállaló rendelkezik, 
bizony kiadhatja. Ezen túlmenően a felek 
közösen megállapodhatnak pl. a csökken-
tett munkaidőben vagy a munkaidő-keret 
átütemezésében. Ha ezeket a munkáltató 
nem vállalja, megszüntetheti a munkajog-
viszonyt, de csak az általános szabályok 
szerinti „rendes” felmondással (azaz fel-
mentési idővel és végkielégítés megfizeté-
se mellett). Ugyanígy a munkavállaló sem 
hivatkozhat arra, hogy – ha a munkáltató 
előírta a munkavégzési kötelezettséget, és 
biztosítja a munkavégzés feltételeit (pl. 
fertőtlenítő, biztonságos távolság) – a jár-
ványveszély miatt nem megy dolgozni. 
Mert ha nem tesz eleget munkavégzési 
kötelezettségének, az a munkaszerződés 
súlyos megszegése, ami miatt a munkál-
tató bizony elbocsáthatja. Előfordul, hogy 
valaki épp lakásvásárlásban van, és az 
ebből fakadó kötelezettségének teljesíté-
se kerül veszélybe a jelenlegi helyzetben. 
Mert vevő, és a bank nem adja olyan gyor-
san a hitelt, ahogyan a szerződéskötéskor 
számították, vagy mert eladó, és nem tud-
ja az ingatlant a vevő birtokába adni, mert 
nem akar kimenni („Maradj otthon!”). 
Ezekben a helyzetekben is célszerű a felek-
nek megegyezéssel rendezni a helyzetet (pl. 
megállapodni egy későbbi fizetési vagy 
birtokátruházási határidőben), nem pedig 
elállni a szerződéstől, mert arra nem „elég 
ok” a járványveszély. Ha pedig a megegye-
zésre nincs lehetőség, a főszabály az, hogy 
a szerződéseket teljesíteni kell, és ha ebből 
többletköltség vagy kár származik, azt is 
viselni kell – azaz senki nem hivatkozhat 
mentesülési okként a járványhelyzetre. 
Végül mit lehet tenni, ha vállalkozásunk 
bérelt ingatlanban működik? Vajon jár-e 
a jelenlegi korlátozások mellett egy he-
lyiségért a bérleti díj? A válasz az, hogy jó 
eséllyel igen. Ha ugyanis men használja 
az ingatlant a bérlő, akkor ki kell költözni 
belőle és vissza kell adni a bérbeadónak az 
ingatlant (a bérbevételkorinak megfelelő 
állapotban és felszereléssel), és ha nincs 
(ameddig nincs) hatósági tiltás, addig to-
vábbra is fizetni kell a helyiségbérleti díjat 
annak ellenére is, hogy a bérlőnek nincs 
bevétele, mert nincs forgalma. (A magyar 
bírói gyakorlat ezt hívja gazdasági lehe-
tetlenülésnek, és mindeddig az a töretlen 

gyakorlat vele kapcsolatban, hogy nem 
minősül szerződést bontó oknak. A vál-
lalkozó üzleti kockázatába beletartozik az 
is, hogy néha nem jönnek a vevők.) Persze 
ilyenkor is mindkét félnek az az érdeke, 
hogy lehetőleg egymás iránti kölcsönös 
türelemmel, közös megegyezéssel rendez-
zék a helyzetet. Hogy ez a gyakorlat vál-
tozni fog-e a jövőben, épp a jelenlegi hely-
zet miatt, azt még nem tudjuk. Egyelőre 
biztosan nem, mert a bíróságok „rendkí-
vüli ítélkezési szünetet” tartanak, semmi-
lyen személyes megjelenéssel járó eljárási 
cselekményt nem végeznek.) Ezekre a 
helyzetekre is a legjobb megoldás a meg-
egyezés – ha a károkat (bevételkiesés az 
egyik, bérleti díj kiesése a másik oldalon) 
megosztják, mindkét félnek könnyebb 
átvészelni ezt a helyzetet. Hogy a veszély-
helyzet elmúltával pedig milyen gyakorla-
tot fog kialakítani a bíróság, az egyáltalán 
nem látható előre.

Mit kell tenni, ha baj van?

Nagyon kell vigyázni arra, hogy a ha-
táridők (így a perindítási határidők is) 
a „rendkívüli ítélkezési szünet” alatt 
ugyanúgy folynak, mintha minden a ren-
des módon haladna (ha tehát valakinek 
– véleménye szerint jogellenesen, mert a 
munkáltató a jelen helyzetben a veszély-
helyzetre mint vis maiorra hivatkozik 
– megszüntetik a munkaviszonyát, a fel-
mondás kézhezvételével a perindításra 
nyitva álló 30 napos határidő elkezdődik, 
azaz 30 napon belül be kell nyújtania a bí-
róságra a keresetlevelét, nem várhat vele 
a veszélyhelyzet végéig – még akkor sem, 
ha utána a bíróságon nem is történik az 
irattal semmi. Minden más, itt említett 
esetben pedig – ismétlem – mindene-
kelőtt a megegyezésre kell törekedni. A fe-
leket minden szerződés körében fokozott 
együttműködési kötelezettség terheli, ha le-
het, ezt most próbáljuk méginkább alkal-
mazni, hogy ezeket a mindannyiunknak 
nehéz hónapokat minél kevesebb veszte-
séggel vészelhessük át. Az ügyvédek szük-
ség esetén tudnak távmunkában segíteni, 
az internet és számos elektronikus prog-
ram biztosítja, hogy az ügyintézés ne áll-
jon le még akkor sem, ha esetleg érezhető-
en lelassul. Ha teheti, mindenki maradjon 
otthon, vigyázzon magára és szeretteire! 
     
         Dr. Balogh Judit  
          ügyvéd

Tiszalök Város Önkormányzata Egyesített 
Szociális Intézménye – Idősek Otthona

A vírus miatti korlátozások továbbra is érvényben vannak 
az intézményben. A dolgozók felkészültek, megismerték az 
eljárásrendeket, az előírt és szükséges védőfelszereléseket, fer-
tőtlenítő és tisztítószereket időben beszereztük. A Nemzeti 
Népegészségügyi Központ Egészségügyi Igazgatási Főosztály 
szakfelügyelője megtette a kormány által elrendelt intézményi 
ANTSZ ellenőrzést. Örömmel dokumentálta, hogy mindent 
a szabályoknak megfelelően talált. Megkezdtük a felkészülést 
a megelőzést szolgáló, országosan zajló intézményi fertőtlení-
tésre, amelyet az intézményünkben a Magyar Honvédség Ve-
gyivédelmi Zászlóalj Biológiai Mentesítő Csoportja hajt végre 
2020.05.06-án. Mindezek mellett továbbra is nagy gondot fordí-
tunk az ellátottak mentális gondozására. Készültünk a Húsvétra 
tojásfestéssel és asztali dekorációval. Igaz, tovább tartott a saját 
kezünkről leoldani a festéket, de legalább addig is jókat kacag-
tunk egymás piros ujjain. A gyógytorna sem szünetel, továbbra 
is minden csütörtökön tornáznak az idősek. A gyógytornász a 
tornagyakorlatokat videóra vette, így azt levetítve el tudjuk végezni az ülőtornát. Megün-
nepeltük Nagy Pálné, intézményünk legidősebb bentlakójának születésnapját, ugyanis 

2020. 04. 17-én töltötte be életének 99. évét. Az ünnepi alkalom-
ra az intézmény egyik szakácsnője készítette el a tortát. A látoga-
tás hiányából adódó lelki nehézségek enyhítésére egy zárt face-
book csoport került kialakításra, amely segítségével kapcsolatba 
kerülhetnek egymással az idősek és hozzátartozóik. Köszönjük 
a kitartást munkatársainknak bentlakásban, intézményen kívü-
li ellátásban és konyhán dolgozóknak egyaránt. Minden túlzás 
nélkül ilyen embert próbáló feladattal még nem találkoztunk, 
amely az elmúlt másfél hónap során intézményünk minden te-
rületére zúdult folyamatos készenlétet igényelve. A város vezeté-
se az első perctől kezdve komolyan veszi a felkészülést, valamint 
a megelőzést. A lehetőségeihez mérten biztosításra kerültek a 
megelőzéshez szükséges eszközöket az intézményünk számára. 
Köszönjük a város intézményeinek és az önkénteseknek, hogy 
mellénk állnak, segítik a munkánkat. Nagyon jó érzés, hogy 
ebben a nehéz időszakban a város intézményei összefognak 
és együttműködnek a nap, mint nap elénk gördülő problémák 
megoldása érdekében. Mindenkinek jó egészséget és kitartást 
kívánunk! Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Szabó Veronika – Intézményvezető 
Karikásné Dojcsák Orsolya – Terápiás munkatárs



KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍREKTiszalökiHírlap 5
A járványügyi helyzetben is folyamatos 

a toborzás

A Magyar Honvédség a koronavírus járvány mi-
att egyik napról a másikra munkájukat vesztett 

embereknek is szeretne alternatívát kínálni.

A kialakult gazdasági helyzetben sok ember megélheté-
se került veszélybe. A honvédség őket is szeretné meg-
szólítani, biztos megélhetést és kiszámítható pályaképet 
kínálva számukra. A toborzás folyamatos országszerte, a 
szakemberek azonban arra kérik az érdeklődőket, hogy 
első körben lehetőség szerint inkább telefonon vagy 
e-mailben keressék őket, elérhetőségeik megtalálhatók 
a www.hadkiegeszites.hu oldalon. Az érdeklődők kétféle 
szolgálati forma közül választhatnak: a szerződéses ka-
tonai szolgálat folyamatos munkaviszonyt biztosít, míg a 
tartalékos szolgálat azoknak szól, akik tanulmányaik vagy 
meglévő munkahelyük mellett szeretnének részt vállalni 
a honvédelmi feladatokból. A jelentkezési feltételek közt 
szerepel a magyar állampolgárság, az állandó belföldi la-
kóhely, a betöltött 18. életév, a büntetlen előélet, valamint 
az egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmasság. A 

megbízható fizetésen és a béren kívüli juttatásokon kívül 
változatos munkakörülmények, valamint számos szakmai 
kihívás várja a leendő katonákat: nálunk a tehetségtől, a 
hozzáállástól és a kitartástól függ, hogy ki milyen sike-
res lesz, a honvédség pedig támogatja a katonák további 
szakmai fejlődését. Sokan a katona szó hallatán egyből a 
terepen lévő, aktív harcoló katonára gondolnak, viszont a 
támogató beosztások (pl. ápoló, logisztikus, pénzügyes) 
ugyanolyan fontos szereppel bírnak és – nem utolsó sor-

ban – lehetővé teszik a munkavállalóknak, hogy a koráb-
ban megszerzett civil képesítéseiket is hasznosíthassák. 
Személyes jelentkezésre a megszokott rendben, hétfőtől 
csütörtökig 8:00-15:30 óra között, pénteken pedig 8:00-
12:00 óráig van lehetőség. A toborzóiroda munkatársai 
kérik ügyfeleiket, hogy amennyiben a személyes ügyinté-
zés mellett döntenek, előzetesen jelezzék érkezésüket te-
lefonon, vagy elektronikus úton, elkerülve a járványügyi 
rendszabályok miatt előforduló várakozást.

Póczos Nikolett - t. főtörzsőrmester

MAGYAR HONVÉDSÉG

KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI 
NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG

6. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda

Cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 29; 
Telefon: +36 (42) 501-030;

E-mail: szabolcs.toborzo@mil.hu

Bűnmegelőzés

Az iskola kapui hetekkel ezelőtt bezártak, a tanulást 
otthon folytatjátok online felületeken tanáraitok segít-
ségével. Amennyiben egyedül vagy otthon, az alábbi-
akra figyelj:

1. Ne nyiss ajtót idegeneknek! 
- A bejárati ajtót mindig zárd be! Ha van, használd a 
biztonsági láncot is! 
- Ha valaki kaputelefonon keresztül kéri, hogy engedd 
be, de nem ismered, ne nyisd ki neki a kaput!

2. Szüleiddel tartsd a kapcsolatot telefonon! 
- Hívd fel őket rendszeresen, ahogy erről korábban 
megegyeztetek. 
- Te is legyél mindig elérhető szüleid számára, hiszen 
aggódhatnak érted.

3. Barátaidat csak akkor engedd be a lakásba, ha 
a szüleiddel megbeszélted és ők megengedték.

4. Ismeretlen hívószám esetén ne vedd fel a 
telefont!

5. Telefonon, internetes felületen ne mondd el 
senkinek, hogy egyedül vagy otthon!

6. Ha internetezel, figyelj arra, hogy senkinek ne 
add meg a lakcímedet, személyes adataidat (nevedet, 
születési adataidat, telefonszámodat, hova jársz iskolá-
ba stb.)! 
- ha a közösségi oldalakon ismeretlen személy ír üze-
netet vagy találkozóra hív, minden esetben mondj 
NEM-et!

7. Ha bármi rendkívüli történik, azonnal telefo-
nálj szüleidnek!

8. Veszélyhelyzet esetén hívható egységes se-
gélyhívó szám: 112 (pl. tűzeset, rosszullét, baleset stb.) 
- Amikor a hívásfogadó felveszi a telefont, a követke-
zőket kell elmondanod:  
- Mi történt? 
- Mikor történt? 
- Hol történt? 
- Kivel történt? 
- Hogyan történt?

•	 A hívásfogadó esetleges további kérdéseire 
próbálj meg nyugodtan, érthetően válaszolni.

Ezen a linken le lehet tölteni az adatlapot a címoldalon 
található rajzpályázathoz! http://www.police.hu/hu/hi-
rek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/centenarium/
centenariumi-rajzpalyazat-felhivas

Digitális munkarend  
a Telekiben

Mint az mindenki számára ismeretes, a koronavírus 
miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben 
új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020 (III.14.) 
Kormányhatározat értelmében az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium a tanulók és hozzátartozóik vé-
delmének érdekében a veszélyhelyzetre vonatkozóan 
a szakképzésben is bevezette a digitális munkarendet. 
2020. március 16-tól visszavonásig a közismereti és 
szakmai elméleti tananyagot tantermen kívüli, digi-
tális oktatás formájában sajátíthatják el tanulóink. A 
tantermen kívüli, digitális munkarendre a Nyíregyházi 
Szakképzési Centrum vezetőinek 2020. március 18-ig 
eljárásrendet kellett kialakítaniuk, amely tartalmazza a 
megvalósítás részleteit. Ez az eljárásrend – a Nyíregy-
házi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközép-
iskolája és Kollégiuma iskolára vonatkozó intézményi 
függelékkel kiegészítve – megtalálható az iskola hon-
lapján. A tanárokat a minisztérium folyamatosan tájé-
koztatja a KRÉTA rendszeren keresztül és minden új 
lehetőség megismertetésével is segítik munkánkat. A 
digitális munkarend bevezetésének kezdetén tájékoz-
tattuk a tanulókat, szülőket, illetve egy felmérést bo-
nyolítottunk le az eszköz- és internetellátottság tekin-
tetében. A felmérés kiértékelését követően az a döntés 
született, hogy az iskola pedagógusai a tananyagot 
az internet segítségével juttatják el a tanulókhoz kü-
lönböző csatornákon keresztül: elsődlegesen a Kréta 
napló, Facebook, Edmodo, Google Classroom, e-mail, 
stb. (Azért használunk ennyi csatornát, mert a tanulók 
eltérő lehetőségekkel, felkészültséggel rendelkeznek, 
és ehhez alkalmazkodnunk kell.) A tanulók szintén 
ezen csatornák felhasználásával tudnak visszajelzést 
küldeni tanáraiknak.  A minisztérium, a Nyíregyházi 
Szakképzési Centrum vezetői, az iskola a fiatalok ér-
dekeit szem előtt tartva együtt dolgozik a tantermen 
kívüli oktatás feltételeinek megteremtésén, ezáltal biz-
tosítva, hogy minden tanuló sikeresen zárhassa a tan-
évet. Amennyiben a tanulónak otthonában nem állnak 
rendelkezésére a szükséges eszközök vagy nincs inter-
netelérés, akkor az iskola intézményen belül biztosítja 
a szükséges feltételeket, a járványügyi előírások szi-
gorú betartása mellett, legfeljebb 5 fős csoportokban, 
felügyeleti rend keretén belül. Mivel szakképzéssel 
foglalkozunk, külön meg kellett vizsgálnunk a szak-
mai gyakorlati oktatás megvalósítási lehetőségeit je-
len körülmények között. Prof. Dr. Palkovics László, 
Innovációs és Technológiai Miniszter a szakképző 
intézményekben tantermen kívüli, digitális munka-
rend bevezetésének eljárási szabályairól szóló egyedi 
miniszteri határozata értelmében a szakmai gyakorlati 
oktatást – a szakma jellegétől és a szükséges eszkö-
zöktől függően – lehetőség szerint szintén digitális 
munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel, projek-

tfeladat előírásával kell teljesíteni. Duális képzések 
esetében, amennyiben bármelyik fél úgy ítéli meg, 
hogy a gyakorlati oktatás nem megoldható, a szakkép-
ző intézmény és a gyakorlati képzőhely közösen dönt 
a digitális munkarendben történő megszervezéséről 
vagy a gyakorlati oktatás halasztásáról. Duális képző 
partereink nagy része vállalta a gyakorlati oktatás digi-
tális munkarendben történő folytatását, illetve az eddi-
gi tanműhelyi gyakorlatok esetében is áttértünk a digi-
tális munkarendre. Ahogy a határozatban is szerepel: a 
szakmai gyakorlathoz szorosan kapcsolódó projektfel-
adatok megoldásával teljesíthetik a gyakorlati oktatás 
követelményeit tanulóink. A kilencedik évfolyamos 
tanulókra már évek óta a február-április időszakban 
szintvizsga várt, melynek sikeres teljesítése előfelté-
tele volt a nyári összefüggő szakmai gyakorlat kezde-
tétől a tanulószerződés megkötésének. A tanulószerző-
dést a tanuló és a vállalkozás köti a szakmai gyakorlat 
teljesítésére. A határozat értelmében az esedékes szint-
vizsgákat el kellett halasztani, de a szakmai gyakorlat 
kezdetére a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerző-
dést köthetnek. Az eddigi tapasztalatok alapján az új 
munkarendben is vannak nagyon szorgalmas tanulók 
és olyanok, akik több noszogatásra szorulnak. De ez 
nem újdonság, hiszen a „normál” munkarendben is így 
van ez. Eddig is, és ezúton is kérjük a tanulókat/szü-
lőket, jelezzék, ha valamilyen (technikai) problémába 
ütköznek, igyekszünk megoldást találni. Mire a cikk 
megjelenik, addigra nagy valószínűséggel túl leszünk 
az írásbeli érettségi vizsgák nagy részén (mint ismere-
tes, néhány kivételtől eltekintve csak az írásbeli vizs-
gákat tartjuk meg) és gőzerővel folyik a szakmai vizs-
gák szervezése, ahol a szóbeli vizsgatevékenységekre 
nem kerül sor. Normál esetben a vizsgákat a ballagás 
szokta megelőzni. Ezúttal sem történt máshogy, csak a 
digitális munkarend digitális ballagást kívánt: egy ösz-
szeállítást készítettünk a ballagó diákok, szüleik, bará-
taik, dolgozóink és tanulóink részére, mellyel felidéz-
tük az itt töltött éveket és búcsút vettünk tőlük. Nagy 
örömömre szolgált, hogy a kisfilm elkészítésében szí-
vesen segítettek a végzős, illetve még maradó tanulók, 
kollégák. Végezetül egy versenyeredményről szeret-
nénk beszámolni. A Szakma Kiváló Tanulója Verseny-
re több szakmában is neveztünk tanulókat. Örömmel 
értesültünk róla, hogy Kiss Máté burkoló tanulónk 
a megyei fordulóból bejutott az országos előváloga-
tóba. Nagyon vártuk március 20-át, a megmérettetés 
napját, a kialakult helyzetre való tekintettel azonban 
a verseny elmaradt. Ennek ellenére a megyei forduló-
ban elért eredménye alapján Kiss Máté és Varga Kevin 
Erik mentesül a központi írásbeli vizsgatevékenység 
teljesítése alól, azt vizsgatevékenység nélkül jelesnek 
kell tekinteni. A szakmai elméleti tárgyakat Jancsó 
Adrienn tanárnő tanítja nekik, szakmai gyakorlatukat 
pedig a kilencedik év kezdetétől a Hot & Cold Therm 
Kft. Szakképzési Centerében teljesítették. Gratulálunk 
a fiúknak és felkészítő tanáruknak, oktatójuknak!
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Gyakorlati évem a Tiszalöki  

Református Egyházközségben

Dicső Melinda vagyok, 2019. november 1-től a Tisza-
löki Református Egyházközségben szolgálok gyakor-
nokként, ahová a Debreceni Református Hittudományi 
Egyetemről kerülhettem ki. A hatéves lelkészképzés 
utolsó esztendőjében a hallgatók gyakorlatukat egy re-
formátus gyülekezetben teljesítik szakoktató lelkipásztor 
irányítása alatt, ahol tapasztalatokat szerezhetnek. Úgy 
gondolom, hogy nem túlzás azt állítani, hogy minden 
teológushallgató erre az évre tekint a legnagyobb várako-
zással. Alig várjuk, hogy végre átültethessük az elmélet-
ben tanult dolgokat a gyakorlatba, hogy minden napun-
kat gyülekezeti szolgálatban tölthessük. Hála Istennek 
én egy olyan gyülekezetben lehetek, ahol nagyon sokféle 
feladat, szolgálati lehetőség van. Különösen is pozitív 
számomra az, hogy a gyakorlatvezetőm, Lőrinczyné 
Harászi Andrea lelkésznő, aki példaként állhat előttem, 
mert láthatom azt, hogy milyen nőként, egy nagy család 
mellett gyülekezetet vezetni, intézményeket irányítani. A 
gyülekezet temploma már első alkalommal nagy meleg-
séget, családias légkört sugallott számomra, ahová öröm 
betérni. Nincs ez másképp a gyülekezetünkkel kapcso-
latban sem. A közvetlen, szeretetteljes légkör nagyon po-
zitívan és bátorítóan hat rám, szeretek a testvérek között 
lenni, mert nagyon nyitottak és befogadóak. Ez a nyitott-
ság és befogadás nem csak az Ige üzenetére érvényes, 
hanem úgy érzem, engem is befogadtak, szeretettel vesz-
nek körül, ami nagyon jól esik a gyakornoknak, aki egy 
teljesen új környezetbe kerül. Igaz, én kisvárdai vagyok, 
így nem szakadtam olyan messzire a családomtól, mégis 
jó azt érezni, hogy a gyülekezet a második otthonommá, 
családommá vált az eltelt időszakban. Megnyugtató az 
a tudat, hogy bármilyen kérdéssel, kéréssel fordulhatok 
hozzájuk, ők mindig szívesen segítenek nekem. Jó azt 
látni, hogy vannak még olyan gyülekezetek, ahol nem 
csak vasárnap találkoznak, nem csupán igei alkalmakra 
gyűlnek össze, hanem kötetlenül, saját véleményünket 
vállalva tudunk beszélgetni egymással, közösségépítő 
programokat szervezhetünk, melyek jobban összeková-
csolnak minket. Eddigi szolgálatom egyik legkülönle-
gesebb alkalma 2019. karácsonyának másodnapja volt, 

amikor 8 gyermeket és 2 felnőttet keresztelhettem meg. 
Ez volt az első keresztelésem, így ez mindenképpen 
emlékezetes marad számomra. Az elmúlt időszakban 
legtöbb örömömet a gyermekek és az idősek közötti 
szolgálatban találtam, úgy érzem, ők állnak hozzám a 

legközelebb. Lelkésznő mind az öt óvodában, valamint 
az általános iskolában is tart hittan órákat, amelyeken én 
is ott vagyok vele, illetve ha úgy adódik, én tarthatom 
meg az órákat. Bevallom, eleinte tartottam attól, hogyan 
fogok kijönni a gyerekekkel, képes leszek-e lekötni őket, 
közelebb kerülni hozzájuk. Azonban pozitívan csalód-
tam, sikerélményem van, és egyre inkább a szívemhez 
nőnek a tiszalöki gyerekek, akiktől rengeteg szeretetet, 
kedvességet kapok. Nagyon jól esik az, amikor a város-
ban a pici óvodás gyerekek már mosolyogva köszönnek 
nekem, vagy amikor az iskolások messziről integetnek 
nekem szünetben, amikor éppen ebédért megyek. Meg-
látásom szerint nem a tananyag és a vasszigor az első 
a hittan órákon, hanem a lelkületünk, a gyerekekhez 

való szeretetteljes odafordulás. Az, hogy érezzék, ezek 
az alkalmak jó értelemben, de másak, mint egy tanóra 
vagy bármilyen foglalkozás. Számomra fontos az, hogy 
terelgessük őket, kapjanak egy kis pluszt, legyen az is-
meret, szeretet, odafigyelés. Nem csak a hittan órákon, 
hanem egyházközségünk intézményében, a Bástya Fo-
gyatékosok Református Nappali Házában is találkozok 
gyermekekkel, akik rendkívül ragaszkodók, szavakkal és 
gesztusokkal is kifejezik szeretetüket, öröm velük fog-
lalkozni, mert mindig nagyon feltölt a velük eltöltött idő. 
A Bástya idősebb korosztálya is különleges helyet foglal 
el a szívemben, ők is mindig hatalmas szeretettel és nyi-
tottsággal fogadnak engem, valamennyiszer köztük va-
gyok. Igyekszem közöttük rövid áhítatokkal is szolgálni, 
de a legjobbak itt is a kötetlen beszélgetések, a jókedvű 
játékok, amikor jobban megismerhetem őket, múltjukat, 
jelenüket. Hálás vagyok, hogy a Bástyában egy olyan 
odaadó munkatársi közösségben szolgálhatok, akik úgy 
érzem, engem is befogadtak. Nagyszerű azt is tapasz-
talni, hogy egyházközségünknek a városvezetéssel is jó 
kapcsolata van, számíthatunk egymásra. Nagy örömmel 
léptem fel Nőszövetségünk énekkarával advent negyedik 
vasárnapján, a városi ünnepségen, illetve a magyar kul-
túra napján is. Szívesen járok a város Idős Otthonába is a 
vasárnapi istentiszteltek után. Nagyon jó, hogy ebben az 
intézményben is van lehetőségünk az Igére vágyó, isten-
tiszteletek után vágyakozó idősekkel találkozni, közösen 
énekelni, imádkozni. Összességében tehát elmondhatom 
azt, hogy nagyon jó helyen vagyok, jó emberekkel körül-
véve, így remekül érzem magam Tiszalökön. A lelkész-
nő mellett sok tanulási lehetőségem adódik, kollégaként 
számít rám, ezért nagyon sok szolgálati ágba van lehető-
ségem betekinteni, azokat kipróbálni és felismerni azt, 
hogy mennyire nem magától értetődő dolog az, hogy egy 
gyülekezetben és annak intézményeiben működőképe-
sen zajlik az élet. Látom azokat a szép eredményeket, 
amelyek a hűséges gyülekezeti tagok, az áldozatkész 
presbiterek és intézményeink lelkiismeretesen dolgozó 
munkatársai nélkül nem jöhetnének létre. Örülök annak, 
hogy ilyen környezetben, ilyen emberek mellett szerez-
hetek tapasztalatokat és építhetek kapcsolatokat, hiszen 
mindez nem természetes dolog! Bízom abban, hogy a 
közösség javára lehetek én is!

Választás

Választás mindig van, csak néha nagyon nehéz azt a jót, azt a jó döntést meghozni. Amikor 
még annyi mindent szeretnénk elmondani, de már elmulasztottuk éppen azt a percet és már 
többé nem lesz rá lehetőség, mert pont az a pillanat már tovaszállt, akkor talán már nincs vá-
lasztási lehetőségünk. S elrepült már az a szó is vele. Az egész életünk választások sorozata 
onnan kezdve, hogy megszületünk, de talán vannak, akik úgy gondolják, hogy a születésünk 
is egyfajta választás, mert a lélek választja ki, hogy hova is születünk, hol is van az a jó hely, 
ahová a gyerek megszületni készül. Aztán életünk során nem is igazán tudjuk, hogy mink van 
csak akkor, amikor elvesztünk valamit és választás elé állít a sors. A hiányát érezzük annak, 
amit elveszítettünk és választani kell, hogy bánkódjunk, vagy tovább lépjünk. Értékeljük azt, 
ami van, és átértékeljük azt, amit már elveszítettünk. Gyerekként választunk kedvenc ruhát, 
színes mesét, óvodás barátot, okos társasjátékot, puha plüssjátékot, örök barátot. Majd ké-
sőbb szeretni való tantárgyat, értékes kikapcsolódást, érdekes tábort, jól beszélhető nyelvet és 
hobbyt. El kell tudni dönteni, hogy hol akarunk tovább tanulni, vagy a szüleink választanak 
helyettünk középiskolát, gimnáziumot, szakkört. Választhatunk, ha az első házasság tönk-
remegy és válással végződik, és jöhet a második, ami már jobb és sikeresebb is lehet, mert 
mondhatjuk, hogy az első palacsinta is mindig odaég vagy szakadt lesz, de ugye a többi már 
mindig tökéletesre sikeredik és jó lesz. Vagy éppen ehetünk mindig szétszakadt palacsintát 
is! Ugye ezt is mi dönthetjük el, a mi választásunk. Óriási lehetőséget ad az életünk a mi 
számunkra, hiszen mi választunk illatokat, színeket, ízeket is a sok-sok kavalkádból! Meg-
választjuk a szerelmünket, vagy éppen minket választanak ki. Megválasztjuk a megszületett 
gyermekünk nevét. Ugye nem is tudja mindenki, hogy amikor gyereke születik, akkor válik 
igazán szülővé és a félelem és az állandó féltés onnantól kezdve az ember állandó társává 
válik és talán innentől kezdve már nincs választás, mert szülő lett, csak éppen az lesz a vá-
lasztás tárgya, hogy jó szülő, vagy rossz szülő lesz a jövőben?! Soha többé nem engedi el 
ezt az érzést, persze vannak, akik ez alól is kivételek. Választunk barátot, társat, munkahe-
lyet, választunk egy-egy jó izgalmas vagy éppen unalmas könyvet, lakóhelyet, meleg otthont. 
Kiválasztjuk a bútorainkat, berendezési tárgyainkat, ruháinkat, mindennapi tárgyainkat és 
kozmetikumainkat is, és még oly sok mindent életünk során. Megválasztjuk ételeinket és 
megválasztjuk a politikusainkat is, jól vagy rosszul döntünk akkor, amikor megválasztjuk a 
képviselőinket, szomszédunkat és azt a helyet ahol vásárolni szeretnénk, vagy éppen nyaral-
ni.  Ugye, ha jól végig gondoljuk, akkor az egész élet egy választás, csak éppen a kezdetét 
és a végét nem mi választjuk meg, de addig itt áll előttünk ez az óriási lehetőség a választás 
lehetősége és szabadsága!

                                                                                             Bodnár Gáborné

ZöldSarok

Régebbi számunkban szó volt a globális klímaváltozásról, mely hazánkat is 
érinti. A hó hiányos tél után pillanatok alatt berobbant a tavasz, azonban je-
lentősebb mennyiségű csapadék továbbra sem érkezett hozzánk. Ez is az ég-
hajlatváltozás egyik következménye. Az előrejelzések szerint az elkövetkezendő 
évtizedekben Magyarország évi átlaghőmérséklete 1-2,5 0C-kal fog emelkedni, 
ami a csapadék éves eloszlására is befolyással lesz. Várhatóan gyakoribbá fog-
nak válni a csapadékszegény, aszályos időszakok, illetve a hirtelen nagy meny-
nyiségben lezúduló esőzések. Mindkét szélsőség kockázatot jelent kiskertünk-
re. Aszálynak nevezzük a hosszan tartó csapadékhiányos időszakot. Ilyenkor 
a talaj annyira szárazzá válik, hogy a növények már egyáltalán nem tudnak 
hozzáférhető vízhez jutni. Szokták mondani, hogy „A májusi eső aranyat ér”. 
Nem hiába, hiszen növényeink számára a tavaszi időszak az egyik legfontosabb 
csapadék szempontjából. Ezen kívül a nyári hőhullámok és a perzselő napsü-
tés is komolyabb vízhiányos állapotot válthatnak ki. Emellett a hirtelen túl sok 
csapadék sem szerencsés, mivel a talajvízszint annyira megemelkedhet, hogy 
növényeink kirohadhatnak. Hogyan tudunk alkalmazkodni a várható szélsősé-
gekhez? A két hatás kiegészíti egymást, így vízvisszatartás formájában képesek 
vagyunk kiegyenlíteni őket. A csatornák segítségével gyűjtsük össze az esővizet 
hordókba, amikből a száraz időszakban öntözni tudunk. A kertben vizes árkot 
vagy tavacskát is kialakíthatunk, melyek egyrészt összegyűjtik az esővizet, más-
részt miután megtelnek, a nedvességet fokozatosan oszlatják szét a körülöttük 
lévő szárazabb talajrétegekbe. Lényegében az ilyen fajta kis vízgyűjtők emelik 
a talajvízszintet, alulról öntözve ezzel növényeinket. Másik kiváló alkalmazko-
dási mód a talajtakarás, vagy más néven mulcsozás. Ennek során a gondosan 
előkészített „csupasz” talajt befedjük. Erre kiválóan alkalmas a szalma vagy a 
széna, de a fűnyíróval levágott fű is. A mulcsozás megvédi a talajt az esőcsep-
pek rongáló hatásától és a talajéletre káros UV-sugárzástól, emellett átengedi a 
csapadékot, így az beszivároghat a talajba. Továbbá az elpárolgó víz lecsapódik 
a mulcson és visszajuthat a talajba, mindezek mellett viszont levegőzik is. Ösz-
szességében a talaj víz-,hő- és levegőgazdálkodása kiváló lesz, ami serkenti a 
talajéletet (mikroorganizmusok, giliszták stb.), ezáltal többféle tápanyag válik 
hozzáférhetővé növényeink számára.

Írta: Molnár Mátyás Bölcs Baglyok Szögi Lajos Közhasznú Alapítvány munka-
társa, Lektorálta: Dan-Megyeri Tamás
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Drága édesanya,  
nagymama  

és dédnagymama

Vókáli Lászlóné 
halálának  

10. évfordulójára: 

„Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod. 
Hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. 
Egy jaj szó nem sok, annyit nem mondtál, 

Csak elmentél a halál hosszú útján! 
Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, 

A fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik!”

Szerető lányaid: Ica, Zsuzsa és családjaik!

ANYAKÖNYV 
 
 

Áprilisban  
házasságkötés nem volt.

 
Áprilisi elhunytak: 

 
Bohács Ferencné 
Horváth Lászlóné 

Király Sándor 
Lakatos Andrásné 

Vaskó László 
 
 
 

Áprilisban születtek : 
 

Balogh Tibor Tamás 
Kiss Mirabella Tifani 

Lakatos Olívia 
Nagy Anna 

Nagy Kristóf 
Veres Léna

APRÓHIRDETÉS
 
Tiszalök- Szőlőskertben, 4 
szobás, 120 m2, 2 szintes, szili-
kátépítésű, felújítandó, hagyo-
mányos fa nyílászárós, össz-
komfortos családi ház, 1531 m2 
telken eladó! 7.9 M Ft.  Érd.:06 
30 7375-768

Tiszalök –Szőlőskertben, 4 
szobás,120 m2, részben alápin-
cézett - földszintes, szilikátépí-
tésű, felújítandó, 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 ge-
nerációs, 5 szobás, 168 m2, 2 
szintes, tufaépítésű, fa nyílászá-
rós, felújítandó, összkomfortos 
családi ház, 720 m2 telken 
eladó!  13.9 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, föld-
szintes, felújítandó, 120 m2-es 
vályog+téglaépítésű családi ház, 
837 m2 telken eladó!  7.8 M Ft. 
Érd:06 30 7375-768

Tiszalök – Szőlőskertben, 4 
szobás, 99 m2, részben alápin-
cézett, földszintes, hőszigetelt, 
szilikátépítésű, komfortos, 
családi ház, 1003 m2 teljes köz-
műves telken eladó!  14  M Ft. 
Érd:06 30 7375-768

Tiszalökön 5 szobás, 140 m2, 
földszint+tetőtér- részben alá-

pincézve- szilikát, fa hőszigetelt 
nyílászárós családi ház, 1095 
m2 összközműves telken eladó! 
7.95 M Ft.  Érd:06 30 7375-768

Tiszalök belvárosában 3 szobás, 
100m2, földszintes, vályogépíté-
sű, felújítandó, komfortos csalá-
di 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, ösz-
szkomfortos családi ház, 657 
m2 összközműves telken eladó! 
15.99 M Ft.  Érd.:06 30 7375-
768

Tiszalökön - az Új Üdülőn, 
igényes, hőszigetelt, téglaépíté-
sű, 3 szintes, 300 m2, 6 szobás 
– minden kényelmet /kikapcso-
lódást biztosító Panzió, 1300 
m2 összközműves telken eladó! 
54.9 M Ft Érd:06 30 7375-768

Tiszalökön 3 szobás, 120m2, 
földszintes, vályogépítésű, fel-
újítandó, 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 
falazat. 5.1 M Ft. Érd:06 30 
7375-768

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

Tiszalök városban, 2800 m2-es 
telken, 100 m2-es, 2,5 szoba, 
vegyes falazatú, földszintes, fel-
újítandó családi ház eladó! 6.5 
M Ft.  Érd:06 30 7375-768

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: 
Telefonos érdeklődés: 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: 
 
Május 14-20: 
Kabay Gyógyszertár  
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18. 
06 42/520-089 
Május 21-27: 
Kelp Ilona Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Kossuth út 40. 
06 42/520-057 
Május 28- Június 03: 
Aranykereszt Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61. 
06 42/520-012  
Június 04-10: 
Kabay Gyógyszertár  
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18. 
06 42/520-089 
Június 11-17 
Kelp Ilona Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Kossuth út 40. 
06 42/520-057

Állandó ügyeletes gyógyszertár: 
 Korona Gyógyszertár Nyíregyháza, Szabadság tér 12/a. 
 06 42 411 865     Nyitva: 0-24 órában 
 
Állatorvosi ügyelet:  
Az állatorvosi ügyelet a járvány ideje alatt szünetel.  
Sürgős esetben mindenki hívja a körzeti állatorvosát!

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!

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!

Hajdú Zoltán

Emlékezés

 
Túlsó parton  

Üresen áll a komp 
Hogy átvigyen másik partra. 

Tisza csendes 
Kissé örvényes 

Komp üresen jön 
Felkavarja vizet 

Fák mozdulatlanok 
Őrzik Tiszát 

Parton ferde kereszt 
Hajlik víz felé 

Emlékezet kövét 
Mossa a víz!

 
(Tiszatardos, 2018. január 6.)

A láthatatlan szörny

Terjed a járvány az egész világban, 
Rengetegen elvesznek ebben a csatában. 
Nem dördül a fegyver, a vér sem folyik, 

Mégis, emberek ezrei naponta haldoklik.

Kórházak zsúfoltak, betegekkel tele, 
Emberek tömegei halnak ebbe bele. 

Kegyetlen szörny, nem kíméli a népet, 
Kórházi ágyakon sírnak és remélnek.

Istenem! Mi történik ebben a világban? 
Adj erőt azoknak, kik hozzád fohászkodnak! 

Hatalmaddal állítsd meg a kegyetlen szörnyet, 
Legyen már vége a sok veszteségnek.

Küldj erőt, s egészséget e haldokló világnak, 
Áldást adj minden országra, családra. 
A mérgező szörny a földet ne uralja, 

Így is van már milliós áldozata.

Kotosz Istvánné 2020. április
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Szeretnénk 
a Tiszalöki Hírlapon keresztül  

köszönteni májusban  
88. születésnapját ünneplő  

 
Nagy Jánosné Kovács Máriát,  

 
és akik köszöntik:  

gyermekei, unokái és dédunokái.

Maszkvarrás összefogással

 Március közepén fordult velünk egyet a világ, 
olyan helyzet előtt álltunk, mint azelőtt sohasem. Nem 
volt forgatókönyv, jól bevált gyakorlatok, hiszen olyan 
gyorsan pörögtek az események, hogy percről-percre 
felelősségteljes döntéseket kellett hozni az országnak, 
a településnek és a magánszemélyeknek is.  

 A Városi Könyvtár és Művelődési Ház márci-
us 16-tól zárta be kapuit a rendelkezéseknek megfele-
lően, viszont a munka továbbra is folyt. A veszélyhely-
zet kihirdetését követően kollégáimmal mindannyian 
jelentkeztünk a védekezési tevékenységek ellátására. 
Az Egyesített Szociális Intézmény munkatársainak a 
munkáját segítve, a 65 éven felülieknek bevásárolunk, 
kiváltjuk a gyógyszereiket, stb. Ebben a feladatban 

részt vesz a Tiszalök Fitness Centrum két fiatal 
dolgozója is.

 Az ajánlások szerint a vírus elleni védekezés 
hatékony eszköze lehet, ha mindenki eltakarja 
a száját, orrát. Sajnos hiánycikk lett minden-
féle maszk, és ekkor jött az ötlet, hogy masz-
kok készítésével segítsük az önkormányzatot 
a védekezésben. Gömze Sándor polgármester 
úr örömmel fogadta az ötletet és minden 
segítséget megadott a kivitelezéshez.

Szerencsére Murányi Anikó, a Városüzemel-
tetési Intézmény vezetője gyorsan reagált, 
és megrendelte az első adag anyagot, és gu-
mit, mert később ezekhez is nehezen lehetett 

hozzájutni. Közben Gömze Sándor polgármester úr 
felhívást tett közzé, amelyben önkéntes varrónőket 
keresett a szájmaszkok elkészítésére. Nagyon sokan 
jelentkeztek, amit ezúton is köszönünk nekik. Akik-
nek nem vettük igénybe a munkáját, ne sértődjenek 
meg, de így jobban lehetett koordinálni a feladatokat.

 A hozzávalók árát Tiszalök Város Önkor-
mányzatának költségvetéséből fedeztük, és az EFOP 
– 1.5.3-16-2017-123086 Együtt a Humán Szolgáltatás 
Fejlesztéséért pályázatból is vásároltunk anyagokat, 
gumiszalagot. 

 Eleinte szokatlan volt a feladat, de aztán be-
állt a munkarend, munkatársaimmal egyre gyakor-
lottabban szabtuk az anyagokat, és készítettük elő a 
varrónőknek, akik nagy lelkesedéssel és profizmussal 

dolgozták fel. Vé-
gül összefogással 
kb. 1500 maszk 
készült el.

A maszkok osztá-
sát már elkezdtük, 
amikor vittük az 
időseknek a vásárolt 
élelmiszereket , 
a kiváltott 
g yóg yszereket , 
vagy szedtük a 
szociális étkezés 
díját, így sokan 
már megkapták. 
Április 30-tól vi-
szont azokhoz a 
tiszalöki lakosokhoz juttattuk el a maszkot - háztar-
tásonként maximum kettőt -, akik eddig még nem 
kaptak.

Köszönjük mindeniknek a segítségét, és felajánlását, 
Tátrai Anikónak a munkája mellett elkészített masz-
kokat, Nagy Ferencné Marika, Ökrös Miklósné Juliska 
néni, Molnár Imréné Mártika néni és Murvai Zoltán-
né Antónia önkéntes varrónők áldozatos munkáját, 
Beke Sándornénak a kalapgumit, és jó egészséget kí-
vánunk nekik!

A Városi Könyvtár és Művelődési Ház dolgozói nevé-
ben      
 Tölgyesi Attiláné igazgató

LOMTALANÍTÁS 
 

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

amiről majd értesítjük Önöket. Megértésüket köszönjük!


