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Betiltják az 
avarégetést

Jövő évtől tilos az 
avar és a kerti hul-
ladék égetése. Az 
ezzel összefüggő, 
az agrárminiszter 
által benyújtott, a 
környezet védel-
mének általános 
szabályairól szóló 
törvény és a ter-
mészet védelmé-
ről szóló törvény 
módosítását 148 
igen szavazattal, 
21 tartózkodás 
mellett fogadta el a 
parlament. A mó-
dosítás célja a le-
vegő minőségének 
javítása, ezáltal a 
lakosság egészsé-
gének védelme. A 
törvény indoklásá-
ban emlékeztettek 
arra, hogy a leve-
gő nem megfelelő 
minősége miatt 
uniós kötelezett-
ségi eljárás van 
folyamatban Ma-
gyarország ellen. 
A levegőminőség 
alakulásában pe-
dig a lakossági fű-
tés mellett kiemelt 
szerepe van az avar 
és a kerti hulladék 
égetésének. Jövő 
év január 1-jétől 
törlik azt a rendel-
kezést, amely alap-
ján az önkormány-
zatok rendeletben 
szabályozhatják 
az avarégetést, így 
általánossá válik a 
levegő védelméről 
szóló kormány-
rendelet alapján 
a tilalom az egész 
országban.
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TÁJÉKOZTATÁS

Tiszalök Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének döntése alapján;  

2020. augusztus 21. - 2020. szeptember 30. közötti 
időszakban újra igényelhető az

ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS

a támogatás összege tanulónként: 4.000,- Ft.

Az Iskoláztatási támogatás október hónapban kerül 
kifizetésre a határozatban foglaltaknak megfelelően.

Az Iskoláztatási támogatás igénylése:

- Tiszalök közigazgatási területén állandó 
bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen 
a településen lakó/tartózkodó, nappali tagozatos 
általános, közép, szakmunkásképző, szakiskolai 
tanulmányokat folytató gyermekek szülei igényelhetik 
a támogatást jövedelmi helyzettől függetlenül, 
gyermekükre tekintettel.

Mikor és hol igényelhető a támogatás?

- a kérelmek benyújtására 2020. augusztus 
21. – 2020. szeptember 30. közötti időszakban 
van lehetőség.  A 2020. szeptember 30-i határidő 
elmulasztása után nincs lehetőség a támogatás 
igénylésére.

- A kérelem benyújtásához szükséges 

nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal 15. számú 
irodájában vehető át, és kitöltés után ugyanitt van 
lehetőség a kérelem benyújtására.

Milyen igazolás szükséges a támogatás igényléséhez?

- A kérelemhez csatolni kell a tanulói 
jogviszonyról szóló igazolást, ez alól a Tiszalöki 
Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola tanulói mentesülnek, az ő esetükben az Iskola 
a tanulók névsorát az Önkormányzat rendelkezésére 
bocsátja.

- A kérelem benyújtásakor a gyors 
ügyintézéshez feltétlenül szükséges a Lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány, valamint a Társadalombiztosítási 
Azonosító Jelet tartalmazó hatósági igazolvány 
bemutatása.

Hogyan és mikor történik a támogatás kifizetése?

- A támogatás a kérelemben megjelölt szerint 
számlaszámra utalással vagy, a házipénztárban, 
készpénzben kerül kifizetésre.

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-
testületének döntése értelmében az elmúlt évekhez 

hasonlóan 2020. augusztus 27. - 2020. szeptember 30. 
napok között újra igényelhető  a

BÖLCSŐDÉS és ÓVODÁS 
KORÚ GYERMEKEK NEVELÉSI 

TÁMOGATÁSA

a támogatás összege gyermekenként:  
4.000,- Ft.

A támogatás igénylésének menete, feltételei:  

A támogatást a szülői felügyeleti jogot gyakorló 
szülő vagy családbafogadó gyám igényelheti arra 
a gyermek(ek)re tekintettel, aki a helyben található 
óvodában/ bölcsődében óvodai/bölcsődei nevelésben 
részesül, vagy tárgy évben megkezdi részvételét. 

A támogatás jövedelmi helyzettől független, minden 
Tiszalök közigazgatási területén állandó lakcímmel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy 
igényelheti.

Az igényléshez szükséges formanyomtatványt 
az óvodapedagógusok augusztus és szeptember 
hónapokban minden jogosult gyermek szüleihez 
eljuttatják. A kitöltött nyomtatványt 2020. szeptember 
30-ig kell benyújtani a  Polgármesteri Hivatal  19. 
számú irodájában

A támogatás, a beadási határidő lejártát követően 
október hónapban kerül kifizetésre a Határozatban 
foglaltak szerint.

Felhívom a szülők figyelmét és 
bíztatom őket, hogy ne mulasszák el a 

támogatások igénylését!

Tiszalök, 2020. július 15.  
Mező József - jegyző

Ismét 6 hónapos speciális tartalékos  
kiképzést indít a honvédség

Szeptemberben folytatódik a 
speciális tartalékos katonák fél 
éves képzési programja: most is 
több száz jelentkezőt várnak a 
megyeszékhelyek toborzóirodái 
és a kormányhivatalok. A vírus-
helyzet miatt létrejött program jú-
liusi indulásakor mintegy 400-an 

döntöttek úgy, hogy szeretnék kipróbálni magukat katonaként. Olyan büntetlen 
előéletű, felnőtt korú, magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akiknek belföldi 
lakcímük és legalább általános iskolai végzettségük van. A honvédség akár több 
ezer állás nélkül maradt embernek adhat átmeneti vagy hosszútávú munkalehe-
tőséget, a 6 hónapos képzés ugyanis újabb fél évvel meghosszabbítható, de lehe-
tőség van áttérni más szolgálati formára is. A speciális tartalékosok szeptember 
1-jén vonulnak be a Magyar Honvédség kijelölt alakulataihoz, a lakóhelyükhöz 
legközelebbi képzési helyre, ahonnan minden nap hazamehetnek. Bevonulásuk 
napján az újoncokkal szerződést kötnek, majd megkapják a kiképzéshez szüksé-
ges ruházatot. A   garantált havi jövedelem mellett napi egyszeri meleg étel és uta-
zási támogatás is jár. Kihívásokkal teli mindennapok és összetartó közösség várja 
mindazokat, akik szívesen megismerkednének a magyar katonák mindennap-
jaival. A kiképzést nem úgy kell elképzelni, mint a hivatásos vagy a szerződéses 
katonák felkészítését - a programot ugyanis kifejezetten katonai előképzettség-
gel nem rendelkező civil embereknek dolgozták ki. Az elvárások ettől függet-
lenül magas szintűek: az erőnlét fokozatos növelése után egy 6 hetes lövészeti 
képzés és 3 hónapos egyéni szakkiképzés következik. Ezalatt minden résztvevő 
egy általa választott területre specializálódik érdeklődési körének és végzettsé-
gének megfelelően. Aki a képzési idő alatt visszakapja állását vagy új munkát 
szerez, bármilyen megkötés nélkül, azonnal visszatérhet a civil életbe. A cél az, 
hogy a program hatására egyre többen válasszák a szerződéses szolgálatot vagy 
a tartalékos szolgálati formák valamelyikét. Az első speciális tartalékosok közül 
sokan már komolyan érdeklődnek a katonai hivatás iránt. Számukra igyekez-
nek a végzettségüknek megfelelő legénységi, altiszti vagy tiszti beosztást találni, 
amennyiben megfelelnek a fizikai és egészségügyi feltételeknek. A speciális szol-
gálatformához egészségügyi szűrés és erkölcsi bizonyítvány szükséges. A katonai 
toborzók mindenben segítik a jelentkezőket: megszervezik az orvosi vizsgálato-
kat, ha kell, segítenek az erkölcsi bizonyítványhoz szükséges formanyomtatvány 
igénylésében és kitöltésében is. A jelentkezési lapot a megyei toborzóirodákban 
lehet kitölteni, az előzetes kérdésekre pedig telefonon és e-mailben is válaszol-
nak. Elérhetőségük megtalálható a www.iranyasereg.hu és a www.hadkiegeszites.
hu oldalakon, de jelen vannak a Facebookon is, MH Katonai Igazgatási és Köz-
ponti Nyilvántartó Parancsnokság néven.      
 
       (Fotó: Koncsek Barna fhdgy.)

UNOKÁZÓS CSALÁSOK

Az utóbbi időben ismét felbukkantak az úgynevezett „unokázós csalásos” telefonhí-
vások. Közös jellemzőjük, hogy a bűnözők telefonon hívnak fel idős embereket, majd a 
csaló a kiszemelt áldozat hozzátartozójának, például az unokájának, gyermekének, vala-
milyen rokonának adja ki magát, vagy azt mondja, hogy az ő megbízásából telefonál. A 
kiszemelt áldozatoknak síró-rívó, ijesztő hangot is kiadtak az elkövetők, hogy hihetőbb 
legyen, hogy egy baleset helyszínéről telefonálnak.  Egy sértett így nyilatkozott a csalás 
körülményeiről: „Amikor megszólalt benne ez a síró-rívó hölgy, szinte lesokkolt. És akkor 
átvette a telefont egy úgynevezett rendőr, aki helyszínel. Kérdezte a lányom adatait. Azt 
mondta, hogy a belvárosban van egy nagy karambol, amiben a lányom részt vett, ő volt a 
bűnös. Kiégett az autó, de valahogy megtalálták a telefonjában ezt a címemet. A férfi ez-
után elmagyarázta, miért nem a lánya hívta fel a hírrel. Azt mondta, hogy nagyon súlyos 
sérülései vannak, fejsérülés, hangszálsérülés, úgyhogy ha beszélek vele, ne ijedjek meg, 
mert nem ismerek a hangjára. Ezután a magát rendőrnek kiadó férfi odaadta a magát 
lányának kiadó nőnek a telefont. Sírt, hogy anyu, anyu, nagy bajban vagyok, nagyon-na-
gyon csúnya hangot adott. Nagyon kellene nekem 6 millió forint, ugye tudsz adni, nagyon 
rossz hatással volt rám. Mondom, jó, majd megoldjuk valahogy, gyere ide. Ezzel vége 
lett” Aztán elmondják, hogy a hívás után érkezni fog egy közvetítő, és a fenti indokokkal 
ráveszik a gyanútlan idős áldozatot, hogy pénzt, ékszert, egyéb értéktárgyat adjon át neki. 
A közvetítő elhiteti magáról, hogy jó barátja, ismerőse a bajba jutott hozzátartozónak, és 
miután megszerezte az értéket, már távozik is. A csalók általában telefonkönyv alapján, 
találomra hívják fel a potenciális célpontokat, de az is előfordul, hogy előzetesen a kisze-
melt áldozat lakókörnyezetében puhatolóznak, vagy a közösségi oldalakon, beszélgeté-
sekben megadott információkat felhasználva teszik hihetőbbé a történetüket.  

Az ilyen csalások megelőzése érdekében, kérjük, fogadja meg az alábbi tanácsain-
kat: 

	 Mindig járjon utána, hogy a rokona valóban bajban van-e! Tegye le a telefont 
és hívja fel hozzátartozóját! 

	 Tegyen fel olyan kérdéseket, amelyekre egy idegen nagy valószínűséggel nem 
tud válaszolni (pl.: mikor találkoztak utoljára, rokoni körre vonatkozó kérdések)! 

	 Ne hagyja magát sürgetni, próbáljon higgadt maradni! 

	 Életmentő műtét külföldön sem marad el azért, mert valaki nem tud azonnal 
fizetni « 

	 Hivatalos személy nem kér pénzt! Sem rendőr, sem tűzoltó, se mentős! 

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

Készítette: Sz-Sz-B Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnmegelőzési Osztály         
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TérZene Program Tiszalökön

Háromhavi bezártság után Gömze Sándor polgármes-
ter úrral, örömmel jelentkeztünk az újrainduló Térzene 
programba, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma támogatott, és a Filharmónia Magyarország Kft. szer-
vezett, és teljesen ingyenes volt mind számunkra, mind a 
nézők számára, amit ezúton is nagyon köszönünk! 

Városunkban pozitív fogadtatása volt a koncerteknek, 
sokan örömmel várták a péntek délutánokat, és sokan 
minden alkalommal ott voltak. A koncertek színvonalá-
val és programkínálatával mind én, mind a munkatársa-
im és a közönség is tökéletesen elégedett volt, változatos 
és színes zenei kaleidoszkópban részesültünk a koncer-
tek során. Sok pozitív benyomásban volt részünk a hetek 
alatt, szinte személyes jó barátaink lettek a fellépő ze-
nészek, akik kérésünkre mindig szívesen adtak ráadást, 
szívesen fotózkodtak velünk, de voltak közös fagyizások 
és kávézások is. 

Több alkalommal Gasztro-Tér-Zenévé bővítettük 
a koncerteket, kibővítettük és összekapcsoltuk 
más programokkal, hogy minél szélesebb rétegnek 
biztosítsunk színvonalas, és vonzó szórakozási 
lehetőséget. 

 

Az alábbi együtteseket láthatták az érdeklődők pénteken-
ként 16 órától: 

Június 5.   East Brass rézfúvós együttes,  
Június 12. NyírBrass rézfúvós együttes,  
Június 19.  Debrecen Dixiland Band,  
Június 26.  Ewald Fúvós Zenekar,  
Július 03.  Bürkös Zenekar,  
Július 10.  Szoroka Dániel harmonikás és  
  Szurasenkó Dániel blockflőtés,  
Július 17.  Lituus Quintett,  
Július 24.  Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és  
  Mazsorett csoport.

Köszönjük Boronkay Ferencné Icának  az áldozatos, 
kreatív, precíz munkáját, a segítségét, amit a TérZene 
programsorozat során nyújtott a településünknek, a ti-
szalökieknek! 

Remélem, még sokszor dolgozhatunk együtt!  
 

Köszönjük szépen az ajándékba kapott csodálatos új pa-
vilont, a hozzá tartozó szőnyegekkel és hangosítással, a 
legközelebbi TérZene koncerten már használni is fog-
juk, mert természetesen örömmel fogadjuk a jövőben is 
a Térzene koncerteket, nagyon örülünk a lehetőségnek, 
remek kezdeményezésnek tartjuk, köszönjük az eddigi és 
a jövőbeli csodálatos élményeket is, és további jó együtt-
működést kívánunk!

       A Városi Könyvtár és  
Művelődési Ház  

dolgozói nevében:

Tölgyesi Attiláné - igazgató
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Háztartási konyhai tüzek megelőzése

A főzés természetéből fakadóan tűzveszélyes tevékeny-
ség, és mint ilyen, kiemelt veszélyforrásnak tekinthető, 
hiszen például súlyos következményekkel járhat, ha a 
tűzhelyen felejtett zsiradék túlhevül és meggyullad. Egy-
egy ilyen eset alapvetően az emberi figyelmetlenségre, 
gondatlanságra vezethető vissza, ezért főzés közben 
figyeljünk oda. A tűzhelyen felejtett étel, olaj gyorsan 
tüzet okozhat, a konyhában elhelyezett gyúlékony anya-
gokon (konyharuha, műanyag eszközök, konyhabútor) 
pedig gyorsan továbbterjedhetnek a lángok. Fontos, 
hogy se főzés, se pedig ételmelegítés közben ne hagy-
juk felügyelet nélkül a tűzhelyet! Ha elhagyjuk a lakást, 
minden esetben szüneteltessük a főzést, vegyük le az 
ételt a tűzről, zárjuk el a gázt, kapcsoljuk ki a tűzhelyet, 
mert számos tűzesetet éppen az okoz, hogy az otthon-
ról távozó háziak elfelejtik, hogy a tűzhely bekapcsolva 
maradt. Bármi közbejöhet, és könnyen előfordulhat, 
hogy nem érünk haza „öt perc múlva”, ahogy pedig ter-
veztük. Ha mégis meggyulladt az étel, a zsiradék vagy 
az olaj, a legfontosabb, hogy soha ne próbáljuk azt víz-
zel eloltani! A magas hőmérséklet miatt a tűzre öntött 
víz pillanatok alatt gőzzé alakul és az égő zsiradék, olaj 
robbanásszerűen kivetődik az edényből, lángba borítja 
az egész konyhát és súlyos égési sérüléseket is okozhat! 
Ilyenkor a legfontosabb, hogy az ételt nem éghető anya-
gú fedővel takarjuk le, így az égés oxigén hiányában 
megszűnik. Zárjuk el a gázt, kapcsoljuk ki a tűzhelyet! 

Hogyan előzhetőek meg a háztartási tüzek, és mi a 
teendő, ha már bekövetkezett a baj? 

•	 A tűzhelyen készülő ételt ne hagyjuk felügye-
let nélkül! A kifutó zsiradék azonnal lángra kap, és egy 
konyhában a tűz gyorsan továbbterjedhet.

•	 Tartsunk készenlétben egy tűzoltó készüléket a 
konyhában, amellyel bármilyen jellegű tűz biztonsággal 
eloltható! 

•	 Ha tüzet, füstöt észlelünk, azonnal értesítsük 
a katasztrófavédelmet a 105-ös vagy az  egységes 112-es 
segélyhívó számon! 

•	 A lakásunkban keletkező tüzet próbáljuk meg 
eloltani!

•	 A konyhában meggyulladt olajat, zsiradé-
kot vízzel ne próbáljuk meg eloltani! A szétfröccsenő 
égő folyadék súlyos égési sérüléseket okoz és a tűz 
szétterjedését is segíti. Legegyszerűbb megoldás, ha az 
égő zsiradékot fedővel letakarjuk. 

•	 Elektromos berendezést csak azután lehet víz-
zel oltani, ha már leválasztottuk a hálózatról! 

•	 Várjuk a tűzoltókat, hogy a rendelkezésünkre 
álló információkkal segíthessük a gyors beavatkozást!

A tűzoltó készülékek használata mondhatni gyerekjá-
ték. A Tiszalöki Önkéntes Tűzoltó Egyesület igyekszik 
minden alkalmat megragadni, hogy a tűzoltó készülé-
kek használatát elsajátíthassa a fiatal korosztály. Meg-
ismerkedjenek a tűzoltói munkával, a tűzvédelem alap-
vető szabályaival, és a katasztrófavédelem feladataival. 

Juhos László

Reggel

Amikor reggel már ráncosodó lábainkat beledugjuk a meg-
kopott otthoni papucsunkba, rájövünk: múlik az idő! Ki 
mikor fedezi fel ezt a tényt. Van, aki már negyven évesen 
és van, aki csak hetven évesen döbben rá erre a szomorú 
tényre, sőt lehet, hogy csak nyolcvan évesen döbben meg. 
Múlik az idő és vasfogával vigyorog és fogva tart. Ha a kí-
váncsiság is halványul elménkben, akkor meg már itt az az 
idő a bakancslista írásához, de azért vigyázzunk, hogy ne 
üresedjen ki az agyunk teljesen!  Aztán az ablakon kinézve 
a szinte hibátlan gyermekeket látva, akik jó kedvűen ro-
hangálnak, eszünkbe jut, hogy milyen furcsa az élet, hisz 
némelyikükből felnőve gonosz ember lesz. Nem mindenki 
őrzi meg a gyermeki tisztaságát és a csillogó szemét. Sajnos 
mindig elmúlik a felhőtlen gyermekkor. Ha azt is megta-
pasztaljuk, hogy ha valamit nagyon akarunk, akkor, ahhoz 
bizony nagyon erősnek kell lenni és az elképzelésünkhöz 
ragaszkodni is kell, akkor jó volt élni.  Kitartás az egész élet, 
vagy sok-sok csalódás. Azok az emberek, akiknek nagyon 
jó a viszonyuk saját magukhoz óriási szívvel és elképesztő 
mértékkel képesek az új barátság felé nyitni és azt elfogad-
ni, tiszta szívvel szeretni másokat és odafigyelni rájuk. Ha 
ez az igény nincs meg akkor elképesztő magányosság lehet 
a „jutalom” A reggeli forró kávé és a felkelő nap mosolygós 
fénye lassan mindent  megváltoztat. Ideje tovább lépni a 
napi teendők felé és nem elmélkedni. No de ha az ember 
életében úgy alakul, hogy már nem zárkózhat el a sorsa 
elől, akkor azt bizony vállalni kell még, ha az „balsors” is és 
talán később fel lehet állni, ha előtte a sors a kemény földre 
küldött is. Ez az egyszer fent és egyszer lent „történet!  Ami 
a megfelelő társ mellett könnyen is megy és mosolyogva 
lehet túlélni! A tüskés természetet is talán meg tudja vál-
toztatni egy jó szó, egy új barát egy kedves háziállat, ami 
minden napos gondozást és odafigyelést igényel és barát, 
társ lehet belőle. Ha úgy érezzük, hogy már kifutunk az 
időből az életünk idejéből, akkor már a ki nem mondott 
szavakat nem is kell hangosan kimondani, hagy maradjon 
az szépen odabent a jó melegben, süppedjen el a csendben. 
Így aztán amit eddig nem mondtunk el annak már nem is 
kell kiszakadni onnan belülről. A kávé is elfogyott a reggeli 
és kész és még a nap is ragyogva süt, lábunk a papucsban 
jól érzi magát, hát induljon a nap. Induljon egy új nyári 
nap és élvezzük a madarak dalát a pillangók röptét a nap 
meleg simogatását a fák hűs susogását és persze  a kipufo-
gógáz bűzét is  /bár azt inkább utáljuk,de jó,ha van egy autó 
is a közelünkben !/ A reggel az mindig egy új kezdet,egy 
új nap, egy új várakozás. Aztán azt sem szabad elfelejteni, 
hogy minden reggel után jön egy egész nap, s újra a reggel.

   Bodnár Gáborné

Újjászületés

“Újjászületés / Renascentia” címmel készített közös lemezt Mentes 
Norbert (Moby Dick, Hungarica) és Renato Pavesi, az egykor szebb 
napokat megélt „Big Brother” műsor ismert személyisége. Barátsá-
guk, együttműködésük nem új keletű. Közel másfél évtizedes múltja 
van. Renato saját bevallása szerint régi rajongója a Moby Dicknek, 
és boldogan mondott igent az invitálásra 2005-ben, s közreműkö-
dött a banda akkori albumán. A reality show után bejárva Európát, 
elmélyült a korábban csak hobbiként művelt gitározásban és a lon-
doni Kingston Egyetem Zeneművészeti szakán diplomát is szerzett. 
Tehetségére Brian May, a Queen gitárosa is felfigyelt, s meghívta Re-
natót egyik produkciójába. Mentes Norbert a Moby Dick alapítója, 
motorja, gitárosa, mára már legendának számít a heavy metal rajongói körében. Zenekara jövőre ünnepli alapítá-
sának 40. évfordulóját. A Hungaricával hazánkon kívül Lengyelországban is szép sikereket ért el. A minőség és a 
siker titka nála, hogy mindig a legjobbakkal a legjobbat igyekezett megalkotni. Az albumon hat saját kompozíció 
hallható egy remix ráadással. Bár stílusukat az autentikus flamencó inspirálta gitárzeneként határozzák meg, mu-
zsikájuk jóval túlmutat annak határain. A hagyományos latin harmóniák mellett a bluesos hangulat is felcsillan – 
jelezve, hogy a rock világából érkező gitáros nem tud, de igazából nem is akar kibújni a bőréből. Számomra pont 
az ilyen „csípések” adják meg az album igazi hangulatát. Ideális muzsika egy kis elmélyedéshez és háttérzeneként 
is kellemesen hat. Augusztus 14-i megjelenéséig előrendelhető az Edge Records oldalán. Mivel játékideje 29 perc 
körüli, tekinthető vinylbarát kiadványnak is. Egyelőre csak remélhetjük, hogy klasszikus hanglemez formájában 
is megjelenik. Előzetes tervek szerint a lemez bemutató koncertjére Budapesten, az A38-as hajón kerül sor szep-
tember 11-én.

Még mindig zene…

Alapi István, az Edda gitárosaként vonult be a köztudatba, ez a 
közönség jelentős része számára meghatározta helyét a palettán. 
Először akkor kaptam fel a fejem a játékára, amikor a Kárpát-
ia egyik koncertjére vendégként betoppant egy „páloc gyerek” 
és némi ízes kántálás után belekapott a Monti Csárdásba. Hiá-
ba! Sosem voltam Edda rajongó. A rendszerváltás utáni zenei 
dömpingben kevéssé emelkedett ki, hogy tulajdonképpen egy 
sokoldalú muzsikus, és emellett számtalan zenei vállalkozás 
köthető hozzá a fúziós zenétől a heavy metalig. Míg az orszá-
gunkra nehezedő vírusveszély számtalan tehetséges muzsikust 

kényszerített akár a betonkeverő mellé, addig ő István Alapi’s Quarantine Project néven létrehozott formá-
ciójával nem adta meg magát, hanem egyfajta örömzeneként hozzányúlt a rock azon klasszikus darabjaihoz, 
melyek a mi generációnk zenei ízlésére is hatással voltak. A klasszikus rock darabok feldolgozása mindig ne-
héz feladat. A klasszikus zenével ellentétben itt nem az írott anyaghoz, hanem az eredeti hangfelvételekhez 
hasonlítja a közönség a produkciót. Ha csak simán eljátsszák a dalokat, az lehet bármilyen tökéletes, legfel-
jebb udvarias tapsot kap és mindenki megy a dolgára. Egy feldolgozásban benne kell lennie a művész saját 
egyéniségének úgy, hogy az eredeti alkotók bőrébe is bele tudjon bújni. Nos! Ez véleményem szerint reme-
kül sikerült. A dalok között egy saját szerzeményre (2000) is bukkantam, mely mintha csak igazolni akarná 
azt az érzésem, hogy komoly muzsikusok egyfajta lazításként, de korántsem lazán véve a saját és a közönség 
örömére nagyot alkottak. A Front,  Jeff Porcaro Emlékzenekar,  Alapi István Band  együttesekben eltöltött idő 
nem múlt nyomtalanul. Egy tehetséges, sokoldalú művész újra magasra tette a lécet az esetleges követők előtt.                                                                                                                                           
                                           
                    DZs



„Mikor elment, s többé nincsen, 
akkor tudjuk, Ő volt a minden.Úgy 

volt Ő jó, ahogy volt, 
ahogy élt, hitt és remélt. 

Ahogy szeretett,  
ahogy az emberekre tekintett. 

Úgy volt Ő jó, ahogy volt, 
bárcsak volna, bárcsak lenne még. „

Drága jó férj voltál, szerető apa, 
após, nagyapa, dédapa, ígérjük nem 

feledünk soha.

El nem múló fájdalommal  
emlékezünk  

Barócsi József 
halálának 2. évfordulóján.

Szerető családja
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Ház-Ingatlan

Tiszalök –Szőlőskertben, 4 szobás,120 m2, 
részben alápincézett - földszintes, szilikátépítésű, 
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, 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, rész-
ben alápincézett, földszintes, hőszigetelt, sziliká-
tépítésű, komfortos, családi ház, 1003 m2 teljes 
közműves telken eladó!  13,6  M Ft. Érd:06 30 
7375-768

Tiszalökön 5 szobás, 140 m2, földszint+tető-
tér- részben alápincézve- szilikát, fa hőszigetelt 
nyílászárós családi ház, 1095 m2 összközműves 
telken eladó! 7.95 M Ft.  Érd:06 30 7375-768

Tiszalökön 3 szobás, 110 m2, 2 szint +magas 
tető, hőszigetelt szilikátépítésű, fa hőszigetelt nyí-
lászárós, jó állapotú, összkomfortos családi ház, 
657 m2 összközműves telken eladó! 15.4 M Ft.  
Érd.: 06 30 7375-768

Tiszalökön - az Új Üdülőn, igényes, hőszigetelt, 
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, vályog-
építésű, felújítandó, 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. 5.5 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, fel-
újítandó családi ház eladó! 6.5 M Ft.  Érd:06 30 
7375-768

Tiszalök belvárosában, 750m2-es, összközműves 
telken, 130m2-es, 2+3 félszobás, szilikátépítésű, 
fsz+tetőteres, részben alápincézett, felújítandó 
családi ház eladó! 13,9 M Ft Érd: 06 30 7375-768

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

Állás
Azonnali kezdéssel pizzafutárt kere-
sünk a Tiszavasvári Pizza Ferettibe!!! 
Jelentkezni a 06 70 631 2096-os telefonszámon 
lehet.

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 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Tiszav-
asvári 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: 
Augusztus 20-26 

Kelp Ilona Gyógyszertár  
Tiszavasvári, Kossuth út 40. 06 42/520-057 

Augusztus 27- Szeptember 02: 
Aranykereszt Gyógyszertár  

Tiszavasvári, Vasvári P. út 61. 06 42/520-012  
Szeptember 03-09: 

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

Szeptember 10-16 
Kelp Ilona Gyógyszertár  

Tiszavasvári, Kossuth út 40. 06 42/520-057 
Szeptember 17- 23: 

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

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 SZAKELLÁTÁSOKKAL  
ÁLLUNK A BETEGEK RENDELKEZÉSÉRE:

SZAKRENDELÉS SZAKORVOS RENDELÉS 
NAPJA IDEJE

SZÜLÉSZET-NŐ-
GYÓGYÁSZAT

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

BELGYÓGYÁSZAT 
 

Háziorvosi beutaló 
és előjegyzés  

szükséges

Dr. Domokos 
Nóra kedd 08:30-14:30

ULTRAHANG 
Háziorvosi beutaló  

és 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!

Anyakönyv

Júliusi újszülöttek: 
- Balogh Zoé Liliána 

- Bényei Boglárka Enikő 
- Kocsis Péter 

- Péntek Sára Tímea 
 

Júliusban házasságot kötöttek : 
Balogh Ágnes - Major Gyula 

Hetei Anita - Fekete János 
Csőke Ágnes - Deli Ferenc 

Hüse Adrienn - Csécs Norbert 
Gyökér Erzsébet - Gulyás Tamás 

 
Júniusi elhunytak : 

Ajtai Lórándné 
Kórik Sándor 

Lakatos Gusztávné 
Losonczi Lászlóné 

Pente Miklósné 
Dr. Szentesi Judit 

Treszkai József 
 

Amennyiben a jövőben nem 
kívánják, hogy hozzátartozójuk 
halálesete a Tiszalöki Hírlapban 

megjelenjen, úgy azt kérjük 
jelezzék  

a Polgármesteri Hivatalban.

MEGEMLÉKEZÉS

Ha emlegettek köztetek leszek, 
De fáj, ha látom könnyeteket. 

Ha rólam szóltok, mosolyogjatok, 
Így emlékem áldás lesz rajtatok.

Fájó szívvel emlékezünk 
Ostorházi Lajos  

halálának 6. évfordulójára

a család

Másoltassa 
videofelvételeit 

DVD-re!
Érdeklődni lehet:  
Városi Könyvtár:  

578-022 
 

Mindenféle videokazettát, 
videofelvételt tudunk másolni!
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Most látható a természetben
Tragikusan fogynak a fecskéink

A korábbi évtizedekhez képest nagyon megritkultak a 
fészkelő fecskéink. Házunk táján két fecske faj él, Az eresz 
alá zárt sárfészket építő molnárfecske, melynek rövidebb 
a villás farka és a torka is fehér. Valamint az épületek, 
teraszok belsejében nyílt, fél tenyér szerű fészket építő, 
vörös torkú füsti fecske. Mindkét faj vonuló, tehát a telet 
Afrikában tölti a Szaharától délre. Annak idején, amikor 
még a házaknál istállók és álatok voltak bőven bolt légy, 
aminek persze mi nem örültünk, a fecskék viszont annál 
inkább, mert bőséges táplálékot jelentett számukra. No és 
persze a szúnyogok, amelyet ma már rendszeresen irtunk. 
(Senkinek sem hiányoznak, csak a fecskéknek.) No és az 
is probléma, hogy sok háznál nem kívánatos vendégnek 
tekintik madarainkat a fiókák által potyogtatott ürülék 
miatt. Pedig ezt egyszerűen felszerelt „ fecskepelenkával” 
ki lehet védeni. No és végül fogyásukhoz jelentősen 
hozzájárul a vonulás közben elszenvedett élelemhiány 
afrikai területeken. Ugyanis ott is permeteznek különböző 
növényvédő szerekkel. Ha így halad a pusztulásuk, egy-két 
évtized múlva már aligha lesznek fecskék településeinken. 
Nos, akkor mit tehetünk mi értük? A fészkek alá a már 
említett fecskepelenkát szerelünk és hagyjuk őket költeni. 
Félreeső jelyen készíthetünk számukra sárgyűjtő helyet, 
ahol egy-egy vödör bíz kiöntésével lehetővé tesszük, 
hogy fészekanyagot gyűjtsenek. Mindkét faj védett, 
természetvédelmi értéke: 2000 forint.

Tisztelt 
Ügyfeleink! 

Tájékoztatjuk Önöket,  
hogy fiókunk nyitva 
tartása az alábbiak  
szerint módosul:

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:  

 Ne várakozzon feleslegesen - Kérjen időpontot!
Értesítem a Tisztelt Kisállat-tulajdonosokat, hogy a Tiszalök, Kossuth u.-Táncsics u. sarkon működő kisállat-ren-
delőmben 2020. július 22-től a hosszú várakozás elkerülése érdekében a rendelés előjegyzés alapján történik. 
Telefonon (a 06 30/324-3023 mobilszámon),  sms-ben,  vagy Viberen  lehet sorszámot és időpontot kérni. Az 
előjegyzés nélkül érkezők csak ezután, érkezési sorrendben kerülnek ellátásra. A kezdeti időszakban ez türel-
met igényel az előjegyzés nélkül érkezőktől, de amint a rendszer minden-
ki tudomására jut, lényegesen rövidebb várakozást jelent az állatoknak és 
gazdáiknak egyaránt. A sürgős, életveszélyes állapotban lévő betegekkel 
ezután is soron kívül be lehet jönni. Kérem türelmüket, megértésüket, 
esetleges aktív közreműködésükkel az információ átadásában a többi ál-
lattartó felé, hogy mielőbb teljesen az új rend szerint, minimális várako-
zással folytatódhasson a működés.               

  Bodnár József állatorvos

Értesítem a Tisztelt 
Állattartókat, hogy  

2020. november 
1-től az állatorvosi 
tevékenységemet 

befejezem.  
Köszönöm az eddigi 

bizalmat!  
 

Tisztelettel:  
Dr. Kokas Gyula,  

állatorvos

Egy régi aratás

Aranysárga búzatábla,
Maggal teli kövér kalász.

Egy régi nyár jutott eszembe,
Egy régi aratás.

Ennek már több mint hatvan éve
Nagyot változott már a világ,

Akkor szükség volt az erős kézre
Szép rendet vágtak a kaszák.

Fürge asszonyok és lányok
A rendeket marokra szedték

A csomóba rakott búzát
A legények kévébe kötötték.

Közben küzdöttek hőséggel, nyárral
A gyommal melyszúrt, égetett,

A gyakori szomjúsággal
S itták a langymeleg vizet.

Tagja voltam én is egy brigádnak
Kévébe kötöttem az életet

A marokszedőm nyomába jártam,
Csavartam búzából kötelet.

Amikor eljött az este
és véget ért az aratás

A kévéket hordtuk keresztbe
A sok-sok kereszt glédában állt.

A tábla széléről visszanéztem,
Szép volt a tarlón a sok kereszt

e képet emlékembe véstem
Elfeledni nem is lehet.

Bónis László
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Horgászegyesületi Hírek
Egyesületünk július 25-26-án rendezte meg 24órás horgászversenyét! 
Rekordszámú csapat adta le nevezését (23 csapat). Sajnos az időjárás 
nem volt kegyes a csapatokhoz, mert az első 12 órában folyamato-
san esett az eső, fujt a szél. Ezzel is nehezítve a versenyzők dolgát. A 
halak sem voltak igazán elemükben, ennek ellenére nagyon jó ered-
mények születtek vasárnap reggelre! A versenyen 188 kilogramm 
összefogás  született. Az első helyet idén a BB Team (Bodnár József, 
Bodnár Józsefné) szerezte meg, 35 kilogrammos fogással, mely több 
szép amurt, és pontyot tartalmazott. Ezúton szeretném megköszönni 
a versenyzők sportszerű hozzáállását és a lebonyolításban segédkező 
sporttársak segítőkészségét. Remélem a jövő évben ugyanilyen népsze-
rű lesz ez a rendezvényünk. Terveink szerint jövőre 2 ilyen versenyünk 
lesz!!!        
     Jenei Lóránt - Ifjúsági és Versenyfelelős


