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Ismét bizonyította tehetségét és felkészültségét  
a Tiszalöki Népzenei Együttes.  

Bővebben a 7. oldalon!

Nyírbátor adott otthont a Megyei Tisztségviselők Horgászverse-
nyének, melyen csapatunk elhozta az első helyet, valamint ezzel 
elnyerte a rendezési jogot, hogy jövőre Tiszalökön lehessen ez 
a verseny! A csapat tagjai: Sepsi István, Papp Ferenc, Csomós 
Krisztián. Gratulálunk!

Badár Sándor humorista önálló estjét láthatták 
az érdeklődők 2020. augusztus 7-én, pénteken 
este 7 órától. Szerencsére az időjárás kedvezett 
nekünk, így önfeledten szórakozhattunk a 
Kávéház előtti téren!

Ne feledje,  
ha közösségbe megy!

Spartan 
nem hobbi,  

hanem életforma

Adott három sportszerető ember, akik 
egykoron a labdát rúgták, de külön-
féle okokból más sportágak mellett 
tették le a voksukat. Járul hozzá egy 
adag szorgalom, egy adag motiváció, 
és egy pici őrültség, hiszen kinek jutna 
eszébe azért fizetni, hogy tetőtől talpig 
sárosan, elfáradva és tele kék-zöld fol-
tokkal térjen haza egy versenyről, ahol 
különféle ugrós, mászós, kúszós, úszós 

akadályokat kell teljesíteni némi futással fűszerezve?! Nekünk, a KTK TEAM tagjainak, Kovács Norbertnek, Tánczos 
Gábornak és Kovács Jánosnak. A hétköznapokon való civil munkavégzés után fáradtan bár, de törve nem, érkezünk 
le heti 5-6 alkalommal az edzőterembe, a kondi parkba vagy a töltésre, és készítjük magunkat az akadályversenyekre. 
Több éve végzünk súlyzós edzéseket, de hiányzott az életünkből a versenyzés és a statisztikák, ezért döntöttünk az OCR 
(akadályfutó) versenyek mellett, ahol minden helyszínen chipes időmérést, egyedi befutóérmeket, pólót és sok-sok 
sportbarátot, ismerőst és élményt szerzünk! Megfordultunk többször Nyírbátorban, de Dombrádon, Kazincbarcikán, 
Orfűn és Nyíregyházán is jártunk már, valamint több futóversenyen is részt vettünk az ország területén, ahonnan ki-
sebb-nagyobb sikerekkel, de mindig a maximumot kiadva magunkból távoztunk. A versenypályán egyénileg indulunk, 
de közben a csapatért is küzdünk, és ha szét is szakadunk a táv alatt, végig motiváljuk a másikat. Eddigi legnagyobb és 
legélvezetesebb kihívásunk a Spartan Beast volt Orfűn, ahol 21,5 km-es távot teljesítettünk, több mint 40 akadállyal és 
közel 800 méteres szintemelkedéssel, nem mellesleg egy sportos hosszú hétvégét tölthettünk Magyarország egyik leg-
szebb környezetében. Céljaink között szerepel, hogy a jövőben még jobb eredményeket érjünk el ezeken a versenyeken, 
bővítsük kis csapatunkat, és titkon remélve egyszer a dobogóra szeretnénk kerülni, ezért dolgozunk hétről-hétre! Ám a 
legfontosabb mégis, hogy szívből, örömből csináljuk ezt az egész életmódot, és továbbra is minden edzésre maximális 
lelkesedéssel érkezzünk! Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki az eddigi versenyeink során akár csak egy jó szóval 
is, de támogatott minket, reméljük, a továbbiakban is kitartanak mellettünk!

                                        KTK TEAM - Kovács Norbert, Tánczos Gábor, Kovács János
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Tiszalök Városért Kitüntetést kapott:

Cziczer János

Születésétől kezdve tiszalöki 
lakos. Általános iskolai és kö-
zépiskolai tanulmányait is Ti-
szalökön végezte. Dolgozott 
a Tiszalöki Sütőüzemben. Az 
1980-as évektől együtt működött 
a helyi rendszerváltást igény-
lőkkel. 1986-tól nyugdíjazásáig 
a helyi általános iskolában dol-
gozott, innentől aktívan részt 
vett a helyi közéletben is. 1989. 
szeptember 9-én a település 
fejlesztése érdekében végzett 

eredményes munkájáért elismerésben részesítette Tiszalök Nagy-
község Tanácsa. Háromszor indult - napközis tanárként- a helyi 
önkormányzati választáson: 1990-ben, 1994-ben és 1998-ban, és 
a lakosság mindegyik alkalommal képviselővé választotta. Az 
első szabadon választott önkormányzaban jelentős szerepe volt a 
helyi önkormányzati rendszer kialakításában. A három ciklusban 
pénzügy, oktatás, ügyrend, városfejlesztés és környezetvédelem 
területén tevékenykedett a városért. 1992. március 6-án Emlék-
plakettet kapott a várossá válás segítésért. 2002-ben már nem 
indult az önkormányzati választáson, - belefáradt a képviselői 
munkába - mint mondta, de megígérte: nem vonul ki a közélet-
ből. Így is tett. Elkezdte megörökíteni a városi rendezvényeket 
és az intézményi eseményeket videón és fényképeken. Persze 
ezeket meg akarta mutatni a helyi lakosoknak. Ezért honla-
pot szervezett és üzemeltetett, később youtube csatornát re-
gisztrált (ekkor még a youtube nem tudott magyarul), majd 
a facebook megalakulásával fényképeket itt helyezte el. Ezt 
a tevékenységét jelenleg is folytatja. Az internet segítségé-
vel azok láthatják a tiszalöki eseményeket, akik elszármaztak 
Tiszalökről vagy csak egyszerűen érdeklődnek a város iránt.  
 A városi események mellett most is segíti fotózással és 
videózással a Tiszalöki Népzenei Együttest. Segít a Tiszalöki Re-
formátus Egyházközség közösségi életében.

Fedor László

Fedor László Sátoraljaújhelyen született 1955. március 8-án. 
Kétéves kora óta Tiszalökön él. 
Feleségével együtt itt nevelte fel 
két gyermekét, akik azóta elke-
rültek itthonról, de rendszeres 
hazajárók. A Teleki Blanka gim-
náziumban érettségizett, a Ka-
posvári Mezőgazdasági Főiskolán 
szerzett üzemmérnöki oklevelet. 
A Tiszalöki Állami Gazdaságban 
dolgozott 16 évig, ebből 10 évet 
állattenyésztési főágazatvezető-
ként. 1993-tól gazdálkodik saját, 
illetve bérelt területeken, majd 
2001-ben alapította meg társával az Agro-Szolg. Mezőgazdasági 
Szövetkezetet, melynek azóta is vezetője. Közben a mezőgazda-
sági szakigazgatásban is eltöltött tíz évet gazdajegyzőként, falu-
gazdászként, agrárkamarai tanácsadóként. Ez alatt az idő alatt jó 
kapcsolatot épített ki a környék gazdálkodóival Tiszadobtól Ra-
kamazig. A mai napig szívesen segíti tanácsokkal a hozzá forduló 
gazdatársait. Részt vett az első – akkor még nem városnap, ha-
nem – mezőgazdasági kiállításokon szervezőként és kiállítóként 
is. (Emlékezetes látványosság volt például a struccok be- illetve 
elszállítása). Közéleti tevékenysége 2008 januárjában kezdődött, 
amikor bekerült az önkormányzat képviselő testületébe. Először 
a Városfejlesztési Bizottságot vezette, majd 2010-től 2019-ig 
alpolgármesterként tevékenykedett. Igyekezett minden témakör-
ben felkészülten állást foglalni, ötleteivel segíteni a város fejlő-
dését. Legfontosabb eredményének a zöld város és az ipari park 
projektekben való közreműködését tekintette. Közreműködött és 
támogatta a város oktatási tevékenységét – például elnöke volt 
a Tiszalök Középfokú Oktatásáért alapítvány kuratóriumának. 
Támogatta a színjátszó kör működését, a Csontváry Nemzetközi 
Alkotótábor tevékenységét. Amikor kellett, az utcákon a hó el-
tolásban, máskor a szeméttelep tüzének oltásában segített a szö-
vetkezet gépeivel. Mindig segítőkészen áll hozzá a problémák 
megoldásához. 

„Kiváló Köztisztviselői Munkáért” 
MURVAINÉ TILK ANNA

Tiszalök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Murvainé 
Tilk Anna részére „Kiváló Köztisztviselői Munkáért” kitün-
tetést adományozott az 59/2020.(VII.07.) számú határozatával. 
Murvainé Tilk Anna 2006.július 1. napjától a Tiszalöki Közös 
Önkormányzati Hivatal dolgozója. Titkársági feladatokat lát el a 
jegyző mellett. A képviselő-testület munkájában hatékonyan részt 
vesz.  Elkészíti a testületi ülés jegyzőkönyvét, vezeti a rendeletek, 
határozatok, valamint a polgármesteri döntések nyilvántartását. 

Anyakönyvvezetőként igen sok esküvőt szervezett és látta, látja el az ezzel kapcsolatos teendőket. Mesz-
szemenően figyelembe véve a házasulandók szertartással kapcsolatos igényeit. 

Ellátja a közmeghallgatással kapcsolatos teendőket, vezeti annak jegyzőkönyvét. Munkájában igen pre-
cíz és gondos kolléganő, aki az eseti feladatokat is ugyanolyan lelkesedéssel oldja meg, mint a napi te-
endőket. Részt vesz minden önkormányzat által szervezett kulturális rendezvényen, mint szervező és az 
utóbbi időben, mint fellépő is. Foglalkozik az ügyfelek ügyes-bajos dolgaival, mindig humánusan kezeli 
az esetlegesen felmerülő problémákat. Vezetőivel és munkatársaival jó kapcsolatot ápol, ezért döntött a 
testület a díj odaítéléséről.

Bozsik Istvánné  
Kiváló Közalkalmazott

 Tiszalök Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye 
Idősek Otthonának munkaterületén dolgozó Bozsik Istvánné, szociális 
ápoló és gondozó kapta 2020 évben a Kiváló Közalkalmazotti Címet.  
  Ebben a szakmában kiemelkedően hosz-
szú ideje, egy munkahelyen, 1995 óta előbb szerződé-
ses, majd közalkalmazotti jogviszonyban végzi munkáját.  
  A következő tulajdonságokkal jellemezhető: mindig 
lelkiismeretes, bármikor lehet rá számítani, szakmai ismeretei, tudá-
sa elismerésre méltó. A fiatalabb kollégák közül is sokakat tanított 
meg az elvégzendő munkafolyamatokra és példát mutatott arra, hogy 
szakmájukat elhivatottsággal végezzék. Munkatársaival megértő, se-

gítőkész, jól dolgozik csapatban. Empátiakészsége, és az idősek felé tanúsított türelme példaértékű. 
 A további munkában eltöltött évekhez sikereket kívánunk és bízunk benne, hogy Ő is még 
sokáig az Idősek Otthona értékes szakmai csapatát erősíti.

 Szabó Veronika - Intézményvezető

Kiváló közalkalmazott díj  
az óvodában

 Minden évben intézményünk fenntartó-
ja-  az önkormányzat - meghirdeti a kiváló közal-
kalmazotti díj elnyerésének lehetőségét. Huszti 
Mariann óvodapedagógus munkatársam kisgyer-
mekek nevelésével eltöltött 23 tevékeny év után 
részesült a kitüntető címben. 1997- től dolgozik 
intézményünkben. Feladata volt tagintézmény –
vezetőként (2003-2014) az önálló irányítás. 2014 
évtől feladatellátásihely vezető. Önkéntesen vállalt 
szerepkör ez, amely önálló munkavégzést igényel 
a pedagógus munkán túl: munkatársai irányítá-
sát végzi, a mindennapi intézményi elvárásokat 
kell összehangolnia a kis közösségben.Munkakö-
zösség vezetőként az intézményben a pedagógiai 
programunknak megfelelően a napi tevékenysé-
gek mellé programokat tervez és szervez:csillag-
túra illetve vetélkedők, szakmai tevékenységek.
Alkalmazza a képzéseken szerzett tudását, képes 
beilleszti csoportja életébe a megismert jó gyakor-
latok elemeit, például a zenei nevelés területén. 
 Munkatársai elfogadják, segítik, nevelőmunkájában eredményes. A szülők elfogadják kéréseit, 
nevelésről vallott nézeteit, bizalommal fordulnak hozzá.   Az utóbbi években óvodapedagógus társai kicse-
rélődtek, a változó körülményekhez jól alkalmazkodott. A már kialakult szokásokat átadta új munkatársa-
inak, illetve az új pedagógusok ötleteire, kezdeményezéseire is nyitott, például az egészséges életmód terü-
letén. A hirtelen változó pedagógus szerepnek megfelelően is képes volt az átalakulásra, változásra. A városi 
rendezvényeken szívesen vesz részt, tevékeny megvalósítója a „Karácsonyi kosár”  óvodások műsorának. 
 Mindennapi munkájában szeretettel, törődéssel fordul a gyermekek felé, hivatása a kicsik neve-
lése-gondozása. Legjobb tudása szerint játékosan adja át az ismereteket, biztos érzelmi hátteret biztosít 
a csoportjába járó gyermekeknek.         
         Pócsik Erika
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Tájékoztató a  

Képviselő-testület üléséről

Településünk Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülé-
sét tartotta meg 2020. július 30-án. 

A Képviselő-testület valamennyi tagja az ülésen jelen 
volt.

A meghívóban szereplő 11 napirendi pontot a képvise-
lő-testület egyhangúlag elfogadta, melynek tárgyalásá-
ról az alábbi tájékoztatást adom:

Első napirendi pontként a szemétszállítási szolgál-
tatási szerződésből fakadó feladatok teljesítéséről 
szóló előterjesztést tárgyalta meg a testület. 

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit 
Kft 2019. évi beszámolóját a testület valamennyi tagja 
elfogadta. 

Második napirendi pont keretében a Képviselő-tes-
tület a Városüzemeltetési Intézmény 2019. évi be-
számolóját fogadta el.

A testület külön hangsúlyt fektetett a fűkaszálási mun-
kálatok elvégzésére, ami elsősorban nem az intézmény, 
hanem a lakosság feladata. 

A testület ezúton szeretné felhívni a Tisztelt Lakos-
ság figyelmét, hogy az ingatlantulajdonos köteles 
gondoskodni az ingatlanát határoló járdaszakasz, va-
lamint az úttestig terjedő teljes terület gondozásáról, 
tisztántartásáról, hulladék eltávolításáról, valamint a 
gyommentesítéséről. 

Harmadik napirendként a testület  az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló  bizottsági be-
számolót fogadta el egyhangúlag. A Szervezeti és 
Működési Szabályzat értelmében két bizottság, neve-
zetesen az Ügyrendi és Szociális Bizottság, valamint 
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság rendelkezik 
átruházott hatáskörrel. A Pénzügyi Bizottság bérleti 

szerződésekről hozott határozatot, míg az Ügyrendi 
Bizottság a szociális bérlakást igénylők névjegyzékéről, 
valamint a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatról.

Ezt követően a negyedik napirendi pontban az Or-
feusz Kft beszámolójára került sor a köztemetők 
2019. évi üzemeltetéséről. A testület a beszámolót el-
fogadta. 

Következő napirendi pontként a képviselő-testület 
az Egyesített Szociális Intézmény beszámolóját tár-
gyalta meg az előző évi tevékenységéről. 

Az Intézmény dolgozói komplex feladatot látnak el, 
mivel ide tartozik: a szociális étkeztetés, a házi segít-
ségnyújtás, a család-és gyermekjóléti szolgálat mű-
ködtetése, az idősek nappali ellátása, szakosított ellátás 
keretében az idősek otthona, valamint az intézményi 
(iskolai, óvodai) étkeztetés. 

A képviselő-testület az intézmény magas színvonalú 
szakmai munkáját értékelte és az intézményvezető által 
benyújtott beszámolót 8 igen, 1 nem szavazattal elfo-
gadta.

Hatodik napirendi pontként a képviselő-testület a 
közalapítványok 2019. évi beszámolóját tárgyalta meg. 
A testület a Tiszalökért Közalapítvány, a Tiszalöki 
Idősekért Közalapítvány, valamint a Tiszalöki iskolás 
Gyermekekért Közalapítvány beszámolóját egyhangú-
lag elfogadta. 

Hetedik napirendi pontként került megtárgyalásra 
a Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményve-
zetői pályázatának elbírálása. 

A pályázati kiírásra egy pályázat érkezett, melyet 
Tölgyesi Attiláné nyújtott be. A pályázó a kiírt 
feltételeknek maximálisan eleget tett, rendelkezik 
mindazon képesítési előírásokkal, szakmai gyakorlattal, 
amely mind a könyvtári, mind pedig a közművelődési 
területen alkalmassá teszi a vezetői feladatok ellátására.  
A képviselő-testület egyhangúlag a Városi Könyvtár és 
Művelődési Ház igazgatói tisztség ellátására  Tölgye-
si Attilánét bízta meg 5 éves időtartamra. A testület az 
igazgatónak jó munkát kívánt az elkövetkezendő idő-

szakra.

Nyolcadik napirendi pontként a tiszalöki köztemetők 
üzemeltetésére beadott pályázatok elbírálására került 
volna sor, de mivel a pályázati kiírásra pályázat nem 
érkezett, így a testület 9 igen szavazattal úgy döntött, 
hogy a pályázatot újból kiírja ugyanazon feltételekkel, 
amelyeket korábban is meghatározott. 

Kilencedik napirendi pontként került sor egyedi 
lakásbérleti kérelem elbírálására. A testület egyhan-
gúlag támogatta Nagyné dr. Szűcs Gabriella igénylő 
kérelmét, és meghatározott feltételek mellett határozott 
időre  kiutalta a Tiszalök, Kossuth utca 83.  I/4. szám 
alatt lévő önkormányzati lakást.

Tizedik napirendi pontként a Szervezeti és Működé-
si Szabályzat 3. számú függelékének kiegészítéséről 
döntött a testület. Ennek értelmében az Ügyrendi és 
Szociális Bizottság feladatai a helyi roma nemzetiséget 
érintő kérdésekkel bővült.

Utolsó napirendi pontként a közművelődési érdekelt-
ség növelő pályázat benyújtásáról döntött.

Csikósné Juhász Erika aljegyző

T Á J É K O Z T A T Ó

Tiszalök Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt  
Lakosságot, hogy a 2020.augusztus 27-i képviselő-tes-
tületi ülésen a 77/2020.(VIII.27.) KT számú határozatá-
val 2020. szeptember 1. napjától 5 éves időtartamra Ti-
szalök város köztemetőinek üzemeltetésére, valamint 
a temetkezési szolgáltatások teljeskörű ellátására a 
Tiva-Szolg Nonprofit Kft-vel kötött szerződést. A nap 
24 órájában a Kft elérhető a 06-30/9357830-as telefon-
számon. 

A kultúra szolgálatában

A tiszalöki Városi Könyvtár és Művelődési Ház újból kinevezett igazgatójaként 
szeretném megosztani elképzeléseimet a jövő illetően a Tiszalöki Hírlap olvasó-
ival. Szeptember 19-én, már 35 éve lesz 
annak, hogy a könyvtár küszöbét az intéz-
mény dolgozójaként léptem át. Akkor még 
ilyenre gondolni sem mertem, hogy egyszer 
az én irányításommal fog működni a tele-
pülés kulturális élete.  Kisgyerekkorom óta 
rendszeres használója voltam a könyvtárnak 
ismertem Doszlop Miklós igazgatót és min-
den munkatársat, többek között Losonczi 
Józsefné Icike nénit és Vágner Katát is, akik 
nagy szeretettel fogadtak és türelemmel 
tanítgattak. Sokszor eljátszom a gondolattal, 
hogy vajon mit szólnának, ha most bepil-
lanthatnának a hétköznapjainkba, mennyit 
változott azóta minden.  A használói szoká-
sok átalakultak, 1994-ben a két intézményt összevonták, valamint az informatika 
teljesen átalakította hivatásunkat és mindennapjainkat. 20 évvel ezelőtt kineveztek 
az intézmény vezetőjének és ezzel meg is változott az életem, hiszen mindent szív-
vel-lélekkel tudok csak elvégezni, ímmel-ámmal nem. Így azóta is azt érzem, hogy 
meg kell váltanom a világot, amit sokan nem értenek a környezetemben, de szeren-
csére még most is ég bennem ez a vágy. Nekem Tiszalök a világ közepe és azt sze-
retném, ha minél több kulturális program zajlana a településen, a közösségek aktív, 
lelkes tevékenykedése során együtt alkossunk nagyszerű dolgokat, mert számomra 
ez az élet értelme. 2019-ben az István a király rockopera előadásával meg is valósult 
ez az álmom, de van még energia és kiaknázatlan lehetőség, úgyhogy jövőre ismét 
jelentkezünk. A könyvtárosok, nagyon szívós „teremtmények” mindent kibírnak, 
végrehajtanak, kreatívan oldják meg a feladataikat, az én csapatom is ilyen embe-
rekből áll. Köszönöm nekik, hogy végig mellettem álltak és remélem még fognak 
is, mert csak velük sikerülhet a folytatás. Támogatóim és céljaim megvalósítói az 
amatőr művészeti csoportok:

-  a több, mint 25 éve működő Mámor Színtársulat, amit Dr. Kerekesné Wirth 
Erzsébet, az intézmény akkori igazgatója alapított, és az utóbbi években Illyés Ákos 
és Kuthy Patrícia rendező iránymutatása alapján tevékenykedik

- a Népzenei Együttes, amely az idén 55 éve működik, amit Erkel Vegyeskar 
néven alapított Ajtai Lóránd a művelődési 
ház igazgatója és 2005-ben Cziczerné Darai 
Erzsébet tanárnő vette át tőle a művészeti 
vezetői szerepet

- a Tiszalöki Táncosok a legújabb 
formáció, amely az István a király roc-
kopera tavalyi előadása miatt jött létre 
Thiard-Laforest Csaba koreográfus szak-
mai irányításával, de a csoport megmaradt 
a bemutató után is, és már azóta is sikeres 
fellépéseket tudhat maga mögött, pl.: tavaly 
a retro discoban a Subi-dubi május című 
szám, a Magyar Kultúra Napján és az idei 
Szent István napi ünnepi műsorban

Hiszem és vallom, és igyekszem minél több lehetőséget megragadni, hogy ezek a 
csoportok tovább éljenek és működjenek, mert a COVID-19, azt megtanította szá-
munkra, hogy a helyi értékeket kiemelten kezeljük.  Az önkormányzat, a civil szer-
vezetek és intézmények együttműködése nélkül a mi munkánk okafogyottá válik, 
viszont nagyon nehéz, összetett feladat ezeknek a tevékenységeknek a koordinálása. 
Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt épít-
hetünk! A legnagyobb magyar Széchenyi István mondása jellemezte eddig is és a 
jövőben is vezetői elképzeléseimet, hiszen minden helyzetből igyekszem a legtöb-
bet kihozni. Állandóan ezen töröm a fejemet, hogy mivel és hogyan lehetne még 
színvonalasabbá tenni a település kulturális életét, hogyan vonhatunk be még több 
embert a programjainkba és ezáltal a városban élők életminősége javuljon és el-
mondhatják, hogy jó tiszalökinek lenni!

Tölgyesi Attiláné - igazgató
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Szent István Napi Ünnepség

„Ki,  s  ki  népei  vagytok?  Haja,  magyar  
népe!”   Ezt   az   énekbeli   kérdést   minden   
ünnepen  fel  kellene  tennünk:  Ki  népei  
vagyunk?  Azaz  hová,  kihez  tartozunk?  
Tudjuk, hogy minden nép önazonosságát 
nagy történelmi  személyiségei  határozzák  
meg.  Ezek  között  számunkra  kiemelt  he-
lyet  foglal  el  Szent  István.  

……… Szent István király napja, a ke-
resztény  magyar  államalapítás,  a  
magyar  állam ezeréves folytonosságának 
emléknapja. ... 

Most, itt, a XXI. század elején mi is olyan 
országot   szeretnénk,   amelyet   mindenki   
büszkén hívhat hazájának. Ahol a mun-
kának értéke  van,  ahol  a  ház  otthon  
is,  ahol  a  családok  támogatást  kapnak,  
ahol  a  hit  összeköt,  a  biztonság  pedig  
állandó.  Ha  megőrizzük  és  megerősítjük  
hitünket,  valamint anyanyelvünkön 
keresztül megélt és továbbadható  
önállóságunkat,  akkor  meg  tudjuk  
nyerni  a  huszonegyedik  századot,  azaz 
emberhez méltó természeti, gazdasági 
és  társadalmi  életfeltételeket  tudunk  
biztosítani  minden  magyarnak  a  
szülőföldjén.  A   Kárpát-medencében   
szomszédainkkal   együtt   pedig   meg-
haladjuk   a   történelmi   viszálykodások  
korszakát,  egy  mindannyiunk  számára  
biztonságot  adó  Kárpát-medencét és Kö-
zép-Európát teremtünk, amely nem  csak  
az  itt  élő  nemzetek  és  országaik  meg-
erősödéséhez,    hanem    a    keresztény    
értékeiben   erőteljesen   támadott   Európa   
önmagára  találásához  és  újbóli  megerő-
södéséhez  is  hozzájárul.  

A  fájdalmas  történelmi  csapások  soro-
zata  más,  talán  népesebb  nemzeteket  is  
porba  sújtott  volna.  Ezért  is  mondhat-
juk  ezer  év  erőt adó nyugalmával: kell, 
hogy legyen, sőt van  újra  magyar  álom.  
Egy  erős  Magyarország  álma.  Az  állam  
irányítóinak  első  számú  feladata  az  kell  
legyen,  hogy  polgárait  megvédje  a  külső  
káros  hatásoktól,  hogy  felelős  politiká-
val  helyzetbe  hozza  a  magyar termelőket 
, vállalkozókat, cégeket, így gazdaságilag is 
talpra  állítva az országot. Így biztosíthat-
juk Szent István népének továbbélését.  

  Magyarország    évszázados    sikertelensé-
gét  leginkább  a  hit  elvesztése  okozta.  Ta-
nuljunk  meg  tehát  újra  hinni!  Higgyünk   
magunkban!   Higgyünk   családunkban!    
Higgyünk    szomszédainkban!    Higgyünk   
munkatársainkban!   Higgyünk   érték-
rendünkben!  Így  tudjuk  országunkat  a  
szentistváni  úton  tartani.  Isten  éltesse  a  
magyar  Hazát,  óvja  és  vezesse  Magyar-
országot  és  szűkebb  hazánkat,  Tiszalököt  
a  szentistváni úton!

 
Gömze Sándor polgármester úr ünnepi 
beszédéből való ez a részlet, amely 
augusztus 19-én hangzott el a művelődési 
házban megrendezett ünnepségen.

És hogy miért a művelődési házban 
tartottuk, holott a plakátok a Főtérre 
hirdették? Sajnos, akármilyen gondosan 
szervezünk is meg egy rendezvényt, az 
időjárás felett nincsen hatalmunk, és az 
most alaposan megtréfált minket: előtte 
is, utána is csodálatos idő volt, de bizony 
aznap szinte egész nap zuhogott az eső, 
így a programokat a művelődési házba 
kellet lebonyolítanunk.

A többes szám azért van, mert aznapra 
családi délutánt is szerveztünk az ün-
nepség előtt, István királyhoz kapcsolódó 
vetélkedővel és arcfestéssel, amit Szemán 
Zsolt kutyás bemutatója követett, 
körülbelül ez volt az az időszak egész nap, 
mikor nem esett az eső, így ezt le tudtuk 
bonyolítani az udvaron. 

Czeczeli Ágnes edző, instruktor nagyon 
jó motivációs beszédet tartott arról, hogy 
miért jó mozogni, sportolni, majd Szíjártó 
Dóri közreműködésével bemutatta a Cro-
ssFit alapjait. Ha valaki szeretné kipróbál-

ni, a Tiszalök Fitness Centrumban hétfőn 
és csütörtökön 18 órától megteheti.

Ezután a “Felkelt a napunk, István a 
mi urunk” című ünnepi összeállítás 
főszereplői, Nagy Szilárd és Ragány Misa 
ismerkedtek a színpaddal, és próbáltak a 
Tiszalöki Tánckarral.

19 órakor kezdődött az ünnepi műsor 
Gömze Sándor polgármester úr ünnepi 
beszédével, amelyet a Tiszalök városért 
kitüntető díjak átadása, majd kenyér-
szentelés követett, a szentelést Bacsó 
János görög katolikus parókus, Lőrin-
czyné Harászi Andrea református lel-
kész és Földes Gábor római katolikus 
plébános végezte el, a jelenlévők között 
kiosztásra került a szentelt kenyér. Ezután 

a Tiszalöki Népzenei Együttes ünnepi 
műsorát hallhattuk: a Népzenei Együttes 
az idén már 55 éve működik, amit Erkel 
Vegyeskar néven alapított Ajtai Lóránd 
a művelődési ház igazgatója és 2005-ben 
Cziczerné Darai Erzsébet tanárnő vette át 
tőle a művészeti vezetői szerepet.

Ezek után következett a “Felkelt a napunk, 
István a mi urunk” című ünnepi összeál-
lítás, íme a lista, kiket láthattunk szerdán 
este:

Rendezők: Illyés Ákos és Kuthy Patrícia, 
koreográfus:Thiard-Laforest Csaba

Énekelnek: Nagy Szilárd, Ragány Misa

A Mámor Színtársulat tagjai:

Hekman Erzsébet, Mezei Attila, Molnár 
Éva, Molnár Ilona, Orbán János, Pappné 
Kórik Judit, Teleki Sándor, Tölgyesi Attila, 
Vajdáné Plósz Jolán

Páger Zselyke - szavalat

A Tiszalöki Tánccsoport tagjai: Agócs Be-
áta, Ágoston Szabolcs, Buri Dóra, Buriné 
Jónás Ibolya, Horváth Alex, Kórik Csaba, 
Kórik Csenge, Kórikné Szabó Csilla, Körei 
Lászlóné, Laforestné Széles Erika, László 
Tifani, Mata Tímea, Murvainé Tilk Anna, 
Nagy Barbara, Páger Petra, Págerné Kiss 
Beáta, Szakolczainé Suskó Ágnes, és végül, 
de nem utolsósorban Tölgyesi Attiláné 
Kata, aki az egészet össszefogja, a társulat 
és a műsor fő hajtóereje! Sok gyönyörű dal 
mellett a tavalyi István a király előadásból 
is hangzottak el számok, a közönség nagy 
örömére.

Az utolsó dalt a Felkelt a napunk-at min-
denki közösen énekelte, csodálatos és fel-
emelő érzés volt részt venni benne! Ezzel 
a dallal csatlakoztunk a Cantemus kórus 
online rekordkísérletéhez:

Bár idén rendezték volna meg a XIII. Can-
temus Nemzetközi Kórusfesztivált Nyír-
egyházán, a világjárvány miatt most ez 
(is) elmaradt. A szervezők azonban nem 
adták fel a közös éneklés örömét: online 
rekordkísérletet hirdettek. Szerették vol-
na, ha 30 nap alatt minél több ember elé-
nekelte volna az István, a király című roc-
kopera „Felkelt a napunk” című dalát. A 
beérkezett felvételekből egy rekordkísérle-
ti mozaikvideó készült, amit nyilvánosan 
augusztus 20-án mutattak be Nyíregyhá-
zán, a Kossuth téren, nemzeti ünnepünk 
alkalmából, de a Cantemus Facebook- és 
YouTube-csatornáján is elérhető, és meg-
nézhető!

Összességében elmondható, hogy az 
időjárás ellenére jól sikerült a rendezvény, 
nagy sikere volt az ünnepi műsornak, a 
szép számú közönség visszatapsolta az 
énekeseket és táncosokat, majd zárásként 
a Pink & The Panters együttes koncertje 
is színvonalas szórakozást nyújtott, méltó 
lezárása volt ennek a csodálatos estének. 
Köszönet illet mindenkit, aki bármilyen 
formában közreműködött a szervezés-

ben és lebonyolításban, és köszönjük a 
nézőknek is, hogy megtiszteltek minket 
bizalmukkal, és tapsukkal, és eljöttek a 
művelődési házba, az esős idő ellenére.
Továbbra is várunk mindenkit szeretettel 
rendezvényeinken!

A Városi Könyvtár és Művelődési Ház 
dolgozói nevében:

Szakolczainé Suskó Ágnes  
igazgató-helyettes
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Beats & Lights - szabadtéri party a 

Főtéren

Intézményünk, a városi Könyvtár és Művelődési Ház 
egész nyári programsorozata során igyekeztünk min-
den korosztálynak kulturált szórakozást és kikapcso-
lódást nyújtani, így gondoltunk a fiatalokra is, ezért 
Benyusz Tamás szervezésével, szabadtéri bulival 
kedveskedtünk nekik. Augusztus 22-én, szombaton 
szerencsére kedvezett nekünk az időjárás, így már dél-
után elkezdődhettek a beszerelési munkálatok, hiszen 
komoly hang- és fénytechnikával készült a csupa lel-
kes fiatal, Benyusz Tamás főszervező és csapata: Két 
remek DJ játszotta a zenét: Tamás Gábor és Koleszár 
Zsolt. A fénytechnikát Radics Bence kezelte hozzáértő 
kézzel. Közreműködtek, és mindenben segítettek: Szé-
kely Renáta, Bodnár Zsolt és Sós Miklós. A plakátot 
a Dávid Design, Nagy Dávid Ákos grafikai tervező 
készítette. Nagyon jó munkát végeztek, hiszen este az 
egészen pici gyerekektől kezdve a középkorúakon át 
az idősebbekig mindenki nagyon élvezte a fényeket és 

a lézer show-t, amely különösen jól mutatott a füstgép által generált mesterséges ködben. Este 11-ig szinte csak a kicsiké volt a 
táncparkett, lelkesen táncoltak, bicikliztek, gördeszkáztak és görkoriztak, nagyon tetszett nekik a különleges szórakozás. Aztán 
felbátorodtak a fiatalok is, és mindenki táncolt az elektronikus zene hangjaira, különböző világító parti kellékekkel feldobva a 
látványt. Közben egy lánybúcsú tagjai is megérkeztek, ők is remekül szórakoztak, emlékezetessé téve az eseményt. Annyira jól 
érezte magát mindenki, hogy egy órakor sokan még könyörögtek, hogy ne hagyjuk abba, de megígértük nekik, hogy nem ez volt az 
utolsó alkalom, így nagy nehezen belenyugodtak, hogy vége a bulinak. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük a segítséget, a köz-
reműködést, a részvételt és a türelmet, és nagyon örülünk a pozitív visszajelzéseknek, és annak, hogy kulturáltan, szépen lezajlott 
a rendezvény. Mi nagyon szeretnénk, és bízunk benne, hogy lesz még folytatás. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház dolgozói, 
és a főszervező, Benyusz Tamás nevében: 

                                    Tölgyesi Attiláné - igazgató  
Szakolczainé Suskó Ágnes - igazgatóhelyettes

Köszöntő nyugdíjba  
vonuló kollégáknak

A Tiszalöki Napköziotthonos Óvo-
da, Napos Bölcsőde közösségéből 
három munkatársunk zárja le maga 
mögött a munkával töltött éveket: 

Horváth Bálintné Julika néni, kis-
gyermeknevelő a bölcsődéből, Kiss-
né Tóth Piroska, pedagógiai munkát 
segítő a Napraforgó óvodából, Ko-
vács Pál Imréné Évike néni, óvoda-
pedagógus, a Szivárvány óvodából. 
Mindhárman 40 évnyi munka után 
döntöttetek a megérdemelt pihenés 
mellett.  Évike közel 40 évig óvodás 
gyermeket nevelt. Julika szülésznő-
ből lett 26 éve kisgyermeknevelő, 
Piroska az idősek otthonából jött 
hozzánk néhány éve. Értékes éveket 
töltöttetek velünk. Munkátok benne 
van minden nevelési év elért ered-
ményében. A kicsik, - legyen ők böl-
csisek vagy ovisok,- észrevétlenül 
fejlődtek vigyázó tekintetetek, tu-
dást osztó szavaitok alatt. A gyerme-
kekkel kapcsolatos szakma nagyon 
szép hivatás. Nincs nagyobb öröm 
egy gyermek boldog mosolyánál, 
hálás tekinteténél és ragaszkodásá-
nál. A szeretetük még őszinte. Ebben 
a szeretetben nap, mint nap megme-
rülni nem mindenkinek adatik meg.

Gondoljatok vissza szeretettel az 
itt töltött időre, nézegessétek meg 
néha az itt készült fotókat és emlé-
kezzetek az elmúlt időre. Biztosan 
nem volt minden nap könnyű és 
mókás, de utólag minden megsz-
épül és nevetve meséljétek majd 
egy-egy találkozáskor a megtör-
tént, kihívást jelentő eseményeket. 
Hiányozni fogtok nekünk.  A hosz-
szú, feladatokkal, neveléssel töltött 
út véget ért. Kedves Évike, Julika, 
Piroska! Most már kicsit dőljetek 
hátra, pihenjetek, üljetek ki a kertbe 
és ne gondoljatok semmire. Legyen 
idő magatokra. Kívánok nektek 
munkatársaim nevében egészséget, 
boldogságot, nyugodt, örömökkel 
teli éveket családotok, szeretteitek 
körében. Mindhármatoktól az intéz-
mény közössége nevében idézettel 
búcsúzom, Wass Albert gyönyörűen 
fogalmazta meg miért is vagyunk itt 
e földön, miért ránk és rátok szabta 
az ég a nevelés feladatát: „Minden 
embernek kell, legyen egy feladata 
ebben az életben - kötelességen be-
lül, vagy azon felül is talán -, mert 
különben nem lenne értelme annak, 
hogy él. Az emberi világ több kell, 
legyen, mint egy bonyolult szerke-
zetű gép, melyben minden ember 
egy fogaskerék szerepét tölti be... 
Minden embernek kell, legyen egy 
feladata, egy titkos küldetése, mely 
Istentől való.”

 
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 AZONOSÍ-
TÓSZÁMÚ PROJEKTEN, amelynek megva-

lósulási időszaka 2018.02.01-2021.01.31.

Projektgazda: Tiszalök Város Önkormányzata 

Konzorciumi tagok:

Tiszalök Város Önkormányzata, Tiszadob Nagyközség Ön-
kormányzata, Tiszadada Község Önkormányzata, Szorgal-
matos Község Önkormányzata és Tiszatardos Község Önkor-
mányzata.

Augusztusban több rendezvény és program lebonyolításá-
ra került sor. Immár a harmadik éve, négy héten keresztül 
zajlott a szünidei táboroztatás az általános iskolában. A tá-
borban kézműves- és szabadidős foglalkozásokon vehettek 
részt a gyerekek. Augusztus 16-án piknik mozit szerveztünk, 
amelyen a Mamma Mia 2. című filmet nézhették meg az ér-
deklődök. Óriási szerencsénk volt aznap este, hiszen elkerül-
ték Tiszalököt a viharfelhők és kiélvezhettük a csodás nyári 
estét. A következő programunkon, augusztus 19-én azonban 
már nem kedvezett nekünk az időjárás. Esős, borongós idő 
volt a Családi napon. A Főtér helyett a művelődési házban 
lettek megtartva a programok. Akik az eső ellenére is eljöt-
tek a programokra aznap, jól érezték magukat, hiszen minden 
korosztály megtalálhatta a megfelelő kikapcsolódási formát. 
A gyerekeknek volt arcfestés, kutyás bemutató, vetélkedők, 
előadások. Reméljük, hogy a következő időszakban is meg-
valósíthatjuk a tervezett programjainkat, addig is vigyázza-
nak magukra!

                  Nagy Emese - szakmai vezető
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A Tiszalöki Kossuth Lajos 
Általános Iskola és AMI-
ra vonatkozó eljárásrend, 
a 2020-2021. tanévben a  

járványügyi készenlét 
idején

Az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma a Nemzeti Népegészségügyi 
Központtal és az Operatív Törzzsel 
együttműködve, intézkedési tervben 
foglalta össze a szükséges intézke-
déseket a 2020/2021. tanévben a 
köznevelési intézményekben a jár-
ványügyi készenlét idején alkalma-
zandó eljárásrendről.

1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI 
ÉVRE, TANÉVKEZDÉS

•	 Az intézmény épületei-
ben alapos, mindenre kiterjedő fer-
tőtlenítő takarítás történik a tanév 
megkezdése előtt.

•	 Az Oktatási Hivatal hon-
lapján Tanévnyitó 2020 címen tájé-
koztató oldalt alakított ki, amelyen 
keresztül az aktuális információk 
mellett a járvány elleni védekezésre 
való felkészüléssel kapcsolatos és a 
köznevelési intézményeket érintő 
kiemelt hírek, tájékoztatók, felada-
tok kerülnek közzétételre.

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTO-
GATÁSA, RENDEZVÉNYEK, 

KIRÁNDULÁSOK

•	 A nevelési-oktatási in-
tézményt kizárólag egészséges, 
tüneteket nem mutató gyermek, 
tanuló látogathatja.

•	 Bejáratok használat is-
kolába érkezéskor: 

	 Alsó tagozat Arany Já-
nos úti bejárat

	 Felső tagozat: Kossuth 
úti főbejárat

•	 Kérjük a szülőket, hogy 
amennyiben gyermeküknél tünete-
ket észlelnek, a Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ aktuális eljárás-
rendje alapján gondoskodjanak 
orvosi vizsgálatról. A szülő köteles 
az iskolát értesíteni, ha a gyermek-
nél koronavírus-gyanú vagy igazolt 
fertőzés van.

•	 A szülők az iskola épüle-
tébe kizárólag maszkban hivatalos 
ügyintézés céljából léphetnek be, 
lehetőség szerint telefonon előre 
egyeztetett időpontban. Időpont a 
következő telefonszámon kérhető: 
06/42/278-343

•	 Az oktatásban és neve-
lésben, illetve az intézmény mű-
ködtetésében csak egészséges és 
tünetmentes dolgozó vegyen részt.

•	 Minden szükséges intéz-
kedést megteszünk az intézmény-
ben az intézményi csoportosulások 
megelőzésére a tanév folyamán, 
mind az intézmény területén, mind 
az intézmény épülete előtt.

•	 Az osztálytermekben 
lehetőség szerint gondoskodunk a 
tanulók lazább elhelyezéséről.

•	 A tanítási órákon, foglal-
kozásokon a maszk viselése lehet-
séges, de nem kötelező.

•	 A közösségi terekben 
egyszerre csak annyi tanuló tartóz-
kodhat, hogy betartható legyen a 
1,5 méteres védőtávolság.

•	 A folyosó csak közleke-
désre használható, a tanulók szü-
netben, az osztályteremben, illetve 
az udvaron tartózkodhatnak, a szá-
mukra kijelölt helyen.

•	 Amennyiben a védőtá-
volság nem tartható be a közösségi 
tereken, úgy az általános iskola fel-
ső tagozatában és az ott tartózko-
dás idején a szájat és orrot eltakaró 
maszk viselése kötelező.

•	 A tornateremben, torna-
szobában, illetve a felsős épületben 
a matematika, magyar, informa-
tika és a nyelvi termek kivételével 
az osztályok ugyanazt a tantermet 
használják. Ezekben a tantermek-
ben a felületfertőtlenítést  minden 
szünetben elvégezzük, az osztály-
termekben naponta történik a fer-
tőtlenítés.

•	 A testnevelés órákat az 
időjárás függvényében   szabad té-
ren tartjuk. Az órák során mellőzni 
kell a szoros testi kontaktust igény-
lő feladatokat.

•	 A megfelelő védőtávol-
ság betartása különösen fontos a 
mosdókban, illetve az öltözőkben, 
ezért a testnevelés órák előtti és 
utáni öltözésnél az öltözőkben 
történő csoportosulás elkerülése 
érdekében a következő kerül beve-
zetésre: a testnevelés tanárok által 
kijelölt öltözőben csak az átöltözés 
idejére tartózkodhatnak.

•	 Az iskolai büfében tör-
ténő vásárlásra a következő szabá-
lyok vonatkoznak: sorban állás a 
felfestett matricákon a védőtávol-
ság megtartásával. A vásárlási időt 
(óraközi szünet), az órarendi be-
osztások alapján évfolyamonként 
korlátozzuk.

•	 A bejáró tanulókra vo-
natkozó előírások:

•	 A VOLÁN járatain a 
maszk viselése KÖTELEZŐ! 

•	 Minden tanuló csak arra 
a járatra szállhat fel, amelyre a bér-
lete szól. Felnőtt kíséri a buszoktól, 
és a buszokig a tanulókat.

•	 Nagy létszámú tanuló 
vagy pedagógus egyidejű jelenlété-
vel járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, 
kulturális program) rendezvény 
megszervezése során tekintettel 
kell lenni az alábbiakra: létszám-
korlát szigorú betartása – a résztve-
vők körének korlátozása, az alapve-
tő egészségvédelmi intézkedések, 
szabályok betartása (távolságtartás, 
maszkviselés, kézfertőtlenítés, szel-
lőztetés).

•	 Az osztálykirándulások 
és tanulmányi kirándulások   bel-
földi megvalósítását is mellőzzük.

•	 Személyes megjelenéssel 

járó szülői értekezleteket kizárólag 
szabad téren tartunk osztályonként 
külön. A szükséges információkat 
elektronikus felületeken (KRÉTA), 
üzenet formájában juttatjuk el a 
szülőkhöz, valamint az osztályfő-
nökök folyamatosan tájékoztatják 
a szülőket az aktuális informáci-
ókról.

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEM-
PONTBÓL BIZTONSÁGOS 

KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

•	 Az intézmény mindkét 
bejáratánál vírusölő hatású kéz-
fertőtlenítőt biztosítunk, melynek 
használata minden belépő számára 
kötelező.   Az intézményben, étke-
zések előtt és után, alaposan mos-
sunk kezet vagy fertőtlenítsük a ke-
zünket (a tanulók esetében inkább 
javasolt a szappanos kézmosás).

•	 A szociális helységek-
ben, tantermekben biztosítjuk a 
szappanos kézmosási lehetőséget, 
melyet kiegészítünk a termekben 
elhelyezett vírusölő hatású kézfer-
tőtlenítési lehetőséggel.

•	 Kéztörlésre papírtörlőt 
biztosítunk.

•	 A személyi higiéné 
alapvető szabályairól a tanulók-
nak  részletes, az adott korosztály-
nak megfelelő szintű tájékoztatást 
adunk. Felhívjuk a tanulók figyel-
mét az úgynevezett köhögési eti-
kettre: papír zsebkendő használata 
köhögéskor, tüsszentéskor, majd a 
használt zsebkendő szemetes ku-
kába dobása és alapos kézmosás, 
kézfertőtlenítés.

•	 Az intézmény területén 
mindenki számára ajánlott maszk 
viselése. Kivétel a szülők és nem 
iskolai dolgozók részére, nekik kö-
telező.

•	 A fertőtlenítő takarítás 
során kiemelt figyelmet fordítunk 
arra, hogy a kézzel gyakran érintett 
felületek   (a padok, asztalok, szé-
kek, az ajtó-, ablakkilincsek, kor-
látok, villany- és egyéb kapcsolók, 
informatikai eszközök (billenty-
űzet, monitor, egér, egérpad, stb.), 
mosdók csaptelepei, WC lehúzók, 
stb.) valamint a padló és a mosható 
falfelületek vírusölő hatású szerrel 
fertőtlenítésére kerüljenek.

•	 Zárt térben a kórokozók 
koncentrációjának csökkentése 
érdekében kiemelt figyelmet fordí-
tunk a folyamatos vagy rendszeres, 
fokozott intenzitású természetes 
szellőztetésre, mely vonatkozik 
minden zárt térre, így a folyosókra, 
valamint a szociális helyiségekre is. 
A helyiségek ablakát időjárás függ-
vényében lehetőség szerint nyitva 
tartjuk.

•	 Az iskolában használt 
taneszközöket, sporteszközöket 
rendszeresen fertőtlenítjük.

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKO-
ZÓ SZABÁLYOK

•	 Fokozottan ügyelünk az 
étkezés helyszínének tisztaságára, 
a rendszeres fertőtlenítésére. A fe-
lületek tisztításakor törekszünk a 

környezet vírusmentességének a 
megőrzésére.

•	 Étkezés előtt és után ki-
emelt figyelmet fordítunk a gyer-
mekek alapos szappanos kézmosá-
sára és kézfertőtlenítésére.

Ebédeltetésre vonatkozó szabá-
lyok:

•	 Az ebédlőben egyszerre 
maximum 60 fő tartózkodhat.

•	 Az ebédeltetés osztá-
lyonként történik, az előzetesen ki-
alakított beosztás szerint. Minden 
tanuló az osztályára vonatkozó 20 
perces idősávban ebédelhet.

•	 Sorban állásnál és ebé-
delés közben is kötelező a védőtá-
volság betartása.

•	 Az ebédeltetési idősávok 
között gondoskodunk a felületek 
fertőtlenítéséről.

•	 Rendkívül fontos a 
gyermekek által használt edények, 
evőeszközök, poharak, tálcák 
megfelelő hatásfokú fertőtlenítő 
mosogatása,  a tiszta evőeszközök, 
poharak, tányérok, tálcák cseppfer-
tőzéstől védett tárolása, tálalásnál 
az evőeszközök, tányérok, poharak 
gyermekek általi tapogatásának el-
kerülése.

5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI 
ELLÁTÁS SZABÁLYAI

•	 Az iskolai szűrővizs-
gálatok és az iskola-egészségügyi 
ellátás során az ide vonatkozó sza-
bályokat szükséges betartani. En-
nek megfelelően, amennyiben az 
egészségügyi ellátás korlátozásának 
elrendelésére nem kerül sor, a szű-
rővizsgálatokat, és egyéb feladato-
kat maradéktalanul el kell végezni.

•	 A személyes találkozást 
igénylő teendők esetében – vé-
dőnői szűrővizsgálatok, tisztasági 
vizsgálatok, védőoltások, védőnői 
fogadóóra – a feladatok elvégzése 
a  járványügyi óvintézkedések (sze-
mélyi higiéné, a használt eszközök 
fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfolt-
ság kerülése, maszkhasználat) fi-
gyelembe vételével történjen.

•	 Amennyiben az egész-
ségügyi ellátás során a gyermeknél 
fertőzés tünetei észlelhetők, jelen 
tájékoztató „Teendők beteg személy 
esetén” pontja szerinti intézkedések 
megtétele szükséges, mely egyide-
jűleg kiegészítendő a vizsgálatok 
felfüggesztésével, a helyiség és az 
eszközök fertőtlenítésével, és ala-
pos szellőztetéssel.

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK 
KEZELÉSE

•	 Annak a tanulónak az 
iskolai hiányzását, aki a vírusfertő-
zés szempontjából veszélyeztetett 
csoportba tartozik tartós beteg-
sége vagy pl. immunszupprimált 
állapota miatt, erről orvosi igazo-
lással rendelkezik, és azt bemu-
tatja, esetleges hiányzását igazolt 
hiányzásnak tekintjük. Igazolt hi-
ányzásnak tekintjük továbbá, ha a 
tanuló hatósági karanténba kerül, a 

részére előírt karantén időszakára.   
A karantén   időszakban a tanuló 
az otthona elhagyása nélkül, a pe-
dagógusokkal egyeztetett kapcso-
lattartási és számonkérési forma 
mellett,  részt vehet az oktatásban.

•	 A tanuló távolmaradásá-
val kapcsolatos valamennyi szabály 
a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési in-
tézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rende-
letben foglaltak szerint érvényes, 
azok betartása szerint járunk el.

7. TEENDŐK BETEG  
SZEMÉLY ESETÉN

•	 Amennyiben egy gyer-
meknél, pedagógusnál, vagy egyéb 
dolgozónál fertőzés tünetei észlel-
hetők, azt az orvosi szobában hala-
déktalanul elkülönítjük, értesítjük 
az iskolaegészségügyi orvost, aki az 
érvényes eljárásrend szerint dönt a 
további teendőkről. Gyermek ese-
tén értesítjük a szülőt/gondviselőt 
akinek a figyelmét felhívjuk arra, 
hogy feltétlenül keressék meg tele-
fonon a gyermek háziorvosát/házi 
gyermekorvosát, és azt követően 
az orvos utasításainak alapján jár-
janak el.

•	 A beteg gyermek fel-
ügyeletét ellátó személynek kesztyű 
és maszk használata kötelező.

•	 A tanuló az iskolába – 
hasonlóan más megbetegedések-
hez –  kizárólag orvosi igazolással 
térhet vissza, melyet az intézmény 
elfogad, azt saját hatáskörben nem 
bírálhatja felül.

•	 Amennyiben krónikus 
betegséggel élő gyermek az új koro-
navírus okozta járványügyi helyzet 
miatt speciális eljárást, védelmet 
igényel, erről a kezelőorvosnak kell 
döntenie, mely alapján tesszük meg 
a szükséges intézkedéseket.

8. KOMMUNIKÁCIÓ

•	 Felhívjuk az iskola kö-
zösségéhez tartozók – szülők, pe-
dagógusok, tanulóink – figyelmét, 
hogy hiteles forrásokból tájéko-
zódjanak. Az oktatással kapcsola-
tos híreket a www.kormany.hu és 
a www.oktatas.hu felületein lehet/
kell követni.

•	 Az aktuális intézményre 
vonatkozó információkat folyama-
tosan közzé tesszük: 

	 az iskola honlapján: 
http://www.kossuth-tlok.sulinet.hu

	 a  kossuth.tiszalok@
gmail.com címen

	 a KRÉTA digitális napló 
csatornáin

	 További információért 
fordulhatnak a szülők az osztályfő-
nökökhöz, valamint érdeklődhet-
nek az intézmény telefonszámán:  
06/42/278- 343 vagy

	 Az intézmény bejáratai-
nál kifüggesztve
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Képzőművészeti tábor 

Hosszú idő után, július végén ismét gyerekektől 
volt hangos a Kossuth Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola rajz szaktanterme. 
Tizenkét tehetséges alsó és felső tagozatos tanu-
lónk egy héten át modern stílusú festményeket 
alkotott. Az irányított, de önállóan végzett pro-
jektmunkát megelőzte egyfajta kutató munka. 
A konstruktivizmus témakörben Moholy Nagy 
László és Kassák Lajos festőművészek életéről 
és munkásságáról kiselőadások, képes bemu-
tatók, elemzések, vélemények hangzottak el. 
A geometrikus formavilág és az ebből létreho-
zott kompozíciók, valamint egyedi színviláguk 
megérintette, inspirálta a nebulókat. A pontos, 
aprólékos, részletesen kidolgozott munkafolya-
matban olyannyira elmerültek a diákok, hogy 
még a szabadidőt sem akarták kihasználni. 
Lám, lám, az oly sokat emlegetett korszerű info-
kommunikációs eszközök használata helyett és 
mellett mégis tudunk olyan cselekvést és értékes 
elfoglaltságot nyújtani a mai fiataloknak, mely 
hagyományos és manuális módon történik. 
Fejleszti személyiségüket, kreativitásukat, és 
nem utolsó sorban említhetjük a közösségfej-
lesztés, összetartozás érzésének nevelőerejét 
is. Mind emellett egész életükre kihat a fejlett 
szépérzékük, melyet senki nem vehet el Tő-
lük. Konkrétan, ide tartozik még a zene- és 
táncművészet is, melynek szintén magas szín-
vonalú hagyománya van iskolánk életében.  
 
Ha számokkal szeretnénk kifejezni, akkor 
száz-százhúsznál is több tehetséges palán-
ta vesz részt rendszeresen ezen művészeti 
ágak foglalkozásain. Előadásaikat isko-
lai, városi rendezvényeken élvezhetjük.  
 
A táborban a következő tanulók vettek részt: 
Bajusz Balázs, Kertész Máté, Szilágyi Szabolcs, 
Reszkető Gergő, Reszkető Lili, Agócs Alex, Lu-
kács Patrik, Pétervári Kata, Kertész Alma, Csáki 
Laura, Horváth Anna, Szilágyi Anna. Szeptem-
ber végén kiállítás megrendezésére készülünk, 
ahol megtekinthetőek lesznek az elkészült fest-
mények, hiszen nagyon büszkék vagyunk kis 
művészeinkre.

                                                                                                                
Jeneiné Gaál Mária  

rajz és vizuális kultúra tanár

Moholy-Nagy 125 – A jövő fénye

125 évvel ezelőtt született Moholy-Nagy László, a nagy szellemi 
és technikai újító, világhírű magyar művész. Munkásságát a világ 
számos országában jól ismerik, művei az aukciókon, rekordáron 
forognak, az alkotásaiból összeállított kiállítások London, New 
York, Chicago és Los Angeles legnagyobb múzeumaiban hatal-
mas látogatóközönséget vonzottak az elmúlt években. A világban 
egyvalamit tudnak kevesen a 20. század eme meghatározó kísér-
letező, innovatív alkotójáról, mégpedig azt, hogy magyar volt. 
Az évforduló alkalmából a művész nevét viselő Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem (MOME) rendhagyó audiovizuális 
kampányt készített, amelyet július 20-án, Moholy-Nagy László 
születésnapján mutatnak be a hazai médiaszolgáltatók, online 
médiumok, valamint a külföldi magyar intézetek. Az egyetem 
ebből az alkalomból a Moholy-Nagy 125 című riportfilmmel, 
Moholymotion című 125 másodperces animációval, több tucat 
interjúval és videóüzenettel, valamit az ezeket összefogó interak-
tív honlappal tiszteleg Moholy-Nagy eszméinek időtlen érvényes-
sége előtt, amelyek július 20-án 10 órakor kerülnek ki az online 
felületre (moholy-nagy.mome.hu). A kezdeményezés a magyar 
művészeti és kulturális élet olyan kiemelkedő alakjait szólaltatja 
meg, mint például Passuth Krisztina művészettörténész, Maurer 
Dóra képzőművész, Fabényi Julia, a Ludwig Múzeum igazgatója, 
Csomay Zsófia építész, Fülöp József a MOME rektora, Gerendai 
Károly kulturális menedzser vagy Orosz István grafikusművész, 
az MMA rendes tagja. A megemlékezésben a Moholy-Nagy család tagjai mellett, a nemzetközi művészvilág olyan neves 
szakemberei vesznek részt, mint például Karole P. B. Vail, a velencei Peggy Guggenheim Gyűjtemény igazgatója és Anne-
marie Jaeggi, a berlini Bauhaus Archívum igazgatója. A megemlékezés-sorozat nyitánya az Uránia Nemzeti Filmszínház-
ban, július 16-án tartott filmbemutató esemény lesz, ahol a MOME által készített tartalmak mellett a The New Bauhaus 
című, Moholy-Nagy Lászlóról szóló amerikai dokumentumfilm hazai ősbemutatójára is sor kerül. A július 20-i online 
megemlékezést ősszel további események követik a MOME tavaly szeptemberben átadott új, világszínvonalú campusán. 
A megemlékezés-sorozat a MOME, a Magyar Művészeti Akadémia, a Nemzeti Filmintézet, a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala, valamint az Uránia Nemzeti Filmszínház együttműködésében jött létre, melyben koproducer-
ként Kucsera Tamás Gergely MMA-főtitkár is részt vett.

TISZALÖKI NÉPZENEI EGYÜTTES  
2020

Szomorúan vettük tudomásul márciusban, hogy hiába készültünk március 15-ére, sőt egy ideig nem is mehetünk a 
művelődési házba még próbálni sem! A Covid-19 mindent felülírt! Néhány hét után videochaten találkoztunk lehetőség 
szerint, de a közös éneklés technikai problémák miatt nem jött össze. Sőt volt olyan is amikor többen csatlakoztunk, 
még a beszélgetés is kudarcba fulladt! Akiknek nincs internet elérhetősége, azokkal telefonon tartottam a kapcsola-
tot és vártunk türelmesen. Júniusban sikerült Sándorainkat köszönteni elmaradt névnapjuk alkalmából. Köszönet illeti 
Kapusi Sanyit és családját, akik udvarukon helyet adtak nekünk és segítettek az előkészületekben. Sándoraink hárman 
összefogva igencsak kitettek magukért a sok finomsággal! Még a szomszédok érdeklődését is felkeltettük, csatlakoztak 
zenélésünkhöz. A névnapozást sajnos temetés követte, Ajtai Lorándné Ica nénitől vettünk végső búcsút június végén! 
Három hónapos kényszerpihenő után júliusban folytathattuk próbáinkat. Kénytelenek voltunk régi csokrokat felele-
veníteni, hisz újak tanulására kevés lett volna az idő! Először a Szent István napi városi ünnepélyen álltunk színpadra 
arató népdalcsokrainkkal, és párhuzamosan rangos népzenei minősítőre is készültünk. Augusztus 29-én rendezték meg 
a XXIV. EGRI NÉPZENEI GÁLA KÓTA ARANYPÁVA NAGYDÍJAS VERSENYÉT. Az öttagú zsűri elnöke Birinyi 
József népzenekutató, népzenész, a KÓTA társelnöke, a Hungarikum Szövetség elnöke, tagjai: Dr. Alföldy Boruss Ist-
ván a Magyar Rádió ZRT. Zenei együtteseinek nyugalmazott igazgatója, Dévai János a Magyar Rádió ZRT. Népzenei 
Szerkesztőségének nyugalmazott vezetője, etnográfus, Dr. Fehér Anikó az MMA MMKI kutatója, és Varga Evelin 
népzenész, népzenetanár, a KÓTA népzenei titkára voltak. A verseny előtt időben odaértünk és sikerült a színpadon is 
próbálni. Birinyi József is előbb érkezett a helyszínre, készítette technikai eszközeit a versenyprodukciók felvételéhez. 
Megtetszett neki Fekete Miklós tárogatójátéka és megkérte közreműködjön a versenyt követő hangszerbemutatóján. 
Azután kezdődött az eredményhirdetés, amelyen megkaptuk a még novemberi országos minősítőn elért aranypáva 
díszoklevelünket, a mostani, egy fokozattal magasabb versenyen pedig ARANYPÁVA KÜLÖNDÍJBAN részesültünk. 
Köszönet az együttes tagjainak lelkiismeretes tevékenységükért, családjainknak az otthoni hiányzásainkért, a művelődési 
ház dolgozóinak és a város vezetésének támogatásukért! Elért eredményünket a Szépasszony völgyében örömzenéléssel 
ünnepeltük meg, majd kedvenc sofőrünk Varga Lajos vezetésével hazaindultunk. Csak reménykedni tudunk, hogy nem 
kell újabb kényszerpihenőt tartani, hisz októberben Vass Lajos középdöntő van beütemezve, amire folyamatosan készül-
ni kellene! Jó lenne a már összeállított népdalcsokraimat is megtanulni, feldolgozni!

Cziczerné Darai Erzsébet
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Zöld Sarok

Hamarosan véget ér a nyár, ezért sokan 
azt gondolhatnánk, hogy a növényter-
mesztés időszakának is vége és legköze-
lebb majd csak jövő tavasszal foghatunk 
hozzá újra a kertészkedéshez. Szerencsé-
re ez nem így van, hiszen még most is 
vannak zöldségek, melyek az időjárástól 
függően akár még idén megtermelhetők. 
Ilyen például a hónapos retek. Ha vi-
szont tudatosan szeretnénk felkészülni a 
tél utáni időszakra, akkor érdemes olyan 
zöldségeket ültetnünk, melyek tavaszra 
fognak számunkra friss táplálékul szolgál-
ni. Találjuk ki már most, hogy 2021-ben 
mit szeretnénk szüretelni és betakarítani 
kertünkből! Szeptember már az a hónap, 
amikor elkezdhetjük az úgynevezett évelő 
növények ültetését. Ezek olyan növények, 
melyek jól bírják a hideget, a legtöbb ter-
mesztett növényfajtához képest pedig 
jóval fagyállóbbak, tehát rendelkeznek a 
fagytűrés képességével. Természetesen 
ez csak egy bizonyos szintig igaz, hiszen 
egy kemény fagy hatására a lágyabb növé-
nyi részekben (pl.: levél) lévő nedvekből 
jégkristályok képződnek, melyek éles és 
kemény felületükkel szétroncsolják a nö-
vény élő sejtjeit és szöveteit. Ennek hatá-
sára aztán bekövetkezik a haszonnövény 
részleges vagy teljes pusztulása, a fagykár. 
Az alábbi zöldségfélék azonban jól bírják 
a hideget, ezért nyugodtan megpróbál-
kozhatunk a szeptemberi ültetésükkel. A 
káposztafélék közül mindenképpen em-
lítést érdemel a kelkáposzta. Amellett, 
hogy jól tűri a hideget még tápértéke is 
nagyobb a fejes káposztáénál, valamint 
a C-vitamin és a fehérje tartalma is. A 
bimbóskel szintén nem érzékeny a hi-
degre, ráadásul a bimbók télen is szedhe-
tők, akár a hó alól is. A káposztafélékről 
tudni kell, hogy hosszú növekedési idejük 
miatt számos kártevő tekinti őket ízletes 
célpontnak, azonban a bimbóskel a rova-
rokkal szemben is igen ellenállónak bizo-
nyul, valamint nem elhanyagolható tény 
az sem, hogy tápértéke a káposztafélék 
közül a legnagyobb. A karalábé szintén 
biztonsággal vethető ősszel, megvastago-
dott szára és levelei is fogyaszthatók. A 
magas  C-vitamin tartalom erre a káposz-
tafélére is jellemző (70mg/100g), azonban 
mégis a brokkoli az ami kiemelkedően 
jó forrása lehet ennek az immunrendsze-
rünket erősítő vitaminnak, hiszen C-vita-
min tartalma 110mg/100g.  Bár a brokko-
li fagyálló zöldségnek minősül, ültetése 
inkább tavasszal ajánlott. A gyümölcsök 
közül a földi eper az, amit érdemes szep-
temberben elültetni vagy a már meglévő 
egyedeket fiatalítani. Ezt az elöregedett, 
elszáradt levelek levágásával tehetjük 
meg, azonban közben vigyázzunk arra, 
hogy a növény töve ne sérüljön, hiszen 
tavasszal innen fogja majd hozni új, friss 
hajtásait. A málna és a szeder is fagyálló 
gyümölcsök, szaporításuk szintén elvé-
gezhető szeptember környékén úgyneve-
zett felbujtással, melynek lényege, hogy a 
lemetszett hajtást földbe dugjuk, hogy az 
a talajban gyökeret ereszthessen. Egy biz-
tos, a természet körforgása nem áll meg! 
Érdemes rá figyelni és vele haladni.

A cikket készítette: Molnár Mátyás a 
Bölcs Baglyok Szögi Lajos Alapítvány 
munkatársa 

A környezettudatos ember

A környezettudatos ember vigyáz a környezetére. Csak így 
egyszerűen. A valóságban nem is olyan egyszerű ez, mert a 
környezettudatos ember azon kívül, hogy óvja a természetet 
és a lakókörnyezetét, a mindennapi életben is így él, és ez 
bizony igen csak nehéz. Nézzük csak akkor: a szemetet sze-
lektíven gyűjti még akkor is, ha ez nem igazán valósul meg, 
mert a szelektíven gyűjtött szemetet egy konténerben össze-
keverve, összeöntve szállítják el. Üveg gyűjtőhely nincs, és 
abból aztán igen csak sok van /üveg/, akkor aztán hova kerül 
az üveg, ugye tudja mindenki, hát persze - bele a kukába! 
Igaz ugyan, hogy van éppen településünkön is üveg gyűj-
tőhely, csak éppen kevesek tudják, mert nincs reklámozva, 
hogy a volt” Költségvetési üzem” telephelyén, ma Városgaz-
dálkodási Intézmény udvarán le lehet adni az üveget, bár 
nem éppen környezettudatos környezetben. A környezettu-
datos ember fát ültet és nem vágja ki azt, védi a madarakat, 
óvja az erdőt. No, itt is álljunk csak meg. Erdők, ligetek tűn-
nek el napról napra. Több fát vágnak ki, mint ültetnek, és saj-
nos az új kis facsemete sokára lesz lombos fa, és nem pótolja 
a kivágott fát. Látjuk, hogy az emberek sajnos az erdőket is 
szemétlerakónak használják a túrázók bosszantására. Egyre 
kevesebb madár csicsereg. Eltűnnek hazánkból a fecskék és 
a gólyák, a békák esténként már igencsak halkan brekegnek. 
Városaink betontengerré váltak, mindent elborít a térbeton, 
a hőség így egyre elviselhetetlen. A klímaváltozás, a sok eső, 
a meleg, a szárazság és ugyanakkor az árvíz, a jégolvadás 
is ráébreszthetne már mindenkit, hogy baj van, és még na-
gyobb baj lesz! Sok a szemét és mindig újabb és újabb sze-
méthalmot termelünk. Lásd az eldugott utcákat, vagy éppen 
az új üdülőtelep utcáit /mert ezt ismerem!/ ahonnan nagy 
néha, ha elviszik az illegálisan lerakott szemetet és lomot - 
sajnos néhány nap múlva újra újabb „kupacok” bosszantják 

az üdülővendégeket és üdülőtulajdonosokat. A környezet-
tudatos ember átválogatja a szemetét, komposztál, szelek-
tíven gyűjti azt és kevés műanyagot használ. Jó lenne újra 
kosarakkal és vászontáskákkal menni a boltba, mint tették 
azt nagyanyáink régen, sőt még a piacon is vásároltak, igaz 
az itt nálunk igencsak „vérszegény” remény! A környezet-
tudatos ember lekaszálja a füvet, gazt kapál, műveli a kertet 
és nem csak a kerítéséig lát el, és főleg kiírtja a parlagfüvet! 
No, de hogy mutatnak példát az önkormányzatok, ha a saját 
területükön is méteres a gyom és virít a parlagfű. / Itt szin-
tén az üdülőtelepre és a strand környékére, és a műveletlen 
földterületekre utalok!/. A környezettudatos ember nem 
égeti el a száraz ágakat és az őszi avart, de sajnos a magyar 
ember találékony, mert lehet, hogy több gyomirtót fog majd 
használni, s akkor meg nem a levegőt szennyezi, hanem a 
talajba kerül a sok vegyszer. A környezettudatos ember nem 
pazarolja az élelmiszert, és a gyermekét is arra neveli, hogy 
ne dobja el az óvodai uzsonnát az utcán! Ó, de sokszor látni 
ezt is! A környezettudatos ember külön gyűjti a veszélyes 
hulladékot, nem dobja a kukába a használhatatlan elemet, 
lejárt szavatossági idejű élelmiszert, vegyi anyagot, gyógy-
szert, festéket, gumiabroncsot, használt sütő olajat.  Igen, de 
hova is vigye? A gyógyszert leadhatjuk a gyógyszertárban, a 
különböző elemeket talán a számítástechnikai üzlet átveszi, 
de ha nem vásárol ott az ember, akkor mi van? Sajnos a gu-
miabroncsokkal az erdőben találkozunk, az olaj meg megy a 
lefolyóba, WC-be, kertbe. Talán látni is már néhány lépést és 
tervet a törvényhozóktól is Sokat kell még tanulni nekünk, 
hogy környezettudatos emberek legyünk, hogy óvjuk a kör-
nyezetünket, hogy ne pazaroljuk a vizet, hogy megőrizzük 
a földünket, mert ez a mi életünk és így, ha nem vigyázunk, 
elvesszük a jövőt is!

                                                              Bodnár Gáborné

2001. szeptember 11 emlékére 

Tiszalökön is megemlékezünk a tizenkilenc 
évvel ezelőtti, New York-i terrortámadás 
hősi halált halt tűzoltóiról, rendvédelmi 
dolgozókról és a civil áldozatokról a Ti-
szalök Kávéházban szeptember 11-én a 
17.00-tól a Tiszalöki Önkéntes Tűzoltóság 
szervezésében melyre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. Ezt megelőzően 14 óra 
46 perckor egyperces néma tiszteletadással 
adózunk az elhunytak emléke előtt.  New 
York Cityben Tribute of Light a legerőtel-
jesebb 9/11 emlékmű. A magasztos, kék 
iker sugarak szeptember 11-én, naplemente 
után jelennek meg Manhattan egén és más-
nap hajnalban, a felkelő nappal fokozatosan 
halványulnak el. A fénysugarak a megsemmisült Világkereskedelmi Központ ikertornyait szimbolizálják és hat hónappal a 
tragédia után, 2002 márciusában gyúltak fel először. Szeptember 11-e már régen nem a politikáról, összeesküvés-elméletek-

ről, hanem az elveszett emberi életekről, az önfeláldozásról, a kivételes 
bátorságról szól. Tizenkilenc évvel a Twin Towers összeomlása után az 
áldozatok száma továbbra is emelkedik. Rendőrök, tűzoltók, mentősök, 
a sürgősségi és katasztrófavédelmi csapatok tagjai közül egyre többen 
betegszenek meg és sajnos sokan közülük halálosan. Betegségük 
bizonyítottan kapcsolatban áll a World Trade Center romjai között 
belélegzett fullasztó porral. Pillanatokkal a  WTC ikertornyainak le-
omlása után a levegő megtelt az épületek, elektronikus eszközök, bú-
torok, emberi testek porrá zúzott maradványaival. A leomlott épületek 
5 hónapon át folyamatosan szennyezték az egész metropolis levegőjét, 
azonban a mentési területen a koncentráció jóval erősebb volt. A vastag 
porfelhő telítve volt alumínium, azbeszt, üveg, ólom, higany és egyéb 
nehézfém részecskékkel, valamint elégett kerozin maradvánnyal, me-
lyek külön–külön is rákkeltő hatásúak. Összesen 2500 különböző, mér-
gező anyagot mutattak ki a pormintákban. Több mint 90 ezer liter kero-
zin égett el, 100 ezer tonna organikus anyaggal, az épületekben található 
több mint 800 ezer liter transzformátor, fűtő és diesel olajjal együtt. A 
levegő  szén-monoxid és a kén-hidrogén tartalma szintén veszélyesen 
magas volt. Ezt a napot soha nem felejthetjük el.

     Juhos László 



Ház-Ingatlan

Tiszalök –Szőlőskertben, 4 szobás,120 m2, részben 
alápincézett - földszintes, szilikátépítésű, felújítandó, 
hagyományos fa nyílászárós családi ház, 1186 m2 tel-
ken 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 el-
adó!  5.2 M Ft.  Érd.:06 30 7375-768

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

Tiszalökön 2,5 szobás, 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 tel-
ken eladó!  13,6  M Ft. Érd:06 30 7375-768

Tiszalökön 5 szobás, 140 m2, földszint+tetőtér- rész-
ben 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 nyílászárós, 
jó állapotú, összkomfortos családi ház, 657 m2 össz-
közműves 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, vályogépí-
tésű, 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, földszint+ 
emelet/tetőtér beépítésű, szilikátfalazatú, felújítandó, 
összkomfortos családi ház, 305 m2 összközműves tel-
ken 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, összközműves tel-
ken, 130m2-es, 2+3 félszobás, szilikátépítésű, fsz+te-
tőteres, részben alápincézett, felújítandó családi ház 
eladó! 13,9 M Ft Érd: 06 30 7375-768

Tiszalök belvárosában, 537 m2-es összközműves tel-
ken, 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 pizza futárt ke-
resünk a Tiszalöki Pizza Ferettibe!!! 
Jelentkezni a 06 70 345 3401-es telefonszámon lehet.

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

Tiszavasvári üzletünkbe keresünk húsbolti eladót!   
(férfit) Jó csapat, igényes üzlet, korrekt fizetési lehető-
ség. 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 
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: 
Szeptember 17- 23: Aranykereszt Gyógyszertár 

Tiszavasvári, Vasvári P. út 61. 06 42/520-012  
Szeptember 24-30: Kabay Gyógyszertár  

Tiszavasvári, Vasvári P. út 18. 06 42/520-089 
Október 01-07 Kelp Ilona Gyógyszertár 

Tiszavasvári, Kossuth út 40. 06 42/520-057 
Október 08-14: Aranykereszt Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61. 06 42/520-012  

Október 15-21: Kabay Gyógyszertár  
Tiszavasvári, 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 
Állatorvosi ügyelet:  

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 INGYENE-
SEN IGÉNYBE VEHETŐ JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSOK-

KAL ÁLLUNK A BETEGEK RENDELKEZÉSÉRE: 

SZAKRENDELÉS SZAKOR-
VOS

RENDELÉS 
NAPJA IDEJE

SZÜLÉSZET- 
NŐGYÓGYÁSZAT

Dr. Póka 
István csütörtök 09:00-

15:00
BELGYÓGYÁSZAT 
Háziorvosi beutaló 

szükséges 
Előjegyzés szükséges

Dr. Domo-
kos 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-GÉGÉ-
SZET

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 váltás-
ban

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

Augusztus hónapban  
tiszalöki illetőségű  

gyermek NEM született.

Házasságot kötöttek: 
Czipelle Zoltán -  

Kiss Erika 
Utasy Attila -  
Nagy Erika 
Vig János -  
Rigó Gitta 

Korotki Richárd -  
Csipkés Helga 

Kerekes Csaba József -  
Hegedűs Ágnes 
Tomán Viktor -  

Turi Anita Katalin

Júliusi elhunytak 
Bukovics Józsefné 
Ladács Barnabás 

Tóth Miklós 
 

Augusztusi elhunytak: 
Bíró Istvánné 
Rózsa Miklós 

Zsoldos Ferencné 
 

Amennyiben a jövőben 
nem kívánják, hogy hoz-
zátartozójuk halálesete a 
Tiszalöki Hírlapban meg-
jelenjen, úgy azt kérem, 
jelezzék a Polgármesteri 

Hivatalban. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Próbanépszámlálást tart a KSH

Országszerte 72 település mintegy 
14 000 háztartása segítheti a jövő évi 

népszámlálás  
előkészítését

Budapest, 2020. augusztus 31. – 
Reprezentatív, azaz a teljes magyar 
társadalmat leképező adatgyűjtés 
keretében próbanépszámlálást 
indít augusztus 31-én a Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH). A 
próbafelvétel célja, hogy adatokkal 
segítse a 2021. évi népszámlálás 
szakmai előkészítését. A részvétel 
önkéntes, de fontos, hiszen egy-egy 
kitöltő közel 350 háztartást képvisel. 
Országszerte 72 település, mintegy 
14 000 háztartása vesz részt a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal augusztus 31. és 
október 7. között rendezett próbanép-
számlálásán. A válaszadásra felkért 
címzetteknek legkésőbb szeptember 
3-áig postai levelet küld a KSH. Az 
adatszolgáltatás önkéntes, de külö-
nösen fontos, hogy a megkérdezettek 
aktívan részt vegyenek a népszámlálás 
próbafelvételben, hiszen az adatgyűj-
tés reprezentatív, azaz leképezi a tel-
jes magyar társadalmat, így egy-egy 
kitöltő közel 350 háztartást képvisel. 
„Jövő év május 1. és június 28. között 
kerül  sor  a  következő  népszámlálás-
ra. A KSH tízévente hajtja végre ezt, a 
Magyarország teljes lakosságát érintő, 
kötelező adatfelvételt, amely fontos is-
mérvek, például népesedés, iskolázott-
ság,  foglalkoztatottság mentén,  a  leg-
részletesebb területi bontásban tükrözi 
hazánk  aktuális  társadalmi  helyzetét. 
A népszámlálás eredményei hosszú tá-
von meghatározzák  az  országot,  a  te-
lepüléseket és a lakókörnyezetet érintő 
legfontosabb döntéseket, fejlesztéseket. 
Célunk, hogy a  jövő évi népszámlálás 
csak a szükséges mértékben terhelje a 
lakosságot,  így  2021-ben  is  lehetősé-
gük lesz a válaszadóknak kényelmesen, 
interneten keresztül kitölteni a kérdőí-
vet. A most  indított próba a népszám-
lálás előkészítését szolgálja, az átlago-
san 10–15 perc alatt kitölthető kérdőív 
elsősorban a lakóhellyel, az internete-
zési szokásokkal, az adatvédelmi isme-
retekkel kapcsolatban tartalmaz kérdé-
seket. A próbanépszámlálás résztvevői 
által szolgáltatott adatok nagymérték-
ben  segítenek  minket  abban,  hogy  a 
népszámlálás  során  majd  mindenki  a 
számára  legkényelmesebb  módon,  a 
legfontosabb  információk  ismeretében 
vehessen részt az összeírásban” – eme-
li ki Kovács Marcell, a KSH Népszám-
lálás 2021 projektvezetője. A próba-
népszámlálás kérdőívét augusztus 31. 
és szeptember 6. között a maja.ksh.
hu online oldalon keresztül tölthetik 
ki a levélben felkért résztvevők. Ezt 
követően október 7-ig pedig személyes 
interjú keretében válaszolhatnak 
azok, akik nem kívántak az internetes 
kitöltés lehetőségével élni – őket 
összeírók keresik majd fel. A maszkot 
viselő összeírók szigorúan ügyelnek a 
közösségi távolságtartás szabályainak 
betartására és az érintésmentes 
kommunikációra.
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UTOLSÓ OLDAL

Pónis Panni

Kicsi Panni pónit kapott
A hátára nyerget rakott,

Egy-kettőre nyeregbe szállt,
S elügetett a réten át.

Vitte Pannit kicsi lova,
Azt sem tudták merre, hova
Mentek árkon-bokron által,
Megbirkóztak vízzel, sárral.

Bejárták a rétet, mezőt,
Megkerülték a kis erdőt.
Láttak nyulat, őzikéket,
Egy rókát, ki arra tévedt.

Alkonyat tájt, este felé,
Elindultak hazafelé.

Otthon őket nagyon várták,
Póni fürgén szedte lábát.

Elfáradva hazaértek,
Várta Őket finom étek.

Póni kapott szénát, zabot,
Panni kalácsot, kakaót.

Bónis László

Most látható a természetben
A szarvasbőgés 

A szeptemberben erdőt, mezőt járó vadász ember számára ez az időszak jelenti az ünnepek csúcsát. 
Ilyenkor a legerősebb gímszarvas bikák néhány tehénből álló csapatot gyűjtenek maguk mellé azzal 
az egyáltalán nem titkolt szándékkal, hogy szorgalmasan gondoskodjanak a következő szarvas 
nemzedék megszületéséről. Érdekes, hogy a rudlit nem a bika, hanem mindig egy öreg, tapasztalt 
tehén vezeti. Tulajdonképpen ő vigyáz arra, hogy a szerelemtől és a féltékenységtől elvakult 
bikának ne legyen baja. Ez persze nem mindig sikerül, mert néha azért a vadászok lelövik a koronás 
királyt. Ilyenkor a bika hangos bőgéssel adja tudtul a világnak és vetélytársainak, hogy ezek a 
tehenek az ő tulajdona és egyetlen kódorgó trubadúr se közelítsen, mert baja lesz. Ezt persze nem 
mindig veszik komolyan és ebből nagy verekedések következnek, aminek eredményeképpen agy 
elkergetik a csábító tolakodót, vagy új ura lesz a csapatnak. Ilyenkor hangos az erdő az epekedő 
bikák bőgésétől, amelyet bízvást nevezhetünk a szeptemberi erdők őszi koncertjének. Aki ebben az 
élményben szeretne részt venni, az látogasson el ilyenkor a Zempléni hegységbe.

Az ARANYÁSZ-VILL KFT. villanyszerelő szakmunkásokat és segéd-
munkásokat keres, B kategóriás jogosítvány előnyt jelent. Jelentkezni, 

érdeklődni a következő telefonszámon lehet:  
06/70-608-6730, 06/50-126-8960

 Ne várakozzon feleslegesen, 
Kérjen időpontot!

 Értesítem a Tisztelt Kisállat-tulajdonosokat, 
hogy a Tiszalök, Kossuth u.-Táncsics u. sarkon műkö-
dő kisállat-rendelőmben 2020. július 22-től a hosszú 
várakozás elkerülése érdekében a rendelés előjegyzés 
alapján történik. Telefonon (a 06 30/324-3023 mo-
bilszámon),  sms-ben,  vagy Viberen  lehet sorszá-
mot és időpontot kérni. Az előjegyzés nélkül érkezők 
csak ezután, érkezési sorrendben kerülnek ellátásra.  
 
 A kezdeti időszakban ez türelmet igényel 
az előjegyzés nélkül érkezőktől, de amint a rendszer 
mindenki tudomására jut, lényegesen rövidebb vára-
kozást jelent az állatoknak és gazdáiknak egyaránt.  
 
 A sürgős, életveszélyes állapotban lévő betegek-
kel ezután is soron kívül be lehet jönni. Kérem türelmü-
ket, megértésüket, esetleges aktív közreműködésükkel az 
információ átadásában a többi állattartó felé, hogy mi-
előbb teljesen az új rend szerint, minimális várakozással 
folytatódhasson a működés.

dr. Bodnár József - állatorvos
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Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket,  hogy fiókunk  
nyitva tartása 2020. május 18-tól  

az alábbiak szerint módosult:  

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
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