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Most látható a természetben
Kikeltek a kis gólyák 

A gólyát bemutatni – úgy vélem – senkinek 
sem kell, hiszen évszázadok óta itt él 
közöttünk a kéményeinken, házainkon és 
újabban villanyoszlopainkon. 
Irodalmunk is tele van vele, 
gondoljunk csak Petőfire, 
Tompa Mihályra, 
vagy Fekete Istvánra. 
Régen szinte szent 
madárként tisztelték és 
büszke volt az, akinél 
megtelepedtek. Sajnos 
ma már nem mindenki 
így néz rájuk, mert a 
fiókák lepiszkítják a tetőt, 
vagy a kerítést. Városunkban 
jelenleg 20 pár költését regisztrálták 
a madarászok, noha 42 fészektartó van 
kihelyezve a villanyoszlopokra. Számuk 
világviszonylatban is csökken, mert az 
Afrikába történő vándorútjuk során ezrével 
lövik őket és eszik meg. A főként pusztai 
rovarokkal – sáskákkal, szöcskékkel – 

táplálkozó madarakat sáskamadárnak 
is nevezik. Hozzánk március 15-e táján 
érkeznek előbb a hímek, amelyek elfoglalják 
korábbi fészkeiket, majd később jön meg a 
párjuk, amit nagy, kölcsönös kelepeléssel 
nyugtáznak. Ilyenkor – júniusban – már 
a fiókák kibújnak a tojásból és vékony 

nyakukat nyújtogatva kérik az 
eleséget, amit a gondos szülők 

szorgalmasan hordanak. 
Ebben az időszakban 

összeszednek minden 
ehetőt – kígyót, békát, 
pockot, rovart - hogy a 
fiókák felcseperedjenek. 
Ínséges időben azonban 

az is előfordul, hogy 
egy-egy fiókát kidobnak a 

fészekből, mert nem győzik 
a táplálásukat. Mi magyarok 

szinte nemzeti madarunknak tekintjük 
a gólyát, ami abból is látszik, hogy nálunk 
fokozott védelmet élvez. Eszmei értéke: 
100.000.- forint, ami a madárra, tojásra és a 
fészekre egyaránt vonatkozik.

 
dr. Legány András

Kardiológiai szakrendelés Tiszavasváriban
A Területi ellátási kötelezettségre való tekintettel tájékoztatom Tiszalök la-
kosságát, hogy a Tiszavasvári Járóbeteg Szakrendelőben - 2020. május 21. 
nappal – a kardiológiai szakrendelés megkezdődött heti 8 órában (08:00-
16:00 óráig), csütörtöki napokon. Kérem a Tisztelt Betegeket, hogy mivel a 
rendeléshez beutaló szükséges, ezért bejelentkezés előtt mindenképp keresse 
fel háziorvosát!

Dr. Rojkó László ügyvezető ROJKÓ-MED Kft.

Trianonra emlékezve

Apponyi Albert gróf delegációvezető 
szóbeli válasza a magyar békedelegáció 

részére átadott békefeltételekre

 (Párizs, 1920. január 16.)

 – részlet –

„Tegnap óta a helyzet számunkra megvál-
tozott: hivatalosan tudomásunkra hozták 
a békefeltételeket. Érzem a felelősség rop-
pant súlyát, amely reám nehezedik abban a 
pillanatban, amikor Magyarország részéről 
elsőnek kell szólnom ezekről a feltételekről. 
De tétovázás nélkül nyíltan kimondom, 
hogy a békefeltételek, úgy, amint Önök 
szíveskedtek azokat nekünk átnyújtani, ha-
zám számára lényeges módosítások nélkül 
elfogadhatatlanoknak látszanak. Tisztán 
látom azokat a veszélyeket és bajokat, ame-
lyek a béke aláírásának megtagadásából 
származhatnak. Mégis, ha Magyarország 
abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választa-
nia kellene ennek a békének az elfogadá-
sa vagy aláírásának visszautasítása között, 
úgy tulajdonképpen azt a kérdést kellene 
feltennie magának: legyen-e öngyilkos 
azért, hogy ne haljon meg. Szerencsére 

még nem tartunk itt. Önök felszólítottak 
bennünket, hogy tegyük meg észrevétele-
inket. Ezek közül egynéhányat már a béke-
feltételek átvétele előtt bátorkodtunk eljut-
tatni Önökhöz. Biztosak vagyunk abban, 
hogy Önök a már átnyújtott és a jövőben 
átnyújtandó megjegyzéseinket a helyzet 
súlyossága által megkövetelt komolysággal 
és lelkiismeretességgel fogják áttanulmá-
nyozni. Reméljük tehát, hogy meg fogjuk 
győzni Önöket. Reméljük ezt annál is in-
kább, mert sem ma, sem későbben nem áll 
szándékunkban érzelmeinket kiteregetni, 
vagy kizárólag az általunk védelmezendő-
nek ítélt érdekek szempontjait képviselni. 
Olyan közös álláspontot keresünk, amely 
a kölcsönös megértést lehetővé teszi. És, 
Uraim, ezt az álláspontot már megtaláltuk. 
Ez a nemzetközi igazságosságnak, a népek 
szabadságának nagy eszméje, amelyet a 
Szövetséges Hatalmak oly fennen hirdet-
tek, továbbá a béke, a stabilitás és az euró-
pai újjáépítés nagy, közös érdekei. Ezeknek 
az elveknek és érdekeknek szempontjából 
vizsgáljuk meg a nekünk felajánlott béke 
feltételeit. Mindenekelőtt nem titkolhat-
juk el megdöbbenésünket a békefeltételek 
mérhetetlen szigorúsága miatt. E megdöb-
benés könnyen magyarázható. Magyaror-
szág számára ez azt jelentené, hogy elveszí-
ti területének kétharmad és népességének 
majdnem kétharmad részét, és hogy a 
megmaradt Magyarországtól megvonják a 
gazdasági fejlődés majdnem összes feltéte-
leit. Mert az ország e szerencsétlen középső 
része, elszakítva perifériáitól, meg lenne 
fosztva szén-, érc- és sóbányának legna-
gyobb részétől, épületfájától, olajától, föld-
gázforrásaitól, munkaerejének jó részétől, 

alpesi legelőitől, amelyek marhaállományát 
táplálták; ez a szerencsétlen középső rész, 
mint mondottam, meg lenne fosztva a gaz-
dasági fejlődés minden forrásától és eszkö-
zétől ugyanakkor, amikor azt kívánják tőle, 
hogy többet termeljen. Ily nehéz és rendkí-
vüli helyzetet látva, felmerül a kérdés, hogy 
a fent említett elvek és érdekek mely szem-
pontja váltotta ki ezt a különleges szigo-
rúságot Magyarországgal szemben? Talán 
ítélethozatal lenne ez Magyarország ellen? 
De ez esetben a megtorlásnak, úgy vélem, 
arányban kellene állnia a bűnösség mérté-
kével, és mivel Magyarországot sújtják a 
legszigorúbb és már a létét is veszélyezte-
tő feltételekkel, azt lehetne hinni, hogy az 
összes nemzetek közül éppen Magyaror-
szágot tekintik a legbűnösebbnek. Szom-
szédaink, akik igényt tartanak területünk 
egy részére, már legalább egy éve hatal-
mukba kerítették azokat; a fegyverszüneti 

szerződés értelmében joguk volt ezeknek a 
területeknek katonai megszállására, de ők 
kisajátították a kormányzás egész gépeze-
tét. Ennek látjuk már a következményeit. 
A románok által megszállott területeken 
máris több mint kétszázezer gyermek az 
utca porában nevelődik a tanítóhiány foly-
tán, mivel a magyar tanítók kiutasíttattak, 
és pótolni őket nem bírják. Uraim! Azt 
hiszem, hogy az emberiség nagy érdekei 
szempontjából nem lehet sem közömbö-
sen, sem megelégedettséggel szemlélni azt 
a körülményt, hogy a nemzeti hegemónia 
oly nemzetiségekre száll át, amelyek ha a 
legjobb reményekkel kecsegtetnek is a jö-
vőre nézve, de ma még a kultúra alacsony 
fokán állanak. Megkockáztatható volna az 
az állítás, hogy talán a nemzeti kisebbségek 
jogai hatásosabban lennének biztosítva az 
új államok területén, mint ahogyan Ma-
gyarországon voltak.”

Kötelező eboltás
Az ebek éves veszettség elleni kötelező védőoltására az eddigiekhez ha-
sonlóan egész évben lehetőség van a Tiszalök, Táncsics u.-Kossuth u. sar-
kon lévő Állatorvosi rendelőben. Az oltásokon kívül oltási könyvpótlás, 
mikrocsipes megjelölés, tulajdonosváltás regisztráció, elhullott eb adatbá-
zisból való törlése is lehetséges.

Rendelési idő:  
Hétfő: 1600-1800 Szerda: 1900-1930 Péntek: 1600-1800 óra között. 

Az oltás díja 4000.- Ft, mely tartalmazza a féregtelenítő árát is!

Lehetőség van továbbá kiszállással háznál, az állat tartási helyén történő 
oltására is, ennek díja 4500 Ft, nehezebben kezelhető ebek oltása  bódítás 
segítségével  megoldható. További felvilágosítás, oltás kérése a 06 30/324 
3023 mobilszámon.                          dr Bodnár József
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Tájékoztatás  
a bejelentések  

fogadására szolgáló 
új email cím  

létrehozásáról

 
A Kormány 191/2020. (V. 8.) 
Korm. rendelete alapján, ami a 
veszélyhelyzet alatti engedély-
kötelezettségről, valamint az el-
lenőrzött bejelentésekről szól, a 
települési önkormányzat jegy-
zője a bejelentések fogadására 
köteles egy kizárólag erre a 
célra szolgáló e-mail-címet 
biztosítani, amely a beérkező 
bejelentésről az ügyfél részé-
re automatikus elektronikus 
visszaigazolást küld. 

A cím a következő:  
engedelyezes@tiszalok.hu

Ez az email cím elkészült, 
és május 11-e óta fogadja 
az esetleges bejelentéseket. 
Ezen az úton be lehet je-
lenteni a személyes találko-
zás létrejötte nélkül a kút 
fennmaradási engedély iránti 
igényt, a fakivágási engedélyt, 
működési telepengedélyt, 
útkezelői hozzájárulás igényét.

Tájékoztató a veszélyhelyzet 
kihirdetése óta hozott  

döntésekről

A Koronavírus világjárvány következté-
ben Magyarország Kormánya a 40/2020.
(III.11.) rendeletében hirdette ki Ma-
gyarországon a veszélyhelyzetet. Erre az 
Alaptörvény 53. cikkében foglaltak adnak 
felhatalmazást. Ehhez kapcsolódóan a ka-
tasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése 
alapján veszélyhelyzetben a települési ön-
kormányzat Képviselő-testületének a fela-
dat és hatáskörét a polgármester gyakorol-
ja. Tehát ez azt jelentette és jelenti, hogy a 
polgármester ezen felhatalmazás alapján a 

Képviselő-testület hatáskörében hoz dön-
téseket (rendeletet alkothat, módosíthat, 
határozatot hozhat). Természetesen ezen 
jogkörét az Mötv. 9. §-ban meghatározott 
jóhiszeműség és társadalmi rendeltetésnek 
megfelelő joggyakorlás elvével összhang-
ban kell gyakorolnia és döntéseinek min-
denkor meg kell felelnie a szükségesség és 
arányosság követelményeinek. A veszély-
helyzet kihirdetése óta a kapott felhatalma-
zás alapján Gömze Sándor polgármester az 
alábbi döntéseket hozta:

Rendeletek

7/2020.(IV.10.) A veszélyhelyzettel kap-
csolatos helyi korlátozásokról 
8/2020. (IV.17.) A veszélyhelyzettel kap-
csolatos helyi korlátozásokról 

9/2020.(IV.20.) A személyes gondosko-
dást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló 
6/2017.(VII.04.) rendelet módosításáról 
10/2020.(IV.24.) A veszélyhelyzettel kap-
csolatos helyi korlátozásokról 
11/2020.(IV.30.) A veszélyhelyzettel kap-
csolatos helyi korlátozásokról

Határozatok

24/2020.(III.16.) A 134/2019.(XII.28.) szá-
mú határozat hatályon kívül helyezéséről 
25/2020.(IV.09.) Közbeszerzési eljárás 
lezárásáról 
26/2020.(IV.09.) Közbeszerzési eljárás 
lezárásáról 
27/2020.(IV.28.) Óvodai csoportlétszám 
túllépés engedélyezéséről 
28/2020.(IV.28.) Tiszalöki Napköziottho-

nos Óvoda, Napos Bölcsőde házirendjé-
nek módosításáról 
29/2020.(IV.28.) Gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok helyi ellátásáról 
szóló átfogó értékelés elfogadásáról 
30/2020.(V.11.) Közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
31/2020.(V.14.) Igény benyújtásáról helyi 
önkormányzatok rendkívüli támogatására 
32/2020.(V.21.)„Többfunkciós sportpálya 
kialakítása Tiszalökön” című projekt meg-
valósításáról.

Az említett döntések teljes szövege honla-
punkon megtekinthető.

Tiszalök, 2020. május 28. 
Mező József jegyző 

Óvoda a rendkívüli helyzet idején

Március 16.-a mindenki számára emlékezetes nap marad. 
Hihetetlennek hangzott az a tény, hogy egészségünket 
megőrizzük, ahhoz az otthonmaradás a legbiztonságo-
sabb döntés. Otthonuk és az óvoda között jött létre a moz-
gástér a munkájukat végző szülőknek, gyermekeiknek, és 
a gyerekeket ellátó nevelőknek, gondozóknak. Az intéz-
mény falain belül a feladatok nem maradtak el. Ugyanúgy,  
mintha itt lennének a gyerekek, el kellett készíteni a neve-
léshez szükséges dokumentumokat, lezárni az eltelt idő-
szakot. Az első hetekben arra készültünk nem tart sokáig 
ez az állapot, felkészültnek kell lennünk a gyermekek fo-
gadására. A vírus jelenlétével másképp döntött. Az óvoda 
nem zárt be, de a gyermeklétszám minimálisra csökkent. 
Köszönjük a fenntartó önkormányzat gyors döntését arról, 
hogy minden otthon maradó óvodás gyermek számára –
akiknek szülei igényelték - meleg ételt biztosított. Az óvo-
dában lévő kicsikkel egyéni fejlesztő játékos foglalkozáso-
kat tartottak a pedagógusok. Az óvodai dolgozói közül 4 
en szájmaszkot varrtak, amiből jutott a családtagoknak, 
ismerősöknek is. Dajka nénik, segítők, pedagógusok 
azonnal elkezdték a fertőtlenítést az óvodák összes hely-
ségében, a játékeszközök mindegyikét megtisztították. 

Az alapos tisztaság megőrzése, fertőtlenítés folyamatosan 
napirenden van az intézményekben. A pedagógusok az 
éves terveknek megfelelően állítottak össze anyagokat a 
gyermekek részére, amit online úton, vagy nyomtatott for-
mában jutattak el a szülőkhöz. Nálunk számonkérés nem 
volt, ennek ellenére néhány szülő a gyermeke munkáit 
visszaküldte az óvó nénijének. Köszönjük, hogy a kap-
csolatot fenntartották, komolyan vették az ajánlott játékos 
feladatokat, mintákat. Kézbesítettük a munkatársak segít-
ségével az étkezés igényléséhez szükséges nyomtatványt, 
valamint a következő nevelési évben kötelező óvodai ne-
velésben résztvevő gyerekek felvételéről az értesítéseket. 
Folyamatosan küldte a logopédus néni a vele kapcsoltban 
lévő gyermekeknek a beszédfejlesztést segítő anyagokat. 
Dolgozóink segíttetek a maszkok kézbesítésében Kisfás-
tanyára, Újtelepre, valamint a városon belüli utcákba is. 
Az időseket gondozó intézményre rengeteg feladat hárult, 
ezért idős bácsiknak, néniknek segített óvodánkból 5 fő 
2 héten át a bevásárlásban. Munkatársaim közül többen 
idős hozzátartozóiknak, ismerőseiknek, volt kolléganők-
nek segítettek azoknak, akik máskor bátran kimozdulnak, 
intézik ügyeiket. Közben minden feladat ellátási helyen 
dolgozó pedagógusnak feladata van az „Esélyteremtő 
projektben”, amelyben a záró feladatok sorozatát kapjuk, 

online értekezleteken vettünk részt. Örömmel töltött el az 
a beszélgetés, ami 2 szülő között történt: ajándékként élték 
meg a rendkívüli helyzet adta napokat, amit együtt tölt-
hettek gyermekeikkel. Régen tudtak ennyi minőségi időt 
eltölteni, mint a játék, beszélgetések, közös főzés, sütés 
otthonukban. Ilyen lehetőséget, saját akaratunkból nem 
biztos, hogy létre tudunk hozni még egyszer. A vészhelyzet 
elmúltával visszaáll a megszokott rend: munka és más te-
vékenységek. A gyerekek pedig megnőnek, egyre önállób-
bak lesznek, egyre kevesebbet kérnek belőlünk szülőkből. 
Szerencsések voltunk, elkerült minket a betegség. Amíg, 
saját magunkon, szeretteinken, közvetlen környeztünk-
ben nem tapasztaljuk meg bármilyen betegség létét, nem 
hisszük el hogy van, és milyen rombolást tud véghezvinni. 
Ne felejtsük el, továbbra is vigyáznunk kell magunkra, a 
közvetlen környezetünkben élőkre, ezért az óvodai élet-
ben is tartunk fenn megelőzésképpen szabályokat, betar-
tatjuk, hogy a szülők kerüljék a nagyobb létszámú találko-
zást az óvoda épületében. Az új nevelési évben remélem 
a megszokott szabályok, régi rend szerint találkozunk 
leendő és régi óvodásainkkal, bölcsődéseinkkel. 
Jó egészséget kívánnak az óvoda dolgozói!

                                                                                    Pócsik Erika

A szabadtéri tüzek 
megelőzhetők

A többnyire csapadékmentes és 
enyhe tavasz sokakat csábít a sza-
badba, zajlanak a kerti munkák, 
emiatt nincs olyan nap, amikor az 
ország valamelyik pontján ne gyul-
ladna meg az aljnövényzet. Ebben 
az időszakban a legnagyobb veszélyt 
a száraz aljnövényzet és avar jelenti, 
amelyben könnyen és gyorsan ter-
jed a tűz. A szabadban keletkezett 
tüzek 99 százalékát emberek okoz-
zák. Idén már 6 ezer alkalommal 
riasztották a tűzoltókat szabadtéri 
tűzeset miatt. Ketten életüket vesz-
tették, huszonhárman pedig meg-
sérültek. A tűzoltóknak legtöbbször 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
kellett ilyen jellegű eseménynél be-
avatkozniuk, de Heves, Szabolcs, 
Bács, Jász és Somogy megyében is 
több száz szabadtéri tűzesethez ri-
asztották az egységeket.  Belterüle-
ten a kerti zöldhulladék elégetésére 
csak ott van lehetőség, ahol az ön-
kormányzatnak van olyan rende-
lete, amely pontosan szabályozza, 
mely napokon, milyen időinterval-
lumban szabad a kertben zöldhul-
ladékot égetni. Ilyen szabályozás 
hiányában tilos ez a tevékenység. 
Tűzgyújtási tilalom esetén akkor 
sem megengedett a tűzgyújtás, ha 
azt egyébként más jogszabály meg-

engedi. A károk akkor előzhetőek 
meg a legkönnyebben, ha tisztában 
vagyunk a biztonságos szabadtéri 
tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alap-
vető szabályaival. A külterületi 
tarlóégetés és vágott növények ége-
tése bejelentéshez kötött, amelyet 
a munkálatok előtt öt nappal kell 
az illetékes hivatásos katasztrófa-
védelem területi szervnél írásban 
jelezni. A szabad területen kelet-
kező tüzek 45 százalékában belte-
rületen csapnak fel a lángok, így 
tűzgyújtási tilalom esetén fontos, 
hogy ha az önkormányzati rende-
let ezt megengedi, akkor is legyünk 
erre tekintettel – javasolja az Or-
szágos Tűzmegelőzési Bizottság.  A 
szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
tartalmazza, a jogszabálytól eltérő, 
vagy hatósági engedély hiányában 
végzett tűzgyújtási tevékenység tűz-
védelmi bírságot von maga után!  
A szabadban meggyújtott tüzet 
soha ne hagyjuk felügyelet nélkül 
és minden esetben gondoskodjunk 
megfelelő mennyiségű oltóanyag-
ról. Mindig legyen nálunk a tűz 
oltására alkalmas kézi szerszám, és 
csak akkora tüzet gyújtsunk, amek-
korát folyamatosan felügyelet alatt 
tudunk tartani. Tájékozódjunk a 
várható időjárásról, mert a szél ked-
vez a tűz gyors tovább terjedésének. 
Baj esetén haladéktalanul hívni 
kell a 112-es segélyhívószámot.
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Ház-Ingatlan

Tiszalök-Szőlőskertben, 4 szobás, 120 m2, 
2 szintes, szilikátépítésű, felújítandó, hagyo-
mányos 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, 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

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

Tiszalökön 2,5 szobás, földszintes, felújítan-
dó, 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 alápincézett, földszintes, hőszigetelt, 
szilikátépítésű, komfortos, családi ház, 1003 
m2 teljes közműves telken eladó!  14  M Ft. 
Érd:06 30 7375-768

Tiszalökön 5 szobás, 140 m2, földszint+te-
tőtér- részben alápincézve- szilikát, fa hőszi-
getelt nyílászárós családi ház, 1095 m2 össz-
közműves telken eladó! 7.95 M Ft.  Érd:06 30 
7375-768

Tiszalök belvárosában 3 szobás, 100m2, föld-
szintes, vályogépítésű, felújítandó, komfortos 
családi ház, 1265 m2 összközműves telken el-
adó! 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 csa-
ládi ház, 657 m2 összközműves telken eladó! 
15.4 M Ft.  Érd.: 06 30 7375-768

Tiszalökön - az Új Üdülőn, igényes, hőszige-
telt, téglaépítésű, 3 szintes, 300 m2, 6 szobás – 
minden kényelmet /kikapcsolódást biztosító 
Panzió, 1300 m2 összközműves telken eladó! 
54.9 M Ft Érd:06 30 7375-768

Tiszalökön 3 szobás, 120m2, földszintes, 
vályogépítésű, felújítandó, komfortos csalá-
di 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 szobás, 180 m2, 
földszint+ emelet/tetőtér beépítésű, szilikát-
falazatú, felújítandó, összkomfortos családi 
ház, 305 m2 összközműves 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, földszin-
tes, felújítandó családi ház eladó! 6.5 M Ft.  
Érd:06 30 7375-768

Tiszalök belvárosában, 750m2-es, összköz-
műves telken, 130m2-es, 2+3 félszobás, szi-
likátépítésű, fsz+tetőteres, részben alápincé-
zett, felújítandó családi ház eladó! 13,9 M Ft 
Érd: 06 30 7375-768

Tiszalök belvárosában, 537 m2-es összköz-
műves telken, 152 m2-es, téglafalazatú/hőszi-
getelt, fsz+részben emeletes, 3+2 félszobás, 
felújított családi ház eladó!  16,9 M Ft Érd: 06 
30/7375-768

Állás

Juhászatban jártas házaspárt keresek, ott 
lakással, korrekt kereseti lehetőséggel.
Érdeklődni: 06-30-9531-624

Anyakönyv

Májusban eddig egy baba született : 
Károly Kadosa 

 
Az áprilisi halottak, akik nem tudtak 

belekerülni az újságba : 
Fülöp Lajos András   

Tapasztó Józsefné 
 

Májusi házasságkötések : 
 Zahonyik Szilvia - Bede-Tóth Attila István 

 Szőllősi Nikolett - Csabai Roland 
 Tölgyesi Dóra - Nemcsik Zoltán

Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje: 
Telefonos érdeklődés:  

06 42/278-122

Rendelések,  
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 
 

Országos Mentőszolgálat: 
112 segélyhívószám

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: 
Gyógyszertári Ügyelet  

Június 11-17.: 
Kelp Ilona Gyógyszertár 

Kossuth út 40. 
06 42/520-057 

 
Június 18-24: 

Aranykereszt Gyógyszertár 
Vasvári P. út 61. 
06 42/520-012 

Június 25-Július 01: 
Kabay Gyógyszertár  

Vasvári P. út 18. 
06 42/520-089

Július 02-08 
Kelp Ilona Gyógyszertár 

Kossuth út 40. 
06 42/520-057

Július 09-15: 
Aranykereszt Gyógyszertár 

Vasvári P. út 61. 
06 42/520-012 

Július 16-22: 
Kabay Gyógyszertár  

Vasvári P. út 18. 
06 42/520-089

Állandó ügyeletes 
gyógyszertár: 

Korona Gyógyszertár  
Nyíregyháza,  

Szabadság tér 12/a. 
06 42 411 865      

Nyitva: 0-24 órában

Orvosi ügyelet:  
hétköznapokon  

17:00-07:00 
hétvégén és ünnepnapokon: 

0-24 órában.  
Elérhetősége:  
06 42/278-405 

Hívásaikat a diszpécser  
fogadja, ő továbbítja az 
orvosi ügyeletre vagy a 

mentőszolgálathoz!

Állatorvosi ügyelet:  
Az állatorvosi ügyelet a 

járvány ideje alatt szünetel.  
Sürgős esetben mindenki 

hívja a körzeti állatorvosát!

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 hív-
ható, 16.00 utána hívják a 
112-es segélyhívó számot!

Rendőrségi Hírek

Bűnmegelőzés

BIZTONSÁGOS VÁSÁRLÁS

Az internet elterjedésének köszönhető-
en az online vásárlás és az online fizetés 
egyre népszerűbb. Amíg a valós életben 
a fizetés előtt személyesen is meg tudjuk 
nézni kiválasztott terméket, addig az on-
line vásárlásnál erre nincs lehetőségünk, 
ezért ez nagyobb kockázatot jelent. Ezt 
azonban megfelelő, tudatos magatartással, 
körültekintéssel csökkenthetjük, és élvez-
hetjük az online vásárlás nyújtotta előnyö-
ket. Az internetes vásárlásnak alapvetően 
két fajtája van: a webshopokban és az auk-
ciós portálokon történő vásárlás. A webs-
hopokban általában a kereskedők új ter-
méket árulnak, számlával, jótállással. Az 
aukciós portálokon viszont sok esetben 
használt termékek szerepelnek, számla és 
jótállás nélkül. Így az áruk is alacsonyabb, 
de a vásárlásnál ezt mindig tartsuk szem 
előtt. SZEMÉLYES ÁTVÉTEL! Az on-
line vásárlás legnagyobb kockázata, hogy 
megkapom-e a pénzemért a kiválasztott 
árut, illetve azt kapom-e, olyan minőség-
ben, amit kiválasztottam. A webshopokon 
és az aukciós portálokon keresztül törté-
nő vásárlásoknál többnyire van lehetőség 
arra, hogy a terméket személyesen vegyük 
át, a helyszínen fizetve. Ez a legbiztonsá-

gosabb forma, hiszen a fizetés előtt láthat-
juk az árut, és ha az nem felel meg az el-
képzeléseinknek, elállhatunk a vásárlástól. 
Aukciós portál esetében ennek lehetnek 
negatív következményei, ezért a licitálás 
előtt kérjünk megfelelő tájékoztatást a 
termékről, így csak akkor kell elállnunk, 
ha a tájékoztatás a valóságnak nem meg-
felelő. CSOMAGKÜLDÉS! Nem mindig 
van lehetőség a személyes átvételre (pl. 
távolság miatt, webshop esetében üzlet-
helyiség hiánya). Ilyenkor marad a postai 
út. A megrendelés (licitálás) előtt mindig 
tájékozódjunk a jótállás feltételeiről, szál-
lítási költségekről és a szállítás idejéről. 
Webshop esetében nézzük meg, hogy ki 
üzemelteti az oldalt. Ez lehet cég vagy ma-
gánszemély (egyéni vállalkozó), az olda-
lon fel kell tüntetni a címet, az adószámot 
és cégjegyzékszámot, illetve a csomagkül-
désre jogosító nyilvántartási számot. A 
webshopok és aukciós portálok haszná-
latához általában regisztráció szükséges, 
a kért adatokat (szállítási cím, e-mail, te-
lefonszám) pontosan adjuk meg, hiszen 
ezek elengedhetetlenek az üzlet sikeres 
lebonyolításához. UTÁNVÉTEL! Az 
áru kifizetése történhet többféleképpen. 
Az egyik az utánvétellel történő fizetés, 
ilyenkor a postásnak vagy a futárnak kell 
fizetni. Ez általában szállítási díjon felül 
plusz költséget (általában néhány százfo-
rintnyi összeget) jelent. Ebben az esetben 
a csomagot biztosan megkapjuk. Mindig 
ellenőrizzük, hogy a csomag bontatlan és 

nem sérült-e. Ha felbontották vagy sérült, 
akkor ne vegyük át, hanem küldjük vissza 
a feladónak. Ha van lehetőségünk nyissuk 
ki és ellenőrizzük, hogy tényleg a meg-
rendelt áru van-e benne. ÁTUTALÁS, 
BANKKÁRTYA HASZNÁLAT! Utánvé-
tel helyett lehetőség van az áru előre tör-
ténő kifizetésére. Ezt megtehetjük átuta-
lással, ebben az esetben kapunk egy előleg 
számlát, amin szerepel a számlaszám és az 
átutalandó összeg. Ezt akár személyesen 
a bankunkban vagy az interneten keresz-
tül is átutalhatjuk. Az átutalás mellett sok 
esetben fizethetünk bankkártyával szintén 
az interneten keresztül. Ehhez általában 
dombor-nyomott kártyára van szükség, 
de vannak olyan nem dombor-nyomott 
kártyák is, amelyekkel lehet így fizetni. 
Egyes bankok bocsátanak ki virtuális 
kártyákat, amelyekre előzőleg a kívánt 
összeget a vásárlás előtt fel tudjuk tölteni, 
így vásárlás után nem marad rajta pénz. 
A bankkártyás fizetésnél meg kell adni a 
kártya adatait (bankkártya típusa, száma, 
tulajdonos neve, lejárati ideje és a hátol-
dalon található biztonsági kódot). Ezek 
ismeretében visszaélésre nyílna lehető-
ség, hiszen a jövőben, aki ismeri ezeket 
az adatokat, szintén tudna vásárolni. En-
nek kiküszöbölése érdekében csak bank 
által működtetett, biztonságos oldalon 
adjuk meg ezeket az adatokat. Az olda-
lon ellenőrizzük, hogy rendelkezik-e ta-
núsítvánnyal. Ennek megléte garantálja, 
hogy az oldal tényleg az, aminek mutatja 

magát, (tényleg a bank üzemelteti), illet-
ve, a kapcsolat legyen megfelelően titko-
sított (az így elküldött adatokat nem lehet 
visszafejteni). JAVASLATOK: Ha lehet, 
válasszunk személyes átvételi módot! 
Ellenőrizzük az eladót (visszajelzések, 
közzétett adatok alapján)! Bankkártya 
adatainkat csak a bank online fizetésre 
létrehozott oldalán adjuk meg (e-mailben 
soha)! Ellenőrizzük, hogy a fizetésre hasz-
nált oldal rendelkezik-e tanúsítvánnyal!

A kerékpárlopások megelőzése érde-
kében fogadják meg a rendőrség bűn-
megelőzési ajánlásait: Drágább kerék-
párról készítsen fényképet, vásárláskor az 
alvázszámát, egyedi azonosítóját jegyezze 
fel! Minden esetben zárja le kerékpárját, 
még ha csak rövid ideig hagyja is magára! 
A zár legyen mindig arányban a kerékpár 
értékével! Közterületen a biciklit lehetőleg 
forgalmas helyen, fix ponthoz lakatolja 
hozzá úgy, hogy arról ne lehessen leemel-
ni! Abban az esetben, ha hosszabb időre 
zárja le kerékpárját, csak a szükséges ki-
egészítőket hagyja rajta! Regisztrálja bi-
ciklijét a rendőrség által elindított BikeSa-
fe  vagyonvédelmi programban, melyről 
bővebb tájékoztatást a www.bikesafe.hu 
honlapaon keresztül olvashat.

(forrás: MRFK Sajtó)
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ZöldSarok

Az előző írások során már említésre került a komposz-
tálás, mint a talajban található, növények számára el-
engedhetetlenül fontos tápanyagtartalom visszapótlá-
sának egyik módja. Előző írásunkban szó esett arról, 
hogy mi kerülhet, és mi nem kerülhet bele. De mi is 
ez a módszer pontosan? Miért számít hosszú távon is 
fenntarthatónak és miként működik? Fontos tisztáz-
nunk, a komposzt nem ganéjdomb, se nem szemét-
domb, ahová válogatás nélkül bármi szerves hulladékot 
elhelyezhetünk, hanem tudatosan megépített és gon-
dosan kezelt „humuszgyár”. A talaj a földkéreg felső 
termékeny rétege, ezen belül pedig a humusz annak 
fontos alkotóeleme. A humusz nem más, mint az állati 
és növényi eredetű anyagok bomlástermékeiből kép-
ződő sötét színű keverék. Jelentős szerepe van a talaj 
termőképességének fenntartásában, mivel kedvezően 
hat a talaj szerkezetére, valamint annak víz-, levegő- és 
hőgazdálkodására. Természetes körülmények között 
folyamatosan képződik és a növények számára is folya-
matosan válik felvehető tápanyaggá. Ez az oka annak, 
hogyha kertünk szerves anyag tartalmát nem pótoljuk, 
akkor az fokozatosan kimerül, terméseredményeink 
pedig évről-évre gyengébbek lesznek. A műtrágyák pó-
tolják ugyan a főbb tápelemeket, azonban teljes értékű 

visszapótlást nem jelentenek. Ehelyett az állati eredetű 
trágyák, növényevő állatok ürüléke jobb megoldás, hi-
szen végeredményben ezekből is humusz képződik. A 
komposztálás „lelke”, hogy biztosítsuk a lebontást vég-
ző mikroorganizmusok számára a megfelelő életteret, 
ezért nem mindegy, hogy hol helyezzük el a komposzt 
kazlat, mik az összetevői és miként építjük fel annak 
szerkezetét, illetve hogyan kezeljük azt. Célszerű ár-
nyékos helyen elhelyeznünk, mert ha a nap túlzottan 
kiszárítja, akkor a csökkent nedvességtartalom miatt 
a mikroorganizmusok pusztulni kezdenek, melynek 
következtében a lebontó folyamatok is lassulni fog-

nak. Emellett a nap UV-sugárzása elpusztítja ezeket a 
parányi élőlényeket, szintén gátló hatást okozva ezzel. 
A komposztkazal megépítésénél nagyon fontos annak 
rétegzett felépítése. A mikroorganizmusoknak levegőre 
is szükségük van, ezért a kazal levegős szerkezetének 
megteremtése szintén célunk. Ha ez nem történik meg, 
akkor levegő hiányában a jótékony lebontó folyamatok 
helyét a rothadás veheti át. A szellős szerkezetet úgy 
érhetjük el, ha a kazalban felaprított gallyakból, ke-
ményebb szárú növényekből is építünk réteget. E fölé 
érdemes a zöldhulladékot, leveleket, kigyomlált növé-
nyeket, konyhai hulladékot raknunk, majd erre jöhet rá 
a talaj rétege. Fontos, hogy ha magasabbra szeretnénk 
építeni a kazlat, akkor ezt ismét a rétegek megadott 
sorrendje szerint tegyük. A kazalnak érdemes keretet 
adnunk, hogy ne terüljön szét, közben figyelve arra, 
hogy oldalról is szellőzhessen. Ezt a deszkák közöt-
ti hézagokkal érhetjük el. Kezelése során 2-3 havonta 
keverést igényel, illetve szárazabb időszakokban annak 
locsolása is jótékony hatású. A halom tetejére ültetett 
növények (pl.: tök) segítik a párolgás visszatartását. A 
felhalmozott szerves anyagok nagyjából egy év után 
válnak a kertbe is bátran kiszórható hasznos humusszá.

Lektorálta: Dan-Megyeri Gabriella  
alapító, környezeti nevelő

Tisza partján oly csendes az élet, 
Friss levegőn megnyugszik a lélek. 

Leülök és mélyen eltűnődöm, 
Sóhajomat az ég felé küldöm. 

 
Mélázok sokat, a semmibe merengek, 
Miért vannak oly sok rossz emberek? 
Miért tesszük rosszabbá ezt a világot? 
A sors keze szórja így is a sok átkot. 

 
Nyugalmas a kis Tisza partja, 

Fűben a hangyák, bogarak moraja. 
Táplálékot hemzsegve keresnek, 

Kikerülöm őket, nehogy szenvedjenek. 

 
Hullámzik a Tisza, csápolnak a halak, 
Két csodás hattyú a víz tetején halad. 

Kenyérdarabokkal vonulnak ők tovább, 
Hófehér ruhájukat repíti a hullám. 

 
 

A kacsáknak már nagyobb a hangjuk, 
Víz alá bújnak, majd újra felbuknak. 

Mosolyogva nézem, miről is beszélnek, 
Csak ők értik a hápogó beszédet. 

 
Oly szép a Tiszának minden zeg-zuga, 

Pihenni vágyóknak itt van a tábora. 
Víz, rét, levegő, nem vágyom én másra, 

Csak pihenni a fák árnyékában.

 
 

Már a nap is elbújt, leszállt az este, 
A mi kis Tiszánk a békesség szigete. 

Elköszönök tőle, jó éjt kívánok, 
Újra eljövök, ha pihenni vágyok.

Kotosz Istvánné 
2020. május
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Másoltassa videofelvételeit DVD-re!
Érdeklődni lehet: Városi Könyvtár: 578-022  

 
Mindenféle videokazettát, videofelvételt tudunk másolni!

A Tisza


