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Trianoni megemlékezés  
Tiszalökön

„Magyarország határai mindig  
addig fognak nyúlni, míg igaz  

magyar lelkek könnye emiatt fog hullni, míg igaz 
magyar lelkek könnye Trianon miatt fog hullni!” 
      Szkítia

2020. június 4-én rendhagyó módon emlékeztünk meg a 
Trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról. 
A koronavírus járvány átírta a települések rendezvény-
tervét, nem tudtuk az ünnepi összeállításunkat a meg 
szokott módon próbálni, így született meg a Mámor 
Színtársulat online műsora. Megkondultak a harangok 
országszerte és a határon túl is június 4-én 16 óra 30 
perckor. Az ünneplő közönség a tiszalöki harangokat a 
Trianoni emlékműnél hallgatta meg, ezzel kezdődött a 
megemlékezés.  A Himnusz közös éneklését követően 
Lőrinczyné Harászi Andrea lelkész asszony emlékezett 
meg a magyarság gyászos napjáról és közös imádságot 
mondtunk. A bizonytalan időjárás miatt a Tiszalök Kávé-
ház teraszán tekinthette meg a közönség Dr.Vinnai Győ-
ző országgyűlési képviselő ünnepi beszédét. Képviselő 
Úr visszatekintett a 100 évvel ezelőtti történelmi esemé-
nyekre és hangsúlyozta, hogy emlékezni kötelességünk 
és emlékeztetni kell a mai nemzedéket is, hogy az I. vi-
lágháború végén, a háborús összeomlás, a forradalmak, 
majd a Versailles-i békerendszer, amely elcsatolta Ma-
gyarország 2/3-át, több mint 3 millió magyart kisebbségi 
sorba taszítva, nem a Közép-Európában élő népek érde-
keit tartotta szem előtt, hanem a nagyhatalmakét. Nem 
volt más lehetősége a magyar nemzetnek, ahogy Appo-
nyi Albert gróf fogalmazott: „Vagy öngyilkosok leszünk, 
vagy aláírjuk a halálos ítéletünket.” A 100 évvel ezelőtti 
nemzetgyűlés jegyzőkönyvéből is idézett képviselő úr: 
„Bízzunk e gyásznapon az Isteni gondviselésben, bíz-
zunk nemzetünk szívósságában, amely egy évezreden át 
Európa védőpajzsa volt. Bízzunk népünk sok jó tulajdon-
ságában és bízzunk végre saját erőnkben, amelyet kitartó 
munkával fejlesztve igazolni fogjuk ama régi közmon-

dást: Ne bántsd a magyart!” Ez az idézet sok mindent 
kifejez, és azóta felnőtt 3-4 nemzedék és nekünk nem 

szabad elfelejtenünk a trianoni békediktátumot, sőt azt a 
gyásznapot a javunkra kell fordítanunk. 2010-ben a par-
lamentben megszavaztuk a kettős állampolgárságról szó-
ló törvényt, valamint a Nemzeti Összetartozás Napját, és 
ezzel az volt a célunk, hogy a 20. században gyásznapnak 
tartott Trianont a 21. században a Nemzeti Összetartozás 
Napjává, a Magyar Egység Napjává tegyük, és minden 
magyar felelősséget vállal minden magyarért éljen az 
a trianoni határon túl, éljen a Kárpát-medencében, él-
jen Európában, vagy szerte a világon. Magunk mögött 
kell hagyni a múltat, megerősödve kell kikerülnünk eb-
ből a trianoni traumából. 2010 után megszűnt a határon 
túli fogalom, csak egy és oszthatatlan magyarság él a 
Kárpát-medencében és szerte a világon, kultúránkban, 
nyelvünkben, emberi kapcsolatainkban, lelkünkben él 
az összetartozás élménye, ez az érzés az országhatárok-
nál nem áll meg. Ünnepi gondolatait képviselő úr azzal 
zárta, hogy legyen ez a nap a magyarok újra kezdésének 
napja, mert ma nekünk, magyaroknak arra van szüksé-
günk, hogy egy fejlődő, emelkedő nemzet legyünk. Nagy 
sikert aratott a Mámor Színtársulat ünnepi összeállítása, 
amelyeket az otthoni stúdiófelvételekből vágott össze 
Tölgyesi Attila. A megható műsorban Pappné Kórik Ju-
dit, Hekman Erzsébet, Mezei Attila, Orbán János és Töl-
gyesi Attila a megrázó történelmi eseményeket dalokon 
és verseken keresztül idézték fel. Ezek után átvonultunk 
a Trianoni emlékműhöz, ahol Gömze Sándor polgármes-
ter, Cserés Csaba alpolgármester, Lőrinczyné Harászi 
Andrea református lelkészasszony, az intézményvezetők 
és az ünneplő közönség elhelyezte az emlékezés virága-
it, majd Fekete Miklós művésztanár tárogatókíséretével 
elénekeltük a Székely Himnuszt. Végezetül az elmaradt 
Hősök Napja pótlásaként virágokkal róttuk le kegyele-
tünket az I. és II. Világháborús emlékműnél. Települé-
sünk is csatlakozott ahhoz az eseményhez, amely azt a 
célt tűzte ki, hogy mindenütt a világon, ahol magyarok 
élnek, gyúljon meg az összetartozásunk tüze a 100. év-
fordulón 20 óra 20 perckor. A főtéren fellobbant a láng és 
ebben a percben hat földrészen 74 országban több mint 
2500 településen, 6103 helyen gyújtották meg a lángot. 
Dicső Melinda segédlelkész vezetésével közösen imád-
koztunk és énekeltünk. 

Tölgyesi Attiláné - igazgató



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.

Lassan visszatér minden a rendes kerékvágásba a mi pályázatunknál is. Az elektroni-
kus, vagy postai úton kiküldött logopédiai feladatokat felváltották a személyes talál-
kozások, újra indultak az óvodai logopédiai foglalkozások. A gyógytorna helyszíne 

ismét a művelődési ház lett, ahová szeretettel várjuk a tornázni vágyókat. Az ifjúsági 
klub keretein belül pedig kézműves foglalkozást tartottunk, ahol ismét csodálatos 
dolgok készültek.

 
2020.05.30-31-én programot is szervezhettünk, amely kissé rendhagyó módon ke-
rült megrendezésre. Sajnos a kialakult egészségügyi helyzet miatt nem tudtunk olyan 
rendezvényt lebonyolítani, ahol egyszerre több résztvevő lehetne jelen. Ezért támadt 
az az ötletünk, hogy önkéntes program keretén belül Tiszalök Város Önkormányzata 
vendégül látja a tiszalöki gyermekeket, egy adag fagylaltra. Sajnos az időjárás nem 
kedvezett számunkra, de így is sok gyerkőc el tudott jönni, aminek nagyon örültünk. 
Reméljük, hamarosan vendégül láthatjuk ismét Önöket egy nagyobb rendezvényen.

               Nagy Emese - szakmai vezető
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RENDŐRSÉGI HÍREK

Gyanúsítottként került kihallgatásra az a 39 éves férfi, 
aki 2020. június 02. napján Tiszalökön található élelmi-
szer üzletben a sértett bevásárló kocsiban hagyott tárcáját 
a benne található készpénzzel és mobiltelefonnal együtt 
eltulajdonította. Az intézkedő rendőrök az elkövetőtől a 
mobiltelefont lefoglalták, így a lopással okozott kár rész-
ben megtérült.

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság lopás vétség elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljá-
rást egy 40 éves nővel szemben, aki 2020. június 10-én a 
kerítésen keresztül bement Tiszalökön található templom 
kertjébe és az ott lévő hársfákról hársfa virágzatot tulaj-
donított el. 

Nyári bűnmegelőzési tanácsok

Gyermekek biztonsága

	 A gyermekek védelmét legmegfelelőbben a 
szülői felügyelet szolgálhatja. Ennek alapja a szülő és a 
gyermek közötti nyílt, őszinte, szeretetteljes kapcsolat. 
Ha a fiatalokkal valamilyen kellemetlenség történik a nap 
folyamán, fontos, hogy bizalommal forduljanak a szü-
leikhez. Jó, ha tudják, hogy a problémák megoldásában 
nem a barátok, hanem a szülők tudnak valódi segítséget 
nyújtani. 

	 Jó, ha a gyermekek nyáron is értelmes elfoglalt-
sággal töltik az időt. A csellengés, csavargás hamar meg-
gondolatlan, esetleg törvénysértő dolgokhoz tud vezetni. 
Az elkóborolt gyermek sérelmére akár bűncselekményt is 
elkövethetnek. A nála lévő vagyontárgyakat ellophatják, 
elrabolhatják, ő maga pedig akár beteges hajlamú felnőtt 
áldozatává is válhat. Fontos, hogy a szülők, nagyszülők 
nyáron is tudjanak arról, hogy a fiatalok hová mennek, 
hol tartózkodnak.

	 Tudatosítsák, hogy feltűnő viselkedéssel, ér-
tékes tárgyakkal ne hívják fel magukra a figyelmet! Na-
gyobb pénzösszeget ne, vagy csak több helyen elosztva 
vigyenek magukkal! Ne hagyják őrizetlenül értékeiket!

	 Ha a fiatalok viszonylag késői időpontban 
megtartott programon szeretnének részt venni, oda csak 
csoportosan, lehetőleg felnőtt kíséretében menjenek, és 
kerüljék a rosszul kivilágított, elhagyatott helyeket!

	 Meg kell tanítani a gyermekeknek, hogy az 
idegenekkel legyenek mindig óvatosak. Ne szálljanak be 

ismeretlen autóba, ne engedjenek idegent a lakásba!

	 Hívják fel a fiatalok figyelmét, hogy a szóra-
kozóhelyeken ne hagyják őrizetlenül poharaikat, nehogy 
valamilyen kábító hatású anyagot tegyenek bele! Tudato-
sítani kell bennük, ha valamilyen tiltott szerrel kínálnák 
meg őket, nyugodtan mondjanak nemet, és hagyják ott a 
társaságot.

	 Amennyiben megpróbálna valaki beléjük kötni, 
igyekezzenek elkerülni a konfliktust, próbáljanak meg ki-
térni a problémás helyzet elől! Ha ez mégsem sikerülne, 
őrizzék meg a higgadtságukat és a nézeteltérés békés ren-
dezésére törekedjenek!

	 Napjaink egyik fontos feladata a fiatalok védel-
me az internet káros hatásaival szemben. Egyrészt bizo-
nyos tartalmak jelenthetnek veszélyt a kiskorúakra, más-
részt a chatelés, amikor az ismeretlen beszélgetőpartner 
akár személyes találkozóra is hívhatja a gyermeket. Ilyen 
esetben is kulcsfontosságú a szülői odafigyelés.

	 Tanítsák meg már gyermekkorban a 112-es 
egységes európai segélyhívószám használatát!  Jó, ha 
tudják, hogy ez a szám mind vezetékes, mind mobilte-
lefonról ingyenesen hívható az Európai Unió, sőt szinte 
az egész kontinens területén. Tudatosítsák a fiatalokban, 
hogy – vészhelyzetben – a 112-es segélyhívószámon kér-
hetik a Mentők, a Rendőrség és a Katasztrófavédelem 
segítségét! Fontos felhívni a figyelmüket, hogy az indo-
kolatlan hívások túlterhelik a rendszert, veszélyeztetve 
ezzel olyan emberek életét, vagyontárgyait, akik valóban 
segítségre szorulnak.

Vagyonvédelmi tanácsok

	 A besurranásos és alkalmi lopások, a gépkocsi-
feltörések, illetve a lakásbetörések egy kis odafigyeléssel 
könnyen megelőzhetőek!

	 Amikor nyaralni indulnak, ne felejtsék el be-
csukni az ablakokat, bezárni a bejárati- és a teraszajtót! 
Ha van a lakásban elektronikus riasztórendszer, minden-
képpen aktiválják!

	 Amennyiben hosszabb időre hagyják el ottho-
nukat, kérjék meg rokonukat, ismerősüket, hogy rendsze-
resen ürítse a postaládát! Ha kulcsot is tudnak neki adni, 
jó, ha naponta változtat a redőnyök állásán. 

	 Érdemes beszerezni programozható 
villanykapcsolót. A különféle időpontokban 
felkapcsolódó lámpa azt a benyomást keltheti, hogy 

valaki otthon tartózkodik.

	 Tájékoztassák szomszédjukat, hogy mennyi 
időre utaznak el! Kérjék meg, hogy figyeljen a lakásra, 
házra!  

	 Amennyiben szabadságukat otthon töltik, ak-
kor sem árt az óvatosság. Ha a lakásban tartózkodnak, 
napközben is zárják be a bejárati ajtót, hiszen nem biztos, 
hogy észreveszik a hívatlan látogatót! Ha kertes házban 
laknak, a kertkaput se felejtsék el bezárni! 

	 Ha csak rövid időre hagyják el a lakást, vendé-
get kísérnek ki vagy éppen egy ismerőssel váltanak pár 
szót, akkor is mindig zárják be az ajtót!

	 A szellőztetéssel is legyenek óvatosak! Ne 
hagyják kitárva földszinti lakásuk ablakait, ha nem tar-
tózkodnak a szobában! 

	 A gépkocsira vonatkozó bűnmegelőzési taná-
csok természetesen a nyári időszakban is érvényesek. Ne 
hagyjanak értéket a gépkocsiban, az autó nem biztonsá-
gos tárolóeszköz! Mindig zárják be a jármű ajtajait, az 
ablakokat húzzák fel, kapcsolják be a riasztót, még akkor 
is, ha csak pár percre hagyják el az autót! 

	 Értéket soha ne hagyjanak az autóban, még 
a csomagtartóban sem! A tolvaj a gépkocsiba bejutva 
kinyithatja a biztonságosabbnak vélt csomagtartót is. 

	 Értéktárgyaikat, irataikat ne tegyék ruházatuk, 
táskájuk külső zsebébe! Azokat mindig belső zsebben 
vagy zárható táskában helyezzék el! Táskájukat egyetlen 
pillanatra se hagyják őrizetlenül!

	 Strandolás közben se feledkezzenek meg a va-
gyonvédelmi szabályokról! A fürdőhelyek ugyanis nem 
vállalnak felelősséget az őrizetlenül hagyott értéktárgya-
kért, a táskára terített törölköző pedig nem védi meg az 
értékeket.  Amennyiben van értékmegőrző, feltétlenül 
vegyék igénybe! Nem célszerű a strandra nagyobb meny-
nyiségű készpénzt vinni. A feltűnő és értékes használati 
tárgyakat tanácsos otthon hagyni.

Kellemes és gondtalan vakációt kívánunk!

Ha bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse 
a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon! 

(Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály).
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BALLAGÁS  

A KOSSUTHBAN

 A járványveszély miatt fokozott 
óvintézkedések betartásával ballagtak el a 
Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú művészeti Iskola végzős tanulói. 

 A két osztálynak külön-külön 
tartottuk meg az ünnepélyt. Az osztályfő-
nökök az aulában köszöntötték diákjaikat, 
majd együtt vonultak ki a díszudvarra, 
ahol a közvetlen családtagok (tanulónként 
két-két felnőtt kísérő) és tanáraik, tanítóik 
várták a búcsúzókat. A 44 tanuló közül 13-
an gimnáziumban-, 10-en technikumban-, 
a többiek szakképző iskolában folytatják 
tanulmányaikat.

 A ballagó nyolcadikosoknak 
céljaik eléréséhez erőt, egészséget és 
sok sikert kívánunk!               
   
   Cserés Csaba - igazgató

A 8.a osztály osztályfőnöke  
Perjésiné Kiss Rita

A végzős tanulók névsora:

Agócs Armand  
Ambrus Miklós  
Aranyász Amira  
Bartók Apor Domonkos  
Benkő Zoé Kiara  
Bényei Eszter  
Gedeon Szilvia Janka  
Haraszin Gyula  
Horváth Zsófia Eszter  
Illés Attila Patrik  
Kiss János  
Kiss József László  
Medve Dávid László  
Molnár Gergő János  
Murvai Patrícia  
Nagy Márk  
Pellei Mátyás Béla  
Pente Noémi 
Rácz Zoltán 
Rákó Bianka 
Rózsa Gábor 
Sohodóczki Szilvia 
Soltész Krisztián 
Szabó László Kasszián 
Szakolczai Emma 
Szegedi Petra 
Tálas Sándor 
Tóth Panna Petra 
Vinginder Tamás Barnabás

A 8.b osztály osztályfőnöke  
Szikoráné Alexa Erzsébet

A végzős tanulók névsora:

Balogh Amanda  
Balogh Dorina  
Balogh Noémi Cintia  
Balogh Tímea Cintia  
Bertalan Karolina  
Eperjesi Álmos Botond  
Fincziczki Olivér  
Jónás Ádám  
Jónás Debóra Noémi  
Kátai Aladár Balázs  
Kis Noémi Krisztina  
Kiss Roland  
Lakatos Anita Viktória  
Lakatos Viktória Tímea 
Tóth Zsolt  

Tisztelt Szülő!

Az EFOP 1.5.3-16 Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv  program keretén belül ismét megrendezésre kerül 
a Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában az „EFOP-os” tábor.

Négy turnus indítását tervezzük: 
I. 2020. 08. 03 – 2020. 08. 07. 
II. 2020. 08. 10 – 2020. 08. 14. 
III. 2020. 08. 17 – 2020. 08. 23. 
IV. 2020. 08. 24 – 2020. 08. 28. 
Az előző évekhez hasonlóan a napközis tábor helyszíne: az iskola. 

Egy turnus 5 napos, hétfőtől péntekig 8:00-16:00 óráig tart. 
A gyermekeknek napi háromszori étkezést biztosítunk, 
valamint aktív pihenést szolgáló, maradandó élményt nyújtó 
foglalkozásokon, szabadidős rendezvényeken vehetnek részt.

Részvételi díj (turnusonként): 900 ft/nap, de aki a Szünidei 
ingyenes gyermekétkeztetést megigényelte, azok számára to-
vábbra is ingyenesen biztosítja Tiszalök Város Önkormányzata 
az étkeztetést. (Egy gyermek több turnust is igénybe vehet.).

Kérem Önöket, hogy jelezzék gyermekük részvételi szán-
dékát legkésőbb 2020.07.20-ig, az alábbi telefonszámon: 06 
20 371 16 91, vagy személyesen az Önkéntes ponton, amely 
a Kossuth utca 79 szám alatt található az 1. emeleten.

Tisztelettel: Nagy Emese - szakmai vezető

Kedves Olvasók!

Lezárult egy fejezet az életünkben, sajnos olyan dolgokat 
tapasztalhattunk meg a hátrahagyott hónapokban, amely 
jelentős próbatétel elé állította az embereket. Mindenkinek 
okozott aggodalmat, féltve életét, szeretteit, állását, megél-
hetését és sorolhatnánk tovább azokat a gondokat, amelyet 
hozott számunkra a járványhelyzet. A korábbi cikkünkben 
már hírt adtunk, róla, hogy szociális területen milyen pró-
batétel elé állított bennünket az elmúlt időszak. Folyamato-
san kaptuk a megoldandó feladatokat a város vezetésétől, a 
kormánytól, az élettől. Elmondhatjuk, hogy helytálltunk!!!  
Nehéz időszak volt a dolgozók, az idős otthon lakói, a 
hozzátartozók számára is, de volt értelme, hiszen sikerült 
megőrizni a lakók egészségét, a járványhelyzettel szemben. 
Meghatározó élmény volt számunkra, az az on-line anyák 
napja, amit ebben a rendkívüli élethelyzetben szerveztünk. 
Az akkor átélt könnyekig megható érzelmek napokig el-
gondolkoztattak bennünket. A házi segítségnyújtásban a 
gondozónők kitartóan helyt álltak, sokszor erejük felett is 
teljesítve feladatukat. A családsegítésben a veszélyhelyzet 
elmúltával lerakhatták az ügyeleti telefont és az állandó 
készenlétből megpihenhettek végre hétvégén is. A kony-
hákon is lezárult egy fejezet. Az iskolakonyhán a gyerekek 
számára továbbra is készült az ebéd, az óvodák ellátása 
folyamatos volt, az otthon konyháján minden nap főzték 
az ebédet, amelyből közel 150 főnek házhoz is szállítottuk 
időre. Minden dolgozó elismerést érdemel, mert mindenki 
kivette a részét a saját területén, nem 8 és 12 órában, ha-
nem azon túl is teljesítették a rájuk bízott feladatokat, sok-
szor hátra hagyva családjukat, szeretteiket, hogy másoknak 
segíteni tudjanak, a munkájukat maximálisan elvégezzék. 
A szociális szférában dolgozók is megélték ugyanazokat 
a félelmeket, amelyeket minden más ember. Számtalan-
szor kérdezték, mi lesz most, meddig tart még ez, mi lesz 

ha……… Azt tartja a mondás, hogy bajban ismerszik 
meg az EMBER, ezt most megtapasztalhattuk. Szerencsére 
nem maradtunk magunkra, ha nagy gond volt a Könyv-
tár, az Óvoda, az EFOP program dolgozóira, a helyi men-
tőszolgálatra, az orvosokra, és a helyt álló asszisztensek-
re, városüzemeltetésre számíthattunk.  Túl vagyunk egy 
időszakon és meg sem pihenhetünk, jönnek a következő 
feladatok. Az otthonban újra indult az élet, de a Kormány-
hivatal útmutatása alapján új látogatási rendet kellett ki-
dolgozni. A járvány időszak alatt megérkeztek az új ágyak 
az otthonba, amit most tudtunk csak összeszerelni és a régi 
ágyakat kicserélni. A Házi segítségnyújtás ellátottai között 
újakat is köszönthettünk, az otthon konyhájára a régi és új 
étkezők is visszatértek, ott is folyamatosan növekszik az el-
látottak létszáma. Az iskolakonyhán a megszokott étkezők 
mellett elindult a nyári szociális gyermekétkeztetés, amely 
az elmúlt évek igénybevevőinek több mint kétszerese va-
lamint a nyári táborok résztvevőinek ellátása is a konyha 
feladata. Az idősek nappali ellátását újra kell szerveznünk, 
az otthon korlátozásai miatt, más helyszínen. Mindig van-
nak újabb és újabb kihívások ezen a területen, amelyek 
csak elhivatott lelkiismeretes munkatársakkal teljesíthetők. 
Jelenleg összesen 50 fő dolgozik, közalkalmazottként mun-
kaszerződéssel, közfoglalkoztatottként az intézményben. 
KÖSZÖNÖM a munkájukat, mert teszik a dolgukat, úgy 
ahogy eddig is. Mert a szociális szféra olyan, mint a sze-
retet, türelmes, jóságos, nem féltékeny, nem kérkedő, nem 
gőgösködik, nem tapintatlan, nem keresi a magáét, haragra 
nem gerjed, a rosszat föl nem rója, nem örül a gonoszság-
nak, de együtt örül az igazsággal, mindent eltűr, mindent 
elhisz, mindent remél, mindent elvisel. Bízunk benne, 
hogy egyszer elismerik majd az érdemeinket és mondanak 
egy köszönömöt.

Szabó Veronika Intézményvezető

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket,  hogy fiókunk nyitva tartása 2020. május 18-tól az alábbiak szerint módosult:

 
Nyitva tartás:         
             
Hétfő     8:00 – 12:00      12:30 – 17:00 
Kedd     8:00 – 12:00 
Szerda               11:00 – 17:00 
Csütörtök   8:00 – 12:00 
Péntek     8:00 – 12:00 
                               
   
                           Üdvözlettel: OTP Bank



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Másoltassa 
videofelvételeit 

DVD-re!

Érdeklődni lehet:  
Városi Könyvtár:  

578-022  

 
Mindenféle 

videokazettát, 
videofelvételt tudunk 

másolni!

TiszalökiHírlap4
„Akiket a legnehezebb szeretni, 
azoknak  kell leginkább a szeretet „ 
                                                     /Rilke/

No, akkor gondolkodjunk,  
elmélkedjünk egy kicsit!

A nagybetűs szeretet végig kíséri az életünket 
így vagy úgy, de jelen van mindig. Amikor beüt 
a baj és mentőautót, orvost kell hívni, és ha már 
a csendet felverte a mentő szirénája is, és kiérve 
a mentős azt tapasztalja, hogy bizony itt már ő 
nem tehet semmit. Mert itt már csak méretet kell 
venni, akkor aztán fejet hajtva jöhet a fekete autó, 
és a virágos is számolhatja a fehér liliomokat, a 
sirató asszonyok is újra kikeményíthetik a fehér 
zsebkendőiket, vagy éppen a bankár is készülhet, 
mert talán jöhet a bankkölcsön is. No, akkor már 
tovatűnt a szeretet. Ó vagy lehet, hogy akkor döb-
benünk rá, hogy nem mondtuk eleget, hogy „sze-
retlek”. Hát ilyen az élet!  Ebbe a büdös a futkosós 
fáradt, túlhajszolt világba jó néha, ha beáll egy 
kis süket csend, hogy legyen miről elmélkedni is. 
Talán ez a mostani nagy csend is rádöbbenti az 
embereket a szeretet erejére. Ha úgy ragyogunk és 
csillogunk, mint az esőben ázó esőkabát, akkor az 
már a szeretet? Kit is kell szeretnünk igazán? Azt, 
aki fontos nekünk és viszont szeret, vagy éppen 
csak magába a szeret érzésébe szerelmesedünk 
be? S hogyha az a másik azt az érzést úgy rázza 
le magáról, mint a kutya az esőt a szőréről és ak-
kor már nem is marad más csak az ázott kutyaszőr 
émelyítő szaga az orrodban, akkor ez mi lehet? S 
ha meg már a sárga ködfátyolos, fakuló emlék is 
repedezik, akkor mire lehet gondolni? Elmúlt az a 
szeretet és elszállt, mint a törött szárnyú pillangó.  
Ha nincsenek álmaid és nem is gondolkozol azon, 
hogy legyenek megvalósítható gondolataid és nem 
is dolgozol meg érte, akkor az az álom soha nem is 
fog megvalósulni.  Nem kell mindent feladni még 
a megvalósulás előtt!  A jövőt szinte képtelenség 
megjósolni, és t alán van, amit mi döntünk el és 
van, ami csak úgy jön, és talán csak a végzetünk 
van megírva igazán. Azért bízzunk benne, hogy a 
szeretet azért mégis végig kíséri az életünket, még, 
ha ez néha nagyon nehéz is. A megértés a törődés 
és a szeretet szinte kézen fogva járnak, hiszen már 
Micimackó is megmondta: ”van úgy, hogy valaki 
nagyon törődik a másikkal. Azt hiszem, ezt hívják 
szeretetnek.” Lehet, hogy Micimackónak van iga-
za? Az álmok sohasem egy csapásra hallnak meg 
és halványulnak el, hanem apró részletekben kis 
darabonként kerülnek egyre messzebbre és min-
den nappal egyre jelentéktelenebbé válnak, és már 
nem valósulhatnak meg! Ami egykor fontos volt 
elfolyik az ujjaink közül és elcseppen az ujjak kö-
zött A remény furcsa dolog ugyanolyan talányos, 
mint a szeretet . Átjárja az ember életét és minden 
porcikájában ígéretet jelent,s évekig lehet rá vár-
ni. Lehet várni a jót és egyszer csak minden véget 
ér, lehet, hogy a szeretet és a remény is csak egy 
túl szép hazugság? Az életben az igazság mindig 
bonyolult lehet és az élet sem mindig fekete vagy 
fehér a színeket is látni kell és észre kell venni néha 
a szürkét is! Az emberek is folyton meglepik egy-
mást, ha az ellentétes oldalon is állnak, akkor is 
megérthetik, szerethetik egymást. Igen sokszor az 
élet elképesztően pofátlan is tud lenni és az igaz-
ságtalanság is lehet felszabadító érzés. A kor előre 
haladásával aztán az idő is luxus lesz! Amit fiatal-
korban más szemmel néztünk és eltékozoltunk, 
azt már idős korban nagyon nehéz bepótolni, s 
kinek mikor is van ez az idős kor. Ötven, hatvan, 
hetven, nyolcvan évesen is eljöhet még egy olyan 
alkalom, amikor mégis helyére kerülnek azok a 
szeretet darabkák, kinek mikor jön el az a pillanat, 
mert akiket a legnehezebb szeretni azoknak kell a 
legnagyobb szeretet!

Bodnár Gáborné
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Az, hogy egy ideig nem tudunk találkozni és együtt Zum-
bázni váratlanul ért mindenkit, de tudtuk ez a legfelelő-
ségteljesebb döntés. Az első hetekben  videókat, zenéket 
küldtünk egymásnak a facebook csoporton belül, később 
megtanultunk új koreográfiákat és így próbáltuk felvidí-
tani egymást. Majd ahogy teltek a hetek, egyre nehezebb 
lett, nagyon hiányozott mindenkinek a közösség, a „Zum-
ba családunk”, és a mozgás. Kerestük a megoldást, hogyan 
lehetne újra együtt mozogni. Az élő videózás nem volt szá-
munkra eredményes, mert sok zenét a Facebook letilt és a 
Zumba Office sem engedélyezte. Végül, az ingyen letölt-
hető Zoom programon keresztül valósultak meg az órák. 
Meeting meghívókat kaptak azok, akik jelezték részvételi 
szándékukat. Sajnos nem mindenki számára volt megol-
dás, voltak, akiknek technikai problémájuk akadt az alkal-
mazással, vagy helyhiány miatt nehezen volt kivitelezhető 
az edzés. A csapatban rövid videó mixekkel tartottam a lel-
ket, amiket az órákról készítettem. A program lehetőséget 
adott azok számára is, akik még nem jártak az óráimon, de 
szívesen kipróbálták volna a Zumbát otthoni környezet-
ben, ahol nem kellett megküzdeni a gátlásaikkal. Üzenet-
ben jelezték és megkapták a belépési kódot. 

Nagyon hálásak voltunk, hogy ilyen módon tarthattuk a 
kapcsolatot, bár a személyes kontakt pótolhatatlan. Júni-
us elejére, újra téma lett mikor láthatjuk végre egymást és 
bulizhatunk együtt, mert a Zumba mégis csak csoportos 
foglalkozás, ahol rengeteg pozitív energia szabadul fel és 
adjuk azt  át egymásnak. Nagy örömmel fogadtuk a hírt, 
hogy újra indulhatnak a Zumba órák.  Friss lendülettel 
edzünk és égetünk kalóriát.     
                               
                                        Gulyás Szilvia Zumba oktató

ZöldSarok

Itt a nyár! A nagy szárazság után igaz, sok eső esett és úgy tűnhet, hogy ez a mennyiség már-már 
túl sok, azonban az elmúlt évek csapadékszegény időjárásának következtében jelentősen lecsök-
kent a talajvízszint. Ez a hiány most töltődik vissza, ezért ne bánjuk, ha az esős idő tovább folytató-
dik. Korábbi cikkekben szó esett arról, hogy a globális klímaváltozás nem csak felmelegedéssel jár, 
hanem az időjárási viszonyok szélsőségesebbé válását is magával hozza, ezért koránt se gondoljuk, 
hogy az egész nyár mondhatni hűvösen, esős napokkal tarkítva fog eltelni. Számítanunk kell a 
kánikula berobbanására, ami akár néhány hét alatt vízhiányos állapotokat képes előidézni, aszályt 
okozva ez által. Ez azonban nem csak a növényeket érinti, hanem az állatokat is, mint például a 
madarakat. Lássuk, miként tehetjük számukra vonzóbbá környezetünket! Egyáltalán miért fontos, 
hogy minél több madár legyen a kertünkben? Ha növényeket termesztünk, akkor számunkra a 
rovarevő madarak azok, amik igazán hasznos állatok. Táplálkozási szokásaiknak köszönhetően 
számos olyan rovart is elpusztítanak, amik a növényeinket dézsmálják. Biztosak lehetünk abban, 
hogy ha kánikula vagy aszály idején vizet találnak nálunk, akkor előszeretettel fognak ott más-
kor is megfordulni. Ebből kiindulva egy madáritató kihelyezése kiváló megoldásnak bizonyul, 
mivel madaraink többségének naponta akár többször is kell innia és fürdenie. A legjobb itató és 
madárfürdő egy virágalátét. Fontos, hogy ne használjunk vízzel telt hordót, vödröt vagy egyéb 
mély tálat, mert a szomjas madarakat mágnesként vonzza a csillogó vízfelület, azonban az ivás 
vagy a fürdés előkészületei közben belecsúszhatnak, átnedvesedett és elnehezült tollazattal pe-
dig már nem tudnak kimenekülni belőle és megfulladnak. A kisebb testű madarakat különösen 
érinti ez a veszély. A megfelelő itató körülbelül 5-7 cm mélységű. Átmérője legyen 40-50 cm, de 
akár ettől nagyobb is lehet. Érdemes beletenni egy lejtősebb felületű követ vagy egy kinyúló ágat, 
melynek segítségével az oda látogató madarak tovább szabályozhatják a számukra kényelmes víz-
mélységet. Az itató környezete akkor ideális a madarak számára, ha van mellette búvóhely, - pl. 
egy bokor - illetve úgynevezett beülőág is kedvükre válik, hiszen fürdés után szeretik szárítani 
és igazgatni megtisztított nedves tollaikat. Mivel természetes ellenségeik a macskák, ezért fokoz-
hatjuk védelmüket, ha az itatót nem a talajszinten alakítjuk ki, hanem fellógatjuk egy fára vagy 
felfúrjuk mondjuk egy épület falára, akár az ablakunk alá. Igaz, ez kicsit macerásabb megoldás. A 
rendszeres vízcsere szintén fontos, mivel kistestű állatok lévén az állóvízben kialakuló fertőzések 
hamarabb pusztítják őket. Az itatást télen se hagyjuk abba, hiszen a hó ellenére sem biztos, hogy 
találnak ivóvizet. Mindezek mellett kedves látványt nyújtanak, mikor madaraink nagy élvezettel 
fürdenek, majd a napon sütkéreznek. Segítsünk nekik a kánikula átvészelésében, meghálálják. 
 
                Írta: Molnár Mátyás,  
   Bölcs Baglyok Szögi Lajos Közhasznú Alapítvány munkatársa  
                              
                  Lektorálta: Dr. Legány András, 
       Bölcs Baglyok Szögi Lajos Közhasznú Alapítvány kuratórium tagja
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BÚCSÚZUNK AJTAI LORÁNDNÉ, ICA NÉNITŐL  

Június 24-én kísértük utolsó földi útjára kedves dalostársunkat életének 87. évében. Köztiszteletben lévő férjét mindenben 
szeretettel támogatta. Első perctől vele tartott az általa 55 éve alapított Erkel vegyeskórus-
ba. Fiatal korában szóló szerepeket is vállalt és nagy sikert aratott operett előadásokban 
szép énekhangjával, kellemes megjelenésével. Településünk lakóin kívül lányaik, később 
az unokák is figyelemmel és megbecsüléssel követték a Tiszalökön végzett kimagasló ze-
nei tevékenységüket. Mérhetetlen fájdalom érte, amikor férje, Lóri bácsi 2003-ban búcsút 
intett a földi létnek. Nehezen küzdött meg az élet hétköznapi teendőivel, de talpraállt, újra 
bekapcsolódott a népzenei együttes és az asszonykórus munkájába. Lelkiismeretesen eljárt 
a próbákra egyedül is, amíg egészsége megengedte. Boldogsággal töltötte el, amikor vala-
melyik családtagja elkísérte egy-egy fellépésre vagy közös kirándulásra. Élettapasztalatá-
val sokaknak adott szívhez szóló tanácsot egy-egy beszélgetés alkalmával. Közel 50 évig 
volt tagja a művelődési ház művészeti csoportjának. Ezen túl az égiek kórusában énekel 
majd társaival együtt, akik már korábban elmentek közülünk. Kívánjuk, hogy angyalaid 
vezessenek tovább utadon, legyen lelkednek örök béke és nyugalom!   
                                     TISZALÖKI NÉPZENEI EGYÜTTES

MEGEMLÉKEZÉS
DRÁGA SZÜLEINK! 

2012 BÉNYEI JÁNOSNÉ PILLÁR VARGIT * 2019 BÉNYEI JÁNOS 

Fojtó csend porrá zúzott könnycsepp  
kelő halál fényénél üvöltő emlék. 

Kérünk édesanyánk és édesapánk nyújtsd felénk a kezeteket, 
csak még egyszer halljuk dobogó szíveteket. 

Csendes a temető nem jön felelet, 
arcunkat mossák a keserű könnyek. 

Hideg sírkövön kezünket pihentetjük, 
itt vagyunk édesanyánk és édesapánk 

Rád emlékezünk.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk rátok édesanyánk,  
édesapánk és nagymama, nagypapa! Lányotok Magdi, vejetek Mihály,  

unokáid Misi és Anita, Zoli és Zsuzsa. 

                Pente Mihályné és családja

MEGEMLÉKEZÉS 

Soha el nem múló fájdalommal  
emlékezünk

RÁCZ LÁSZLÓ

halálának 7. évfordulóján

„Pihenj Te drága szív, már megszűntél dobogni 
Szerető jóságod nem tudjuk feledni, 

Mert elfelejteni Téged soha nem lehet, 
Csak meg kell tanulni élni Nélküled!” 

 
                 Szerető családod!

Anyakönyv 
 

Újszülötteink 
Balogh Mirjam Emília 

 Kiss Nolen 
 Lakatos Zsolt 

 Nagy Anna Viktória 
Tóth Izabella Valéria 

Vajda Mátyás

Ifjú házasaink:  
Nagy Szilvia Gyöngyi  -  Rédei István 

 Szijártó Dóra  -  Szakál Csaba 
 Szemán Gabriella  -  Kiss László

Akiktől búcsút vettünk: 
Kiss Borbála Zsuzsánna 

Perger Lajosné
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Ház-Ingatlan
Eladó Tiszalök, Kölcsey Ferenc utca 52. szám 
alatti 2  hálószobás, konvektoros gázfűtéses, für-
dőszobás, konyha-étkezős-nappalis (amerikai 
típusú ingatlan).Irányár: 5 millió Érdeklődni: 
06/70/2552870

Eladó Tiszalök, Arany J. utca 3. szám alatti, 
4 hálószobás, 3 fürdőszobás, konyha- étke-
zős-nappalis (amerikai típusú ingatlan). Dupla 
garázs+műhely Irányár: 16 millió Ft Érdeklődni: 
06/30/5400299

Tiszalök –Szőlőskertben, 4 szobás,120 m2, 
részben alápincézett - földszintes, szilikátépíté-
sű, felújítandó, hagyományos fa nyílászárós csa-
ládi 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, felújí-
tandó, tufaépítésű, komfortos ikerház, 1080 m2 
összközműves telken eladó!  5.49 M Ft. Érd:06 
30 7375-768

Tiszalökön 2,5 szobás, földszintes, felújítandó, 
120 m2-es vályog+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!  13,6  M Ft. Érd:06 
30 7375-768

Tiszalökön 5 szobás, 140 m2, földszint+tetőtér- 
részben alápincézve- szilikát, fa hőszigetelt nyí-
lászárós családi ház, 1095 m2 összközműves tel-

ken eladó! 7.95 M Ft.  Érd:06 
30 7375-768

Tiszalök belvárosában 3 szo-
bás, 100m2, földszintes, vá-
lyogépítésű, felújítandó, kom-
fortos 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, hőszige-
telt szilikátépítésű, fa hőszi-
getelt nyílászárós, jó állapotú, 
összkomfortos családi ház, 
657 m2 összközműves telken 
eladó! 15.4 M Ft.  Érd.: 06 30 
7375-768

Tiszalökön - az Új Üdü-
lőn, igényes, hőszigetelt, 
téglaépítésű, 3 szintes, 300 
m2, 6 szobás – minden 
kényelmet /kikapcsolódást 
biztosító Panzió, 1300 m2 ösz-
szközműves telken eladó! 54.9 
M Ft Érd:06 30 7375-768

Tiszalökön 3 szobás, 120m2, 
földszintes, vályogépítésű, 
felújítandó, komfortos családi ház 2.160 m2 ösz-
szközműves 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. 5.5 M Ft. Érd:06 
30 7375-768

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

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

Tiszalök belvárosában, 750m2-es, összközmű-
ves telken, 130m2-es, 2+3 félszobás, szilikátépí-
tésű, fsz+tetőteres, részben alápincézett, felújí-
tandó családi ház eladó! 13,9 M Ft Érd: 06 30 
7375-768

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

Tiszavasváriban 2 db garzonlakás eladó! Érd.: 
70/236-4160

 

Állás
Tiszavasvári üzletünkbe keresünk húsbolti el-
adót!   (férfit) Jó csapat, igényes üzlet, korrekt 
fizetési lehetőség. Érdeklődni:  06-30-9531-924

Pizza szakács álláshelyre kollégát keresünk. 
70/631 2096

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:Telefonos érdeklődés: 06 42/278-122

Tiszalök Kormányablak nyitva tartása: Bővebb felvilágosítás telefonon!

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Tiszavasvári Járási Hivatala FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY 

4440 Tiszavasvári, Báthori u. 2-4.  Telefon: (42)520-510, Fax: (42)520-511 E-mail: 
tiszavasvari@szabolcs.gov.hu  Honlap: www.kormanyhivatal.hu

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 * Orvosi ügyelet:06/42/278-405 

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:

Július 09-15: Aranykereszt Gyógyszertár Tiszavasvári,  
Vasvári P. út 61. * 42/520-012 

Július 16-22: Kabay Gyógyszertár Tiszavasvári, Vasvári P. út 18. * 42/520-089

Július 23-29.: Kelp Ilona Gyógyszertár Tiszavasvári, Kossuth út 40. * 42/520-057

Július 30- Augusztus 05: Aranykereszt Gyógyszertár  
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61. * 42/520-012 

Augusztus 06-12: Kabay Gyógyszertár Tiszavasvári, Vasvári P. u. 18. * 42/520-089

Augusztus 13-19.: Kelp Ilona Gyógyszertár Tiszavasvári, Kossuth út 40. * 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!

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY A  
TISZALÖKI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTBAN 

(4450 TISZALÖK, KOSSUTH ÚT 70.) 
AZ ALÁBBI INGYENESEN IGÉNYBE VEHETŐ JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSOK-

KAL ÁLLUNK A BETEGEK RENDELKEZÉSÉRE:

SZAKRENDELÉS SZAKORVOS RENDELÉS  
NAPJA IDEJE

SZÜLÉSZET- 
NŐGYÓGYÁSZAT Dr. Póka István csütörtök 09:00-15:00

BELGYÓGYÁSZAT 
Háziorvosi beutaló szükséges 

Előjegyzés szükséges

Dr. Domokos 
Nóra kedd 08:30-14:30

ULTRAHANG 
Háziorvosi beutaló szükséges 

Előjegyzés szükséges

Dr. Leövey Eszter 
Dr. Szuhács  
Marianna

hétfő 08:00-12:00

FÜL-ORR-GÉGÉSZET Dr. Kristóf András kedd 15:00-17:00

SEBÉSZET Dr. Papp Éva péntek 08:00-12:00

FIZIOTERÁPIA

(42/278-984)
Kertész Ágnes hétfőtől 

péntekig 

08:00-10:00 
13:00-15:00 

heti  
váltásban

 
ELŐJEGYZÉS A 42/278-033-AS TELEFONSZÁMON! 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT FORDULJON HÁZIORVOSÁHOZ!

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!
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2020. június 9-én ünnepelte  
90. születésnapját  

Kakócz Lászlóné Kuripla Ilona,  
akit ez alkalomból köszöntött  

Gömze Sándor polgármester és Csikósné Juhász Erika aljegyző.  
 

Kívánunk további boldog éveket  
és ehhez nagyon jó egészséget!

Most látható a természetben
(Fehér-szik országos jelentőségű védett terület)

 

Ősszikes, amely a jégkorszakot követő szeles időszakban alakult 
ki homokos löszben. Vízkészlete az időjárás függvénye, mert a 
száraz periódusokban kiszárad, ami a szikes tavak egyik jellemzője. 
Ilyenkor „kivirágzik” a szikes, a felszínre kirakódik a sziksó, amit 
korábban összesöpörtek és mosószerként használtak. A XVIII. 
században itt is egy „Zóda fabrika” működött.  Az élővilág úgy vészeli 
át ezt az időszakot, hogy tartós petéket rak, vagy betokozódik, és 
amikor megjönnek az esők, napok alatt újra indul a mikrovilág élete. 
Szemmel alig látható élőlények nyüzsögnek a vízben, ami aztán 
ide csalja az őket fogyasztó állatokat is. Megjelennek a tőkésrécék, 
sirályok, sőt egy-egy elszánt szürkegén és gólya is szerencsét 
próbál. Nem ritka, hogy a rétisasok is tiszteletüket teszik egy kis 
kacsa, vagy liba pecsenye reményében. A Fehér-sziknek az őszi és 
tavaszi madárvonulás idején van nagy jelentősége, mert pihető és 
táplálkozó helyet jelent az úton levő madarak számára. Jelentőségét 
mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy a 36-os út mentén egy remek 
betekintőt építettek, hogy a természet iránt érdeklődők távcső 
segítségével megismerkedhessenek a tó életével. 


