
TISZALÖK VÁROS POLGÁRAINAK LAPJA

TiszalökiHírlap
XXX. évfolyam 9. szám INGYENES! 2020. október

Tiszacsegén  
a Tiszalöki  
Népzenei  
Együttes.  
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részletesebben  
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Gratulálunk  

Leslie Téjlor Művész Úrnak!

A Magyar Nemzeti Múzeumban év végéig látha-
tó „Közös időnk ‚89-90” című kiállítás, amelynek 
a rajzait Szabó László, /Téjlor/ készítette Pásztor 
Tamással. Aki teheti, nézze meg ezt a nagyszerű 
kiállítást! Gratulálunk Téjlornak és további sok si-
kert kívánunk munkájához! 



TiszalökiHírlap2 TISZALÖKI HÍRLAP
Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

Településünk Képviselő-testülete nyílt ülését tartotta meg 2020. szeptember 24-én. A 
Képviselő-testület valamennyi tagja az ülésen jelen volt. A meghívóban szereplő  napi-
rendi pontok közül 10 napirendi pont egyhangúlag elfogadásra került. Egy napirendi 
pontot a képviselő-testület nem tárgyalt meg, mivel abban már időközben döntés szüle-
tett. Az ülésről az alábbi tájékoztatást adom: Első napirendi pontként az önkormány-
zati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról szóló rendelet módosítására 
került sor. A képviselő-testület egyhangú szavazattal munkaköri lakást biztosított a 
Napközi Otthonos Óvoda, Napos Bölcsőde egyik dolgozójának. Második napirendi 
pontként az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályai-
ról szóló 14/2012.(XI.05.) számú önkormányzati rendelet módosítását fogadta el a 
testület. A helyi rendeletet azért kellett módosítani, mert az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő „kivett csatorna” megnevezésű külterületi ingatlanra egy magánszemély vételi 
szándékát jelentette be. Ahhoz, hogy az önkormányzat az adott ingatlanokat értékesíteni 
tudja át kellett tenni a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból az üzleti vagyonba. 
Mivel az önkormányzat ezt hasznosítani nem tudja, így életszerű volt a helyi rendelet 
módosítása, melyet a testület egyhangú szavazattal támogatott. Harmadik napirendi 
pontként a 2020. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatót vitatta meg a 
testület, melyet elfogadott. Következő napirendi pontként a Bursa Hungarica 2021. évi 
fordulójához való csatlakozásról döntött a testület. Az önkormányzat évek óta csatla-
kozik ezen ösztöndíjpályázathoz, így ebben az évben is, ezzel is segítve a hátrányos hely-
zetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatását. A 
Tiszalöki Napközi Otthonos Óvoda, Napos Bölcsőde Munkatervét a képviselő-testü-
let valamennyi tagja elfogadta. Ezen munkaterv elfogadása jogszabályi kötelezettségből 
fakad, az intézményvezető erre vonatkozóan kikéri a szülői szervezet és a képviselő-tes-
tület véleményét is. A Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2019. évben végzett 
tevékenységéről szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta testület. Hetedik napirendi 

pontként került megtárgyalásra magánszemély által tett ingatlan felajánlása. A kép-
viselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a felajánlott ingatlan nem kívánja megvá-
sárolni. A Tiszalök Kossuth u. 10/b. szám alatt lévő önkormányzati lakás értékesítését 
tárgyalta nyolcadik napirendként a testület. Az eladási szándékot a testület egyhan-
gúlag támogatta. Utolsó előtti napirendi pontként került megtárgyalásra a Complex 
Cégcsoport elnökének kérelme. A testület úgy döntött, hogy a 0537/125 hrsz-ú ingatlan 
forgalmi értékének megállapítására ingatlanforgalmi szakértőt kér fel. Utolsó napirendi 
pontként a testület elfogadta a polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta tett fonto-
sabb tárgyalásokról és intézkedésekről. A nyílt testületi ülést követően zárt ülés megtar-
tására is sor került. A testület a lakásépítési és vásárlási támogatási kérelmek elbírálásáról 
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.augusz-
tus 24-én Egyek Nagyközség Önkormányzatával megállapodás jött létre a Tiszalök város 
területén kóborló, illetve veszélyes ebek befogására.

Felhívjuk a  Lakosság figyelmét, hogy az állattartó köteles gondoskodni az állat megfelelő 
és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról és szökésének megakadályozásá-
ról. 

Amennyiben  kóbor ebet látnak a város közigazgatási területén úgy azt kérjük jelez-
zék a Polgármesteri Hivatal 17. számú irodájában személyesen vagy  Soós Ferencnek 
a 42/578-500-as telefonszámon.

Szeptember 19. és november 22. között  
összeírók keresik fel a gazdákat

Folytatódik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mezőgazdasági összeírása, az 
Agrárcenzus 2020, amely során személyesen keresik fel a gazdákat az összeírók. 
A hazai mezőgazdasági termelés aktuális helyzetét felmérő, teljes körű, országos 
felvételből nyert adatok a következő évek döntéseit, forrásfelhasználását alapjaiban 
befolyásolják, ezért a pontos válaszadás a mezőgazdaságban dolgozók kiemelt 
érdeke. A felmérés első szakasza – amelyben online lehetett kitölteni a kérdőívet 
– június 5. és 30. között volt. Agrárcenzust tízévente hajtanak végre a világ minden 
táján, az Európai Unió tagállamaiban erre 2019 ősze és 2021 tavasza között kerül sor. 
A KSH az idei összeírás során megkeres minden olyan egyéni gazdaságot, amelyek 
a korábbi felmérések, illetve az adminisztratív nyilvántartások alapján értékesítési 
céllal végezhetnek termelést, továbbá valamennyi mezőgazdasági tevékenységet 
végző gazdasági szervezetet. A népszámlálások után a második legtöbb embert érintő 
felmérés hazánkban, összesen mintegy 750 ezer címen valósul meg. A felmérésben a 
KSH adatokat kér többek között a növénytermesztési jellemzőkről, állatállományról, 
a mezőgazdaságban dolgozókról, illetve a gazdaságok egy részétől az épületekről, 
trágyázási módszerekről, továbbá a hazai információigényeket figyelembe véve az 

agrárdigitalizációról is. Így az összegyűjtött adatok széleskörű elemzési lehetőséget 
biztosítanak majd. „A következő évek hazai és EU-s támogatási és egyéb agrárszakmai 
döntéseihez szükségesek a pontos információk, így minden gazdálkodónak érdeke 
fűződik a kitöltéshez. Az adatok összesített formában, nyilvánosan is elérhetők lesznek, 
amelyek a gazdák döntéseit is segíthetik” – mondta Dr. Vukovich Gabriella, a KSH 
elnöke. Az összeírás két hullámban valósul meg: június 5–30-a között az érintettek 
egy része online felületen tölthette ki a kérdőívet, szeptember 19. és november 22. 
között pedig az agrárcenzus kérdéseire összeírók segítségével válaszolhatnak azok, 
akik nem vettek részt a felvétel nyári szakaszában. A maszkot viselő összeírók 
szigorúan ügyelnek a közösségi távolságtartás szabályainak betartására, a 
rendszeres kézfertőtlenítő használatára és az érintésmentes kommunikációra. Az 
adatszolgáltatást kormányrendelet írja elő, így az érintettek számára a válaszadás 
kötelező. Az adatokat a KSH statisztikai célra gyűjti, azokat csak összesítve, név 
nélkül publikálja. Az elektronikus adatgyűjtés és a pontos adatszolgáltatás lehetőséget 
nyújt arra, hogy az agrárcenzus előzetes adatait már 2021 tavaszán megjelentesse 
a KSH. A részletes, településszintű adatok 2021 végén válnak hozzáférhetővé.  
 
További információ az Agrárcenzus 2020 mezőgazdasági összeírásról a következő 
linken érhető el: www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020
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RÁCSOS HÍREK

Új épületrésszel bővült a  
Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

A büntetés-végrehajtási szervezet férőhely bővítési prog-
ramjának keretében 2020. július 13-án 10 intézetben 
kerültek átadásra új épületrészek. Tiszalökön 440 fő 
befogadására alkalmas elhelyezési körlet került kialakí-
tásra. A munkálatok 2020. március közepén kezdődtek. 
Naponta 100-200 szakember vett részt a kivitelezési fo-
lyamatokban, amelynek következtében egy új, modern, 
lakóhelyiségekből álló komplexum épült fel. A fogvatar-
tottak szeptemberben elhelyezésre kerültek. A zsúfolt-
ság megszüntetése, és a fogvatartásban lévő személyek 
számához igazodó férőhely megteremtése érdekében az 

1296/2019. (V.27.) Korm. határozat alapján került sor 10 
büntetés-végrehajtási intézet területén ideiglenes elhelye-
zést biztosító könnyűszerkezetes épületegyüttes telepíté-
sére, amellyel összesen 2750 új férőhelyet biztosítottak. A 
Veszprém Megyei, a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei, a 
Sopronkőhidai, a Szegedi, a Közép-Dunántúli, a Pálhal-
mai, az Állampusztai, a Kiskunhalasi, és a Tököli Orszá-

gos Büntetés-végrehajtási Intézet mellett Tiszalökön egy 
440 fő elhelyezésére alkalmas objektum létesült. A lakó-
helyiségek három, illetve hat fő befogadására alkalmasak, 
az új körletek mindegyike rendelkezik fürdő-, foglalkoz-
tató- és egészségügyi helyiségekkel, valamint személyzeti 
irodákkal. A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási 
Intézet változatlan működési feltételek mellett, immáron 
már 1100 fő fogvatartott befogadására alkalmas.

Épületszentelés és ünnepség Szent Adorján 
napján

Szeptember 8-a a büntetés-végrehajtás szakmai napja. 
1996 óta ezen a napon országszerte elismerésben része-
sülnek a szakma kiválóságai, ünnepi programok, családi 

rendezvények kerülnek megrendezésre. Bár a járványügyi 
helyzet nem tette lehetővé egy nagyobb program megva-
lósítását, de méltó tisztelettel és szűkebb körben szep-
tember 3-án ünnepi megemlékezés zajlott az intézeten 
belül. Szent Adorján nap alkalmából elismerések átadás-
ra és épületszentelésre került sor. A büntetés-végrehajtási 
szervezet szakmai napja alkalmából jutalmak kerültek 
átadására. Kiemelkedő szakmai hozzáállásuk alapján 

három kollégánk Országos Parancsnoki, tizenhat pedig 
Intézetparancsnoki elismerésben részesült. Gyenge-Bíró 
István bv. ezredes ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy 
olyan kollégákat köszönthetünk, akik szolgálatellátásuk-
kal, példamutatásukkal nagymértékben hozzájárultak az 
intézet szakmai tevékenységének fejlődéséhez. Az elmúlt 
időszakban megjelenő feladatok próbára tették a helytál-
lásunkat. Mind a koronavírussal, mind pedig a férőhely-
bővítéssel összefüggő elvárások megfeszített figyelmet 
igényeltek az állománytól, amelyet kiválóan teljesítettek. 
Az egyházak képviselői méltatták azt az elhivatottságot, 
amelyet a kollégák nap, mint nap bizonyítanak. Köszöne-
tüket fejezték ki, és emlékeztettek arra, hogy mindez csak 
szeretettel, és összefogással lehetséges. A megemlékezést 
követően ünnepélyes keretek között, a történelmi egyhá-
zak képviselete mellett felszentelésre került a férőhelybő-
vítés során kialakított „B” részleg, valamint megáldásra 

a szolgálatot teljesítő személyi állomány. Az egyházakat 
képviselte Darvas Szilárd, a Tiszalöki Országos Bünte-
tés-végrehajtási Intézet református börtönlelkésze, Lippai 
Csaba, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végre-
hajtási Intézet görög katolikus börtönlelkésze, Aklan Béla 
Sándor, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
evangélikus börtönlelkésze valamint Földes Gábor, a 
Tiszavasvári Római Katolikus Egyházközség plébánosa.

NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 
tájékoztató

Tiszalök ivóvíz – és csatornaszolgáltatója, 
a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tájékoztatja a 
város lakosságát, hogy a „Tiszalök 
település Ivóvízminőség-javító program 
(KEHOP–2.1 .3–15–2017–00046)” 
keretében, a munkálatok lezárásaként 
próbaüzemet végez a város ivóvíztermelő 
– és tisztító telepén. A próbaüzem ideje 
alatt a munkatársak az újonnan megépült 
műtárgyak és tisztítás-technológiai 
elemek, berendezések folyamatos 
szabályozásait és beállításait végzik, 
vízkormányzásokat folytatnak, mely 
során a hálózat egyes részein fokozottan 
kialakulhat az ivóvíz eddig szokatlan íz, 
szín és szaghatása. Mindezen hatások 
elkerülésére az adott ivóvíz-hálózati 
szakaszokon a kollégák folyamatos 
hálózat mosatásokat végeznek. 
Ezúton is tájékoztatjuk a fogyasztókat, 
hogy az élvezeti értékeiből veszített 
ivóvíz az egészségre ártalmatlan és 
fogyasztható, mindemellett a felmerülő 
kellemetlenségekért előre is kérjük 
a felhasználók és partnerek megértő 
toleranciáját. A munkatársak mindent 
megtesznek annak érdekében, hogy a 
város lakói mielőbb visszakaphassák 
a már megszokott jóízű, színtelen és 
szagtalan ivóvizet! Megértésüket és 
türelmüket előre is köszöni az önök 
vízszolgáltatója, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Másoltassa videofelvételeit DVD-re!
Érdeklődni lehet: Városi Könyvtár: 578-022  Mindenféle videokazettát, videofelvételt tudunk másolni!
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Közlekedésbiztonsági nap

2020. szeptember 19-én, szombaton a közlekedésbiztonsági nap keretein belül számos programon vehettek részt 
városunk lakói. A Nemzeti Közlekedési Hatóság mobil műszaki vizsgaállomásán a fékeket és a futóművet lehetett 
díjmentesen megvizsgáltatni. Továbbá szakemberek ellenőrizték a világítóberendezések és gumiabroncsok állapotát. 
Lehetőség volt kipróbálni a részegszemüveget, melynek segítségével megtapasztalható, hogy az alkohol és a különböző 
tudatmódosító szerek hogyan befolyásolják az érzékelést vezetés közben. A rendőrségi szimulátorral a vezetés élmé-
nyével ismerkedhettek meg a lelkes gyerekek. A kisebbek a népi játszótéren próbálhatták ki ügyességüket. A sokféle régi 
játék felkeltette a szülők érdeklődését is, amelyet még gyerekkorukban játszottak. Ez a népi játszótér adott teret a csalá-
di vetélkedőnek, amelyet „Keressük Tiszalök legfittebb családját!” címmel hirdettünk meg. Bár kevés család jelentke-
zett a játékra, aki részt vett, 
nagyon jól érezte magát. 
A jutalom sem maradt el, 
mert 5.000,-, 10.000,- és 
15.000,-Ft értékű ajándék-
csomagok találtak gazdá-
ra.

Szintén ügyességet köve-
telt a fiataloktól a trükkös 
bringák kipróbálása. A 
különféle ügyességet, jó 
egyensúlyérzéket követelő 
biciklik sok örömet 
okoztak a gyerekeknek. 

A legbátrabbak pedig az extrém óriáshintán pöröghettek, foroghattak. Minden kiláto-
gató általános iskolás diák apró közlekedésbiztonságot segítő eszközt kapott ajándékba: 
fényvisszaverős karkötőt és kulcstartókat. Az időjárás nagyon kedvezett nekünk, és így 
összességében egy nagyon kellemes és élményekben gazdag, hasznos napot tölthettünk 
el a Főtéren.
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Roma szakkollégistákkal találkoztunk

Különleges programot szervezett a nyíregyházi felsőoktatásban tanuló roma, illetve hátrányos helyzetű hallgatóinak az Evangélikus Roma Szakkollégium. Nyíregyházi 
kollégáink akadályversennyel színesítették a diákok hétvégéjét. Ezek a fiatalok gyakran halmozottan hátrányos helyzetből indulnak el a nagybetűs életbe, ezért nagyon fontos, 
hogy olyan munkalehetőséget ismerjenek meg, mellyel finanszírozhatják tanulmányaikat, vagy biztos megélhetéshez juthatnak. Kollégáink tájékoztatták a szakkollégistákat ar-
ról, hogy a tartalékos katonai szolgálatot az egyetem/főiskola mellett is, a szerződéses szolgálatot pedig tanulmányaik befejezését követően választhatják. A nyíregyházi toborzók 
a honvédség tevékenységéről, a magyar katonák feladatairól is beszélgettek a frissen felvett hallgatókkal. Az Evangélikus Roma Szakkollégium célja, hogy minél több roma fiatal 
léphessen értelmiségi pályára, megőrizve és továbbörökítve a roma kultúrát.  Bővebb információ a szakkollégium munkásságáról a http://www.meersz.hu/ felületen olvasható. 
Sok sikert, erőt, egészséget kívánunk a fiataloknak céljaik eléréséhez! 

KIBŐVÍTETT VEZETŐSÉGI,   
ÉS VÁLASZTMÁNYI ÜLÉS

2020. augusztus 12-én tartotta a Tiszalöki Polgárőrség Egyesület vezetősége 
és választmánya soron következő ülését. Az ülésre a vezetőség meghívta 
Gömze Sándor polgármester urat és hat fő polgárőrt az egyesület tagjai 
közül. Csikós Sándor elnök tájékoztatót adott az egyesület vírus veszély 
helyzet alatti tevékenységéről, munkájáról. A veszély helyzet ideje alatt 
a városban levett vér Nyíregyházára történő szállításához egész idő alatt 
az egyesület egy gépkocsit biztosított.  21 nappali szolgálatot láttak el, 
ahol a szabályok betartását ellenőrizték, és 63 esetben figyelmeztettek is 
azok megszegése miatt. Gömze Sándor polgármester úr hozzászólásában 
megköszönte a polgárőrök veszély helyzetkor végzett munkáját. A város 
vezetése nevében köszönetét fejezte ki az egyesület 2019-ben évben 
végzett bűnmegelőző tevékenységéért. Tavasszal az egyesület közgyűlése a 
veszélyhelyzet miatt rendhagyó módon a biztonsági előírások betartásával 
lett megtartva, így ott az elismerések átadására nem kerülhetett sor. Ezért 
hívtuk meg polgárőr társainkat az ülésre, hogy ezt pótoljuk. A Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr Szövetség elnöke dicséretben és tárgy 
jutalomban részesítette Polonkai Józsefet és Pellei Tibort. Gömze Sándor 
polgármester úr a10 éves polgárőr szolgálatért id.Pente Mihálynak és 
Katona Máténak, a 15 éves polgárőr szolgálatért Nagy Máriának, Balogh 
Mihálynak, és Bódor Zoltánnak emléklappal és 10.000 Ft-os vásárlási 
utalvánnyal ismerte el a város közbiztonságának javítása érdekében 
végzett polgárőr tevékenységét. Gratulálunk az elismerésekhez. Köszönjük 
mindenkinek, aki 2019-ben is valamilyen formában az egyesületet 
támogatta, és kérjük, tegyék ezt továbbra is.       
                                                                                                Csikós Sándor elnök

ZöldSarok
Elérkezett az ősz. A vonuló madarak egy része már el is indult délre, eközben zajlanak az 
őszi betakarítások és szüretelések. Többen ismerhetik azt a viccet, mikor kérdezik az öreget, 
hogy: „Jóska bá, mi lesz a gyümölcsből?”. Mire ő így felel: „Ha az asszonyon múlik lekvár, 
ha rajtam pálinka.” Bizony nagy dilemma ez, azonban, ha az egyensúlyra törekszünk, akkor 
beláthatjuk, hogy mindkét gyümölcskészítménynek van haszna és helye az ember életében. 
Mivel hazánk a mérsékelt éghajlati övezetben helyezkedik el, ezért éghajlatát négy évszak 
jellemzi. Ebből fakadóan a gyümölcsök csak szezonálisan termeszthetők. Mivel ezek nem 
egyszerre érnek be, ezért az előre látó ember számára kitűnően tervezhetővé válik a kert 
olyan szempontból, hogy tavasz végétől egészen kora télig szinte minden hónapra jusson 
friss gyümölcs. Télen az elraktározott gyümölcsök kiváló vitaminforrást jelentenek szá-
munkra. A lekvár főzése során elpusztítjuk az élő növényi szöveteket, azokat a tartósítás ér-
dekében élhetetlenné tesszük a mikrobák számára, viszont így is marad benne bőven hasz-
nos tápanyag. A cukrozással fokozhatjuk a tartósítás mértékét, azonban maga a gyümölcs is 
tartalmaz gyümölcscukrot, ezért nem feltétlenül indokolt cukor hozzáadása. Készíthetünk 
dzsemet hideg eljárással, melynek során a gyümölcshúst melegítés nélkül összekeverjük 
cukorral, majd egy napon keresztül hagyjuk állni, közben néhányszor megkeverjük. Ezt kö-
vetően adhatjuk hozzá a boltban is kapható, dzsemek fixálásához használatos készítményt, 
mely gyümölcsökből kivont pektint és citromsavat tartalmaz. A használati útmutató alap-
ján végezzük el a dzsem zselésítését. Vásárlásnál kerüljük a tartósítószer tartalmú terméke-

ket. A pálinka a gyümölcsből készített cefre erjesztése után, főzés során végzett kétlépcsős 
lepárlással készül. A „kerítésszaggató”, „ördögűző”, „rabvallató” és hasonló ragadványnevek-
kel illetett készítmények messze állnak a szervezet számára hasznos gyógyírtől.  Fontos, 
hogy az alapanyag csak olyan gyümölcs legyen, amit meg is ennénk, ezért ne tegyünk bele 
rothadt, penészes darabokat, illetve cukorral sem érdemes megszórni a cefrét a gyorsabb 
erjedés érdekében. Minél természetesebb és jobb minőségű alapanyagokból készül, annál 
inkább kiadja a gyümölcs ízét. Fontos, hogy a pálinka főzése során a párlat elejét és vé-
gét visszatartsuk, azaz ne kerüljön bele a fogyasztandó mennyiségbe. Így kevesebb meny-
nyiséghez jutunk ugyan, viszont a kivett részek olyan anyagokat tartalmaznak, melyek szó 
szerint mérgek a szervezet számára, emellett nagyon büdössé is teszik a gyümölcspárlatot. 
Az igényes pálinka kiváló a gyomor- és bélrendszeri panaszokra, ugyanakkor serkenti az 
emésztést és lebontja a zsírokat is. Vírusölő hatással rendelkezik, emellett segít megindítani 
az izzadást, mellyel a szervezet betegség elleni küzdelmét segíthetjük. Figyelem, a gyógyító 
hatás mértéke csupán 1-2 kupica! Válasszuk hát meg bölcsen, hogy az értékes gyümölcsből 
mit főzünk.

Írta: Molnár Mátyás, Bölcs Baglyok Szögi Lajos Közhasznú Alapítvány munkatársa 
Lektorálta: Dan-Megyeri Tamás,  

Bölcs Baglyok Szögi Lajos Közhasznú Alapítvány kuratórium tagja
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TISZALÖKI NÉPZENEI EGYÜTTES

Épp továbbítottam az előző havi cikkemet, amikor nagy 
örömünkre kedves meghívást kaptunk Tiszacsegére. A 
megújult Tiszalöki Hírlap első, márciusi számában írtam 
a tavalyi „Szüreti felvonulás és népzenei találkozó” al-
kalmából szerzett élményeinkről, ahová Póta Sanyi ti-
szadobi citerásunk ismeretsége által kerültünk. Hozzá is 
láttam a szervezéshez és elkezdtük a rendezvényhez illő 
népdalcsokrok felelevenítését! Ilyenkor - ha rövid idő áll 
rendelkezésünkre – jól jön, hogy több éve összeszokott 
együttesünk és repertoárunkban sokféle népdalcsokor 
megtalálható. Jó magam 2001. október 1-től vezetem a 
népzenei együttest, ennek most tizenkilenc éve! Napjaink-
ban is előkerülnek olyan csokrok, melyek még elődömtől, 
Ajtai Lóri bácsitól származnak, de egyre több népdalcsok-
rot állítok össze én magam, hisz más feltételeknek kell meg-
felelni a mai közönségnek és a zsűrinek is népzenei verse-
nyeken, mint évtizedekkel ezelőtt! Az évek során minden 
évben megtanultunk három-négy új népdalcsokrot és 
gazdálkodunk a régiekkel is. Ez az év ismert okok miatt 
másképp alakult, mint ahogy terveztük. A tavaszi hosszú 
kihagyás miatt nem volt idő új népdalok, népdalcsokrok 
tanulására! Hihetetlen, de ez csak az ötödik fellépésünk 
volt az idén, pedig ezelőtt évente tíz-tizenkét alkalommal 
álltunk színpadra. A tervezett szüreti felvonulást is el-
vitte Tiszacsegéről a vírus! Szép, napsütéses őszi időben 
értünk délután a sportpályára, ahol szívélyes fogadtatás-
ban részesültünk. Hamarosan a megjelent népdalkörök és 
néptánccsoportok váltották egymást műsorukkal a szépen 
feldíszített színpadon. A rendezvényt a kisbíró nyitotta 

meg hangulatos verseivel, majd a helyi polgármester kö-
szöntötte a résztvevőket. Közülünk sajnos néhányan nem 
tudtak velünk tartani, de csökkentett létszámmal is vállal-
tuk a fellépést, hisz eddig ez igencsak a csend éve volt!  A 
fellépő csoportok között csak nekünk voltak citerásaink 
is az énekesek mellett, és összességében így is nagy sikert 
arattunk! Hajdúsági népdalokat és két bordalcsokrot ad-
tunk elő. Fellépés után az egyik szüreti díszlet előtt közös 
fotót is készítettünk a település fiatal polgármesterével, aki 
jelenlétével is fokozta a hangulatot még az esti bálban is. 
A vele való beszélgetés során kiderült, hogy mindössze 
harminc éves! A kétórányi műsor után a fellépők, a kísé-
rők és minden jelenlévő elfogyaszthatta a vacsorára kapott 
finom gulyáslevest. Közben rázendített a helyi zenekar és 
kezdődhetett a szüreti bál! Többen is táncra perdültünk 

magunk és mások örömére. Ottlétünk alatt pogácsát, cső-
rögét, édes süteményeket, üdítőket, szőlőt és mustot kínál-
tak kedvünkre. Más igényeket a büfében lehetett kielégí-
teni. Folyamatosan ügyeltek a helyiek és a résztvevők is a 
rendre, tisztaságra, több fertőtlenítőpont is fel volt állítva. 
Fedél alatt volt helyünk, a csoportok nevével ellátott asz-
talok, hozzá padok álltak rendelkezésünkre. Nem voltunk 
ötszázan a helyi érdeklődőkkel sem! Csak azért indultunk 
haza az egyik zenekari szünetben este nyolc órakor, mert 
idősebb énekeseink már fáradtak voltak. A szervező Bola-
csek Rita úgy búcsúzott tőlünk, hogy reméli, jövő ősszel 
újra találkozunk! Köszönjük városunk vezetésének, hogy 
ezúttal is támogatták utazásunkat! Bízunk benne, hogy 
folytathatjuk próbáinkat, hisz októberben Vass Lajos kö-
zépdöntőre utazunk remélhetőleg, amire folyamatosan 
készülni kell! Sajnos egyre csökken a létszámunk, öreg-
szünk, betegszünk! Jó lenne, ha mielőbb csatlakozna so-
rainkba néhány jó hangú énekes, netán citerás, aki szívből 
énekli a magyar népdalokat és örömmel áldozná szabad 
ideje egyrészét ennek a nemes feladatnak! Vannak gazdát-
lan hangszereink, fellépő ruháink is leendő tagjainknak! 
Jelentkezni lehet nálam a facebookon vagy a könyvtárban. 
Aki köztünk van, az tudja, hogy sok munkával jár, mire 
színpadra viszünk egy-egy népdalcsokrot, de megéri, 
mert rengeteg élményt szerzünk a hosszú évek alatt kü-
lönböző rendezvényeken! 

Cziczerné Darai Erzsébet

A felesleges lomok

A svédeknek van külön szavuk arra, hogy amikor az em-
ber úgy érzi, hogy sok felesleges lomot hagyhat maga 
után, akkor elkezdi azokat kiválogatni. Még nem készül 
ugyan a halálra és az elmúlásra, de nagyon is jól tudja, 
hogy az életkora miatt jó lenne rendet tenni maga körül. 
Ez a haláltakarítás. Igen az, elég morbid, de, hát sajnos 
igaz! Nézzünk csak körbe, mennyi mindent felhalmo-
zunk és nincs is szükségünk rá, csak éppen megtetszett, 
vagy ” jó lesz az még valamire” jelszóval begyűjtjük a 
„lomos bolt „udvaráról, hogy nekünk legyen a továb-
biakban lom. Az a felesleges lom, amit hátrahagyunk 
majd. Minek hagyjuk, hogy majd a gyerekeink, roko-
naink turkáljanak az életünk morzsái között, kutassák 
át porosodó holminkat, és utólag kilessék a rejtett titka-
inkat is?  Jobb azt nekünk magunknak elvégezni. Talán 
jó is ez a „nemes” feladat a lelkünknek. Lomtalanítani, 
szelektálni mindig érdekes, mert át lehet élni a tárgyakon 
át azt a régi szép időt is. Ami már nem kell nekünk, talán 
másnak még jó lehet és örömöt is okozhatunk ezzel egy 
családnak, mert éppen kapott egy lámpát, széket, vagy 
bármi mást. Amikor porrá vagy komposzttá válunk, ak-
kor már nincs nekünk beleszólásunk a hátrahagyott java-
ink sorsába, lelkünk sem tud felháborodni, hogy éppen 
miért az a haragosunk kapta meg a kedvenc éjjeli lám-
pánkat, akit úgy utáltunk, bár azt sem tudjuk már, hogy 
miért is! Ugye? Így hát ezt a feladatot is időben, még 
most kell elvégezni, mielőtt még késő lenne. Az életünk 
nagy részében így is csak tárgyakat gyűjtünk, az emléke-
inket a fejünkben rejtegetjük, vagy a szívünkben őrizzük 
és így visszük azt el magunkkal. Az utánunk takarítók 
csak a törött csészét, megkopott tányért, ócska szőnyeget 
és poros függönyt, vagy éppen az értékes vagy törött bú-
tort és az elhalványult fényképet látják majd. Főhet a 
fejük, hogy mit is kezdjenek ezzel az örökséggel. Ilyen 
az élet!  Jobb időben észbe vésni és lépni, még ha ez a 
gondolatsor sokakat meg is botránkoztat, de lássuk be, 
sajnos igaz! No, nem kell feltétlenül már az elmúlásra 
gondolni, de azért jó ezt észbe tartani és folyamatosan 
megszabadulni a felesleges tárgyainktól, akár úgy, hogy 
másoknak is segíthetünk vele! Sajnos ez az új fogyasztói 
társadalom beszippantott mindenkit, és olyan sok tárgyat 
gyűjtünk feleslegesen. Gondolkodjunk! Jó ez a svéd 
módszer! Rajta hát emberek!

                                                                                                                         
Bodnár Gáborné

Most látható a 
természetben
A barcogás

Biztos vagyok benne, hogy sok 
ember számára ismeretlen ez a szó. 
A dámvadak nászát jelölik ezzel. 
Október hónap folyamán a dámszarvas 
bikák úgy érzik, hogy itt az ideje az 
utódoktól gondoskodni. Ezért aztán 
kiválasztanak maguknak egy helyet, 
ahol egy kis mélyedést kaparnak – egy 
barcogó teknőt – ahol kényelmesen 
elhelyezkedve fura, rekedtes bőgő 
hangot adnak. Ide várják találkára a 
csinos, karcsú és szép fehér pettyekkel 
díszített dám teheneket. Erről a 
vadról jó tudni, hogy talán a rómaiak 
telepítették be a Kárpát-medencébe, de 
ma már teljesem meghonosodott, oly 
annyira, hogy évek óta a világrekorder 
trófeákat itt terítik le. A dám bikáknak 
nem olyan agancsa - és nem szarva – 
van, mint a gímszarvasoknak, hanem 
ellaposodott lapát. Ezt az érdekes őszi 
jelenséget itt a közelünkben a tiszadobi 
borziki erdőben is megfigyelhetjük. De 
legyünk óvatosak, és ha látni akarjuk, 
akkor előbb az illetékes vadászokkal 
is egyeztessünk, nehogy mi legyünk a 
bemutatásra szánt trófea.

Templombúcsú Tiszalökön  
a katolikus templomban

2020. szeptember 6-án, vasárnap a római katolikus templomban 
megtartottuk a minden évben szokásos Mária neve napi templom-
búcsúnkat. Sajnos a járvány miatt nem hívtunk vendégeket, csak a 
helyi hívek részvételére számítottunk, Földes Gábor atya Bacsó Já-
nos görög katolikus parókust kérte fel szónoknak erre az alkalomra. 
A búcsú előtt Tiszalök Város Önkormányzata Városüzemeltetési In-
tézményének dolgozói nagyon szépen rendbe tették a templomud-
vart, és a templom előtti területet, ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani Gömze Sándor polgármester úrnak a támogatásért, és a 
segítségért, valamint Murányi Anikó intézményvezető asszonynak, 
és valamennyi dolgozónak, Isten fizesse meg áldozatos munkájukat. 
Földes Gábor atya a mise végén köszönetet mondott Bacsó János 
görög katolikus parókusnak, aki szolgálatot végzett ezen a jeles ese-
ményen. Ezt követően mindenkinek megköszönte a segítségét, akik 
részt vettek a takarításban, vagy adományával hozzájárultak búcsú 
méltó megünnepléséhez. Reméljük, Isten a következő években is 
megtartja és megerősíti egyházközségeinket. A Tiszalöki Római 
Katolikus Egyházközség híveinek nevében:

 Suskó Andrásné pénztáros

Szeptemberben házasságot kötöttek: 
Fazekas Adrienn - Agócs Gergő 
Kövér Bianka - Takács Attila 
Miklovich Eszter Piroska - Ujj Imre 
Nagy Alexandra - Tamás Péter 
Papp Erzsébet - Nagy Norbert 
 
Szeptemberi újszülöttek: 
Fige Dorka 
Szallai Debóra Evelin 
Kurusa Adél 
Kiss Bence

Augusztusban elhaláloztak: 
Balogh Lászlóné 
Horváth Istvánné 
Horváth László 
Huri Zoltánné 
Szeptemberben elhaláloztak: 
Kajati Sándor 
Nagy Lászlóné 
Papp SándorA
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Helyreigazítás: Az előző számban tévesen jelent meg 
egy dátum, Cziczerné Darai Erzsébet 2001. október 1. 
óta vezeti az együttest. Szíves elnézését kérjük.
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Megemlékezés

 
Müller András  

halálának 2. évfordulójára

Soha el nem múló fájdalommal  
emlékezünk rád.

Emlékét őrzi  
felesége, testvérei  
és azok családja

Pihenj te drága szív, 
mely értünk dobogott, 

mert téged soha nem lehet elfelejteni, 
szívünkbe örökké élni fogsz.

 
2018. október 21-én halt meg.

Ház-Ingatlan

Ü Z L E T H E L Y I S É G 
KIADÓ Tiszalök, Kos-
suth utca 64. szám alatt 
Érdeklődni: 06/42/278-
365

Tiszalök –Szőlőskert-
ben, 4 szobás,120 m2, 
részben alápincézett - 
földszintes, szilikátépíté-
sű, felújítandó, hagyomá-
nyos fa nyílászárós családi 
ház, 1186 m2 telken el-
adó!  6.5  M Ft.  Érd.: 06 
30 7375-768

Tiszalök belváro-
sában, 2 szobás,100 
m2, földszintes, 
s z i l i k á t é p í t é s ű , 
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, fel-
újítandó, 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+tégla-
építésű családi ház, 837 
m2 telken eladó!  7.8 M 
Ft. Érd:06 30 7375-768

Tiszalök – Szőlőskert-
ben, 4 szobás, 99 m2, 
részben alápincézett, 
földszintes, hőszigetelt, 
szilikátépítésű, komfor-
tos, családi ház, 1003 m2 
teljes közműves telken el-
adó!  13,6  M Ft. Érd:06 30 
7375-768

Tiszalökön 3 szobás, 
110 m2, 2 szint +magas 
tető, hőszigetelt sziliká-
tépítésű, fa hőszigetelt 
nyílászárós, jó állapotú, 
összkomfortos családi 
ház, 657 m2 összközmű-
ves telken eladó! 15.4 M 
Ft.  Érd.: 06 30 7375-768

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

Tiszalökön 3 szobás, 
120m2, földszintes, vá-
lyogépítésű, 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 belvárosá-
ban 3,5 szobás, 180 
m2, földszint+ emelet/
tetőtér beépítésű, szili-
kátfalazatú, felújítandó, 
összkomfortos családi 
ház, 305 m2 összközmű-
ves telken eladó! 8.1 M Ft. 
Érd:06 30 7375-768

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

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

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

Tiszalökön 3 szobás, 90 
m2, jó állapotú, központi 
fűtéses, földszintes csalá-
di ház 1.180 m2 összköz-

műves telken eladó. 9.5 M 
Ft. Érd: 06 30 7375-768 

Tiszalökön 49 m2, 1+2 
félszobás, földszintes, jó 
állapotú nyaraló 300 m2 
telken eladó. A Tisza folyó 
50 m-re, a Keleti főcsator-
na 90 m-re van! 5.99 M Ft 
Érd: 06 30 7375-768

Állás

A hajdúnánási vágóhíd-
ra keresünk gyakorlat-
tal rendelkező hentest. 
(vágó, csontozó részre) 
Érd: 06-30-9531-624

A hajdúnánási baromfi 
vágóhídra keresünk 
darabolásban jártas, 
gyakorlott szakembert. 
Érd: 06-30-9531-624

Azonnali kezdéssel pizza 
futárt keresünk a Tisza-
vasvári Pizza Ferettibe!!! 
Jelentkezni a 06 70 631 
2096-os telefonszámon 
lehet.

Ez is – az is
RÉGI ELEKTROMOS 
„LUCZNIK” LENGYEL 
VA R R Ó G É P E M H E Z 
KERESEK MEGVÉTEL-
RE PEDÁLT. SEGÍT-
SÉGÜKET ELŐRE IS 
KÖSZÖNÖM.   42/278-
584

GYÓGYKEZELÉSEK a 
Tiszavasvári Szentmihályi 

Gyógyfürdőben
Szakorvos által kiírt gyógykezelések egész évben 

igénybe vehetők a Gyógyfürdő Gyógyászati Részlegén.

Tiszavasvári lakcímmel rendelkező vendégek számára a 
fürdőkezelések ingyenesek a fürdő szezonális nyitva tartásán 
kívüli időszakban szeptembertől-májusig.

Medencefürdő 
Gyógyvizes kádfürdő 
Szénsavasfürdő 
Gyógymasszázs 
Víz alatti vízsugármasszázs 
Víz alatti csoportos gyógytorna 
Iszappakolás

Beutaló nélkül igénybe vehető 
magánszolgáltatások: 
Gyógyvizes medence 
Lökéshullám 
Mc Kenzie torna 
Bemer kezelés 
Masszázs (otthoni ellátásban is 
elérhető) 
Gyógytorna (otthoni ellátásban is 
elérhető) 
Kinezio tape 
Elektroterápia 
Nyirokmaszázs

Kezelésekre időpont egyeztetés 
szükséges az alábbi telefonszámon: 
06/30-553-7473  
Betegszállítás igényelhető. 
Hívható minden hétköznap: 08.00-17.00

Rehabilitációs Team Kft, Tiszavasvári, Nyárfa u. 4.

 RENDELÉSI IDŐK

Fizioterápia

Hétfő-péntek     
9.00-11.30  és 14.00-16.30-ig

Gyógytorna

Hétfő-péntek     
 9.00-12.00 és 12.30-15.30-ig

Gyógyfürdőkezelések

Hétfő-péntek       
9.00-17.00-ig

A kezelések beutaló kötele-
sek! Időpont egyeztetés, beje-
lentkezés a  06/30-553-7473 
telefonszámon minden nap 

8.00-17.00 óra között.

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: 
Október 15-21 Kabay Gyógyszertár  

Tiszavasvári, Vasvári P. út 18. 06 42/520-089 
Október 22-28 Kelp Ilona Gyógyszertár.  
Tiszavasvári, Kossuth út 40. 06 42/520-057 

Október 29-November 04 Aranykereszt Gyógyszertár  
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61. 06 42/520-012  

November 05-11 Kabay Gyógyszertár  
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18. 06 42/520-089 
November 12-18 Kelp Ilona Gyógyszertár  
Tiszavasvári, Kossuth út 40. 06 42/520-057 

Állandó ügyeletes gyógyszertár: 
Korona Gyógyszertár Nyíregyháza, Szabadság tér 12/a. 

06 42 411 865     Nyitva: 0-24 órában 
Állatorvosi ügyelet:  

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!



Consort Trió, Térzene, 
Tiszalök, 2020. szeptember 25.

A zenekar tagjai: Antal Barbara (cselló), Simon Mária (hegedű),  
Versánszky Ildikó (hegedű) 

Vendég: Simon Erika (ének, a Csokonai Színház művésze)

Dalszövő Zenekar
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Csontváry  
Képzőművészeti Kör 

 A Városi Könyvtár és Mű-
velődési Ház szervezésében működő 
kör, amelyet Dr. Erdélyi Béláné, Már-
tika vezet 2020 februárja óta. 

 A felnőttekből álló csoport 
nagyon jól alkalmazkodott a körül-
ményekhez, hiszen a COVID-19 első 
hulláma alatt is működtek egy Face-
book csoport segítségével. Hétről-
hétre újabb feladatokat kaptak, 
amelyet gyönyörűen alkottak meg. 

 Szeptember 30-án a Magyar 
Népmese Napja alkalmából meseil-
lusztrációkat készítettek, amelyet fel-
ajánlottak az intézménynek egy kiál-
lítás megrendezéséhez. 

 Az általános iskolás tanu-
lóknak meghirdetett rajzpályázatot 
ebben az évben rendhagyó módon 
szervezzük meg, hiszen az eredmény-
hirdetést online módon tartjuk meg a 
kialakult helyzet miatt. 

 A rajzokat 2020. október 
8-tól tekinthetik meg a Városi Könyv-
tár Gyermekrészlegében.   
    
    
    
Mindenkit sok szeretettel várunk:  
                 A könyvtár dolgozói

Consort Trió

Jenei Zsigmondné JulikaLaczkó Tiborné Piroska

Kovács Gabriella Dr. Erdélyi Béláné Márti

Körei Lászlóné Ildikó

Szabó Lászlóné Magdi

Palencsár Istvánné Ilike


