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Tiszalök Város Önkormányzata Kép-
viselő-testülete a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 54. §-ában 
foglalt hatáskörében eljárva tiszte-
lettel meghívja a város lakóit 2020. 
november 26-án (csütörtök) 17.00 
órakor tartandó közmeghallgatásra.  
A közmeghallgatás helye: Polgár-
mesteri Hivatal földszinti tanácsterme 
(Tiszalök, Kossuth utca 67.)

Napirend

1. Beszámoló a 2019. évi költségvetés 
teljesítéséről.

2. Tájékoztató a 2020. évi költségve-
tésről

3. Tájékoztató a benyújtott és folya-
matban lévő pályázatokról

4. Kérdések, hozzászólások

Előadó:  
Gömze Sándor polgármester

Felhívom a lakosság figyelmét, 
hogy a járványügyi helyzetre való 
tekintettel a közmeghallgatáson 
az aktuális előírások betartását 
vegyék figyelembe! A fent leírtak 
alapján a közmeghallgatáson részt 
vevők maximális létszámát 25 főben 
határozta meg a képviselő-testület a 
terem befogadóképességére tekintettel.

  
Gömze Sándor 

polgármester

Megemlékezés Tiszalökön

„És jött egy nap, október huszonhárom, 
hitet hozott a hűvös őszi szél: 
Szabaddá válunk, végre, minden áron, 
a bátor szív egy szebb jövőt remél.”

2020. október 22-én 17 órától megemléke-
zést tartottunk az 56-os emlékoszlopnál, ahol 
Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő úr, 
Gömze Sándor polgármester úr, Cserés Csa-
ba alpolgármester úr, a képviselő-testület tag-
jai, intézmények képviselői, egyházak, pártok, 
civil szervezetek megjelent tagjaival közösen 
tekintettünk vissza az 1956-os forradalom és 
szabadságharc eseményeire. A Himnusz közös 

éneklését követően képviselő úr ünnepi beszé-
dében hangsúlyozta, hogy mit jelent az a cso-
da, amely 1956. október 23-tól 1956. november 
4-ig tartott. „Egy nép fellázadt a zsarnokság 
ellen és nemzetté magasodott. Az emberi mél-
tóság és az ifjúság forradalma volt, gondoljunk 
csak a Petőfi kör sajtóvitájára, majd a Magyar 
Egyetemisták, Főiskolások Szabad Szervezeté-
nek megalakulására, a lengyel tüntetőkkel való 
szolidaritásra. Budapesten ott voltak a fiatalok, 
akik tulajdonképpen elindították a forradalmat, 
akik ott is maradtak a harcokban a pesti srácok, 
a Tóth Ilonkák, a Mansfeld Péterek, a Vittner 
Máriák. Hősök voltak, példaképek, hiába a 
félbeszakított forradalom, de innen eredeztet-
jük a szabadságunkat, a demokráciánkat és az 
1989/90-es rendszerváltoztatásunkat.” Kép-
viselő úr Mádl Ferenc volt köztársasági elnök 
örökérvényű szavaival zárta gondolatait: „1956 

mindazoké, akik lélekben egyetértettek vele, cselekedtek érte és áldozatot hoztak céljaiért.” Orbán János szavalatát követően a 
megemlékezés koszorúit és virágait helyeztük el az emlékoszlopnál és a Szózat közös éneklésével zárult az ünnepség.

        Tölgyesi Attiláné -  igazgató

I.Kenyérgyári Kupa,  
páros-csónakos  
pergető verseny  

a Kenyérgyári- holtágon!

 
 

(Részletesen a versenyről  
a 6. oldalon)

Szigorodik a maszkhasználat szabályozása
November 2-ától a járvány elleni hatékonyabb védekezés érdekében szigorúbb szabályok lépnek életbe a maszkviseléssel 
kapcsolatban.

A változás elsősorban azokat érinti, akik étteremben, vagy olyan üzletben étkeznek, amely elsődlegesen nem vendéglátással 
foglalkozik (például egy hentesüzlet, ahol lehet sült kolbászt enni), de alkalmazhatóak az új szabályok egy stadion büféjére is.

Az étteremben most már nem csak az ott dolgozóknak, hanem az ott étkezőknek is köteles a maszkviselés amíg az asztaluk-
hoz mennek, vagy amennyiben asztaluktól felállnak (pl.: mosdóba mennek, vagy a pulthoz). Az olyan üzletekben, amelyek 
elsődlegesen nem vendéglátással foglalkoznak is kötelező a maszkviselés, kivéve azt az időtartamot, amíg a vásárló az ételt/italt 
elfogyasztja.

Szigorúbb szabályok vonatkoznak a szórakozóhelyekre, koncertekre, amennyiben nyilvános zenés-táncos rendezvényt szervez-
nek. Ebben az esetben ugyanis folyamatosan kötelező a maszkot viselni minden olyan helyiségben, ahol nem történik étel/ital 
kiszolgálás. Azokban a helyiségekben pedig, ahol étel/ital kiszolgálás történik szintén a kötelező a maszkviseléstől a jogalkotó 
csak az étel/ital elfogyasztásának időtartamára tekint el.

Az az állampolgár, aki ezeket a szabályokat megszegi, szabálysértést valósít meg.

Az üzemeltető, aki nem tesz meg mindent a szabályozás betartására (azaz nem hívja fel a szabályszegőt a jogellenes magatartás 
megszüntetésére és kísérli meg kivezettetni) akár az üzlet, szórakozóhely, étterem bezárásával is sújtható. Az ellenőrzéseket 
pedig kereskedelmi hatóságként a rendőrség is elvégezheti.
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Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

 
Településünk Képviselő-testülete  nyílt   ülését tartotta 
meg 2020. október 29-én. A Képviselő-testület valameny-
nyi tagja az ülésen jelen volt. A meghívóban szereplő  tíz 
napirendi pont  egy újabb napirendi ponttal egészült ki, 
mely a testület által egyhangúlag elfogadásra került. Az 
ülésről az alábbi tájékoztatást adom:

Első napirendi pontként a képviselő-testület a helyi 
adókról szóló 15/2016.(XII.29.) számú rendelet mó-
dosítását tárgyalta meg. A testület egyhangú szavazattal 
elfogadta a rendelet módosítását és döntött arról, hogy a 
kommunális adó mértékét egységesen 7000 forintra, az 
idegen forgalmi adó mértékét 500 forintra, míg a helyi 
iparűzési adó mértékét 2 %-ra emeli meg 2021. január 1. 
napjával. A beszedett helyi adó az önkormányzat egyik 
fontos, meghatározó bevétele, mely hozzájárul az önkor-
mányzati, közösségi kiadások finanszírozásához, az ön-
kormányzat működését biztosítja. A testület döntését az 
alapozta meg, hogy a helyi adók szerepe különösen meg-
növekedett, ugyanis a COVID-19 vírus terjedése miatti 
intézkedések kiadásai, illetve a gépjármű adó megvonása 
miatt szükséges a település működtetésének, fenntartha-
tóságának, fejlődésének ilyen formában való biztosítása.

 

A beszedett adó egy része Tiszalök város infrastruktúrá-
jának fejlesztésére, illetve pályázati önerő biztosítására 
lesz fordítva. Második napirendi pontként a vásárokról 
és piacokról szóló rendeletet alkotta meg egyhangú 
szavazattal a testület. A képviselő-testület már korábban 
döntött arról, hogy a helyi városi piacot működtetni kí-
vánja. Egyéni vállalkozóval kötött üzemeltetési szerződés 
alapján a piac hamarosan újra megnyitja kapuit. Kérjük 
a Tisztelt Lakosságot, hogy látogassák a piacot szerda és 
szombati napokon nyitvatartási időben! Következő na-
pirendi pontként a 2019. évi közbeszerzésekről szóló 
beszámolót fogadta el, illetve a 2020. évi közbeszerzési 
terv módosításáról döntött a testület egyhangú szavazat-
tal. A 2020. évi közbeszerzési tervben szerepel a Tisza-
löki Ipari Park eszközbeszerzésre és építési beruházásra 
irányuló eljárás, a bölcsőde bővítése, valamint az önkor-
mányzati épületek energetikai korszerűsítése. A 2021. évi 
belső ellenőrzési tervet valamennyi testületi tag elfogad-
ta. Jogszabályi kötelezettsége a testületnek, hogy minden 
évben a belső ellenőr által elkészített ellenőrzési tervet 
elfogadja. Ötödik napirendi pontként a Tiszalöki Isko-
lás Gyermekekért Közalapítvány kuratóriumába és 
ellenőrző bizottságába új tagok elfogadásáról egyhan-
gú szavazattal döntött a testület. A következő napirendi 
pontként a Tiszalök, Kossuth utca 10/B szám alatt lévő 
önkormányzati lakás értékesítéséről döntött a testület 
egyhangú igen szavazattal. A testület a bérlő részére érté-
kesítette az önkormányzati lakást, az ingatlan értékbecslő 
által megadott forgalmi értéken. 

A tiszalöki Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2019. 
évi beszámolójának, illetve 2020. évi munkatervének 
megtárgyalása volt a hetedik napirendi pont. A testület 
elismerését fejezte ki a dolgozók által végzett igen szín-
vonalas munkáért. A testület mind a beszámolót, mind 
pedig a munkatervet egyhangú szavazattal elfogadta. A 
képviselő-testület a közmeghallgatás időpontját 2020.
november 26. 17.00 órában határozta meg. A helyszín 
pedig a Polgármesteri Hivatal nagyterme. A testület kéri 
a lakosságot, hogy a közmeghallgatáson az aktuális jár-
ványügyi szabályok betartását vegyék figyelembe. Kilen-
cedik napirendi pontként pályázat beadásáról döntött  
egyhangúlag a testület. A „Települési önkormányzatok 
számára illegális hulladéklerakók felszámolásának 
támogatására 2020.” pályázat kerül benyújtásra a re-
kultivált hulladéklerakó és környékének megtisztítására. 
A pályázatnak önerő költsége nincs. Utolsó napirendi 
pontként  az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
és a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást 
tárgyalta meg a testület, melyet egyhangúlag elfogadott. 
Végezetül egyhangú döntéssel a polgármester tájékozta-
tóját fogadta el a testület, az előző ülés óta tett fonto-
sabb tárgyalásokról és intézkedésekről.

Csikósné Juhász Erika aljegyző

T Á J É K O Z T A T Ó 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy  a helyi adókról szóló 15/2016.(XII.29.) 
számú rendelet módosításáról szóló 19/2020.(XI.05.) önkormányzati rendelet ér-
telmében   2021. január 1. napjától az alábbi adónemek változására kerül sor:

a magánszemélyek kommunális adójának mértéke: 
7000 forint/lakás/üdülő/telek/bérleti jog

az idegenforgalmi adó mértéke: 
500 forint/ személy/vendégéjszaka

a helyi iparűzési adó mértéke  
az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%.

A beszedett helyi adó az önkormányzat egyik fontos, meghatározó bevétele, mely hoz-
zájárul az önkormányzati, közösségi kiadások finanszírozásához, az önkormányzat 
működését biztosítja. A testület döntését az alapozta meg, hogy a helyi adók szerepe 
különösen megnövekedett, ugyanis a COVID-19 vírus terjedése miatti intézkedések 
kiadásai, illetve a gépjármű adó megvonása miatt szükséges a település működésének, 
fenntarthatóságának fejlődésének biztosítása érdekében. A beszedett adó jelentős ré-
sze Tiszalök város infrastruktúrájának fejlesztésére, illetve pályázati önerő biztosítá-
sára lesz fordítva. Az adómentesség és adókedvezmény az adónemek tekintetében a 
rendeletben foglaltak szerint továbbra is megmarad. 

HIRDETMÉNY

 
A megújuló energia felhasználására egyre nagyobb az igény az egész országban.

A PEN Perfect Napenergia Kft. egy lakossági fórum keretében kívánja tájékoztatni 
az érdeklődőket a megújuló energia, azon belül kiemelten a napenergia hasznosítá-
sának lehetőségeiről. A lakossági fórum ideje és helyszíne: 

2020. november 19. 17 óra, a Művelődési házban.

 A lakossági fórum témakörei:

1 .Általános tájékoztató a megújuló energiák hasznosságáról 
2. Tájékoztatás a napenergia-hasznosítás műszaki megoldásáról 
3. Tájékoztató a lakossági napenergia-felhasználás jogi lehetőségeiről 
4. Tájékoztató a napenergiai beruházások pénzügyi finanszírozásáról 
5. A felmerülő kérdések megválaszolása 
6. Az egyéni felmerülő problémák megbeszélése

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

                                   PEN Perfect Napenergia Kft.

Tisza lök egyedülá l ló 
halsütödéje megnyitotta 
kapu i t  a  mesebe l i 
Holt-Tisza partján. Célunk, 
hogy az idelátogató 
családoknak, barátoknak 
é s  h o rg á s z o k n a k 
f r i s s  és  m inőség i 
ételeket szolgáljunk 
fel .  Kínálatunkban 
megtalálható a nagy 
f e l k a p o t t s á g n a k 
örvendő haltepertő és 
a klasszikus halászlé 
is. Mindemellett sült 
keszeg és sok más féle 
halfajtát kóstolhattok 
meg nálunk. Az édesség 
szerelmeseinek sem kell 

aggódnia. Folyamatosan 
megújuló házi desszerteket 
szolgálunk fel. Megtaláltok 
bennünket  Tiszalökön a 
Töltés utca 2. szám alatt , a 
Kenyérgyári-holtág partján 

csütörtöktől péntekig 
11:30-18:00 óráig. A hétvégén 

11:30-19:00 óráig . Rendezvényekre 
történő, csoportos megrendelések 
esetén telefonos egyeztetés alapján 
eltérhetünk a megadott nyitvatartástól.

Telefonszám: +36/70 679-3490

S z e z o n á l i s F r i s s e n s ü l t          
h a l é t e l e k

Házi desszertek

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tájékoztatjuk  
a Tisztelt Lakosságot, hogy 

Cserés Csaba alpolgármester, 
Bede-Tóth Attila képviselő, 

Nagy Emese képviselő, 
Lakatos Pál képviselő, 

dr. Krámor Katalin képviselő, 
Tölgyesi Attiláné képviselő, 

István Zsolt Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottsági tag, 

Suskó Andrásné  
Ügyrendi és Szociális Bizottsági tag, 

Bényei Péterné  
Ügyrendi és Szociális Bizottsági tag,

írásbeli nyilatkozatuk alapján a 
2020. április, május, június havi 
tiszteletdíjukról lemondtak. 

A képviselők, illetve bizottsági tagok 
tiszteletdíját az önkormányzat az 
általuk meghatározott közérdekű cél 
javára, így az Egyesített Szociális 
Intézmény, az Óvoda, Könyvtár és 
Művelődési Ház támogatására utalta 
át. A felajánlásokat köszönjük!

Ezen tájékoztató az érintettek 
beleegyezésével került közzétételre 
a Tiszalöki Hírlapban a 16/2016.
(XII.29.) önkormányzati rendelet 
előírásai alapján. 
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TISZALÖKI NÉPZENEI EGYÜTTES

Még 2019. június 29-én jártunk Bogácson, ahol a XIII. Vass Lajos Népzenei Verseny elődöntőjén 
arany minősítéssel továbbjutottunk a középdöntőbe. Ez eredetileg 2020 tavaszán lett volna, de el-
halasztották őszre abban bízva, hogy túl leszünk a koronavírus járványon. Sajnos erre még mindig 
várni kell! A hosszú tavaszi kihagyás után neki láttunk versenycsokrunk finomításának és lelkesen 
jártunk a próbákra, majd október 17-én a legjobbakban bízva, nagy igyekezettel útnak indultunk 
Berettyóújfaluba a kiválasztott középdöntőre. Tudni kell, hogy a Vass Lajos Népzenei Szövetség 
vezetősége különböző helyszíneket és időpontokat jelöl meg honlapján. Akik továbbjutottunk kivá-
lasztjuk a nekünk legmegfelelőbbet, majd arra jelentkezünk. Íme a lehetőségek: 1) szeptember 19. 
Dunapataj 2) október 3. Sümeg 3) október 10. Eger 4) október 17. Berettyóújfalu és 5) november 
7. Budaőrs. Augusztus 29-én voltunk az „Egri Népzenei Gálán”, ahol KÓTA aranypáva különdíjban 
részesültünk, így Berettyóújfalura esett a választásunk. A koronavírushelyzet miatt idén elfogadták 
azt is, ha felvételt készítettek színpadi körülmények között a versenyzők és azt küldték be. Nekünk 
ez a változat ridegnek, személytelennek tűnt, egyhangúlag elvetettük. Hisz akkor nincs meg az adott 
verseny hangulata, körülményei, nem látjuk előadásunk közben a zsűri arcát, nem látjuk a többiek 
előadását, a bemutatók után nem tudunk beszélgetni a zsűri tagjaival és más települések verseny-
zőivel sem! A zsűri tagjai: Dévai János: a Magyar Rádió ZRT Népzenei Szerkesztőségének nyugal-
mazott vezetője; etnográfus, Juhász Erika: a Nyíregyházi Egyetem mesteroktatója; népdalénekes; a 
Népművészet Ifjú Mestere; etnográfus és Széles András: a Népművészet Ifjú Mestere; citeraművész; 
citeraoktató. Megdicsérték a személyesen jelenlévő versenyzőket, és örömüket fejezték ki a zsűri 
tagjai, hogy személyesen megjelentünk. Az élő előadásokat követően az odaküldött versenyszá-
mok felvételének megtekintése következett. Az utolsó, budaőrsi középdöntő után az öt helyszín 
összes zsűrije összeülve dönti majd el, hogy kik jutnak a döntőbe. November végéig értesítenek 
bennünket, hogy a terv szerint 2021 tavaszán, Csepelen rendezendő Kárpát-medencei döntőbe 
tovább jutunk-e? Mi is szeretnénk ezúton is köszönetünket kifejezni városunk vezetésének, hogy 
biztosították utazásunkat! Berettyóújfaluban a helyi szervezők gondosan odafigyeltek a vírushelyzet 
miatt a fertőtlenítésre, távolságtartásra. Csak addig nem voltunk maszkban, amíg átöltöztünk és a 
színpadon, versenyszámunk előadása közben. Szokásunk ellenére útközben sem énekeltünk, oda és 
visszaútban sem! Azóta eltelt több, mint két hét, és ahogy mi bizakodtunk, velünk volt a szerencse 
és őrangyalunk is vigyázott ránk! Mindnyájan jó egészségnek örvendünk azóta is, remélem így is 
marad! Népzenei együttesünk, ha a körülmények engedik, további lelkesedéssel szeretné folytatni 
tevékenységét! Aggasztó és elszomorító számunkra ez a helyzet és legrosszabb rémálmainkban sem 
gondoltuk volna, hogy egyszer még bajt okozhatunk azzal, ha éneklünk magunk és mások örömére!                  

Cziczerné Darai Erzsébet

Köszönet a Szociális Munka Napján c. cikk

Magyarországon először 1998-ban került sor a szociális munka 
napjának megünneplésére. 2016-ban a Magyar Országgyűlés 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III.  törvénybe emelte november 12-ét mint a szociális munka 
napját, amely a személyes gondoskodást nyújtó intézmények-
nél, szolgáltatóknál munkaviszonyban vagy közalkalmazotti 
jogviszonyban álló dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap 
lett. Ebből az alkalomból e keretek között szeretném hálás kö-
szönetemet kifejezni a Tiszalöki Református Egyházközség Ol-
talmazó Otthona és Háza és a Bástya Fogyatékosok Református 
Nappali Háza, intézményeink munkatársainak a tavasz óta tartó 
járvány helyzetben tanúsított hűséges, szakmailag kiemelkedő, 
gondos helytállását. Mindenekelőtt intézmény-vezetőink-
nek: Ferenczi Ildikónak és Kiss-Csáki Beatrixnak. A vezetés terhe, felelőssége mindig súlyos, de a 
COVID-19 fenyegetettsége alatt még nagyobb odafigyelést, áldozatkészséget, rugalmasságot, böl-
csességet igényel. Ildikó és Beatrix ebben maradéktalanul megbizható társaim, hálás vagyok értük 
Istennek. Mint ahogyan hálás vagyok intézményeink minden egyes dolgozójáért: Barócsi Szabina 
Ibolya, Bódor Zoltán, Gábriel Marian, Kabai Szilvia, Kovács Gabriella, Kovácsné Szőke Éva, Lazor 
Györgyné, Molnár Mariann, Szőke Diána, Tanyi Erzsébet, Tománné Vincze Ágnes, Ádám Marian-
na Rita, Benyuszné Tillinger Magdolna, Dicső Melinda, Erdei Nóra, Fercsákné Tomán Ildikó, Fintor 
Judit, Gaál Réka, Pallay Zsófia, Petróné Szabó Gabriella, Szelei Erika, Tomán Csaba, Tóth Mariann, 
Veresné Maczinkó Edit, Vida Istvánné. Isten áldjon meg gazdagon minden hűséges szociális terü-
leten dolgozó embert!

Lőrinczyné Harászi Andrea református lelkész

 „Az Isten szeretet”  
1.János 4:8 
   Tájékoztató

A Tiszalöki Református Egyházközség intézményei bővítéseként a 
2020. évben Támogató szolgáltatást kíván bevezetni a cselekvő sze-
retet, a méltóság és a professzionális segítségnyújtás jegyében. A tá-
mogató szolgálat a fogyatékossággal élő személyek részére biztosított 
ellátás. Célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátá-
sa. Elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, 
valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli 
speciális segítségnyújtás. Az önálló életvitel fenntartása és segítése ér-
dekében az alábbi szolgáltatásokat tudjuk biztosítani:

• felügyeletet  
• étkeztetést  
• gondozást  
• készségfejlesztést  
• tanácsadást  
• pedagógiai segítségnyújtást  
• gyógypedagógiai segítségnyújtást 
• szállítást 
• háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást 

Ellátási területünk, elsősorban Tiszalök, majd Tiszavasvári és 
Nyíregyházi kistérség.

Szándéknyilatkozatát Intézményünkben, a Bástya Fogyatékosok 
Református Nappali Házában (4450 Tiszalök, Damjanich u. 24.) te-
heti meg személyesen, vagy telefonon: 06 30/900- 9539.

                                                                     Kiss-Csáki Beatrix intézményvezető

Tűzveszélyes  kockázatok a közterületeken

A tiszalöki üdülők területén és az ártéren sajnálatosan elszaporodott a 
nyesedékek zöldhulladékok elhelyezése. Jellemzően az utcák végében, 
vagy a töltés odalán bújnak ki a kupacok és szépen növekednek. Mivel 
országos tilalom van az égetésre, így a levegő védelme a megoldáshoz 
közelít, de lakókörnyezetünk viszont veszélybe került. Az éghető 
anyag meggyullad, a tűz megközelíti az ingatlanokat, de ha nem, 
akkor is bejelentés érkezik, és a tűzoltók mennek, oltanak. A lábon 
álló száraz növényzet ebben az évben is rendszeresen lángra kapott 
a város területén a Nefelejcs, Dózsa, Akácfa, Szőlőzug, Rózsa, Dam-
janich utcákban. Több alkalommal történt tűzoltói beavatkozás. Pró-
báltam érdeklődni hogyan szüntethetjük meg ezeket a tűzveszélyes 
gócpontokat a közterületen, ami egyértelműen városunké. Zöldhul-
ladék szállítás nem történik, Nyíregyházán a Kerék utcában leadható 
díjmentesen 1m3, ha utánfutóval beszállítjuk. Bérelhetünk konténert 
ötezer forintért, plusz kilométer költség elszámolásával szállítják el. 
A komplikált költséges megoldásoktól sajnos néhány tulajdonosnál 
a talicskás módszer a népszerűbb és gyorsabb. Fenntartható, bizton-
ságos, hosszútávú megoldás lenne a megnyugtató mindenki számára, 
ezt kezdeményezzük tűz és környezetvédelmi szempontból is, ami 
nem tűnik egyszerűnek, de égetően szükséges.

                                          Juhos László
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Nem ünneplem a halottak napját.

„Jézus él, mi is élünk, A haláltól nem félünk,  
Mert legyőzte a halált, Örök váltságot talált Isteni 
erejével,  
Hathatós érdemével.” (Református Énekeskönyv 
348/2)

Erről a képről/ezekről a képekről nekem a feltámadás 
jut eszembe, aminek ténye és fénye beragyogja az éle-
temet. E nélkül maradnék borongós, búskomor gyász-
ban. Van mit, van kit gyászolni. Azokat, akik ezen a 
földön nem jönnek vissza már. Akiket a mai napig 
szeretek, és szívemben őrzök. Hivatásomból fakadóan sok-sok több száz gyászoló ember-
rel, családdal találkoztam, beszélgettem már. Temettünk itt Tiszalökön mi együtt, ti és én:  
házastársat, szülőt, nagyszülőt, dédszülőt, gyermeket, testvért, jó barátot. Könnyek között 
kerestük és találtuk meg a vigasztalást Isten Igéjében. Imádkoztunk a ravatalozóban, és a 
nyitott sírok mellett. Egyik alkalommal közvetlenül egykori drága gondnokunk, Aranyász 

Sándor sírja mellett. A szomszédos friss sírt hantolták, mi énekeltünk, és közben szeretettel 
gondolkoztam Samu bácsin. A tekintetem megakadt a fedőkövek apró repedésén kitörő 
kinyílt tavaszi virágon. Eszembe jutott hányszor hallottam, mióta itt vagyok, ezt a mon-
datot: „nem tud onnan visszajönni senki”! A halál erős, a kövek nehezek... Torokszorító, 
lemondó, reménytelen sóhaj. Az a kicsi virág olyan volt akkor nekem, mint egy égi jel: íme, 
az élet előtör, mert Jézus Krisztus legyőzte a halált! Azt az életet, amit a mi Urunk előhív 
azon a napon, amelynek idejét csak Ő ismeri, vissza sem lehet tartani. Előtör, ébred a hívó 
szóra, mint ez a kis virág a Nap meleg sugarára. Kedves temetőlátogató, otthonemlékező 
testvérem! A feltámadás élő reménységét is vidd a szívedben, ne felejtsd el, mit mondott 
Jézusunk: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és 
hisz énbennem, az nem hal meg soha.(János 11:25-26) 

                                                                    Lőrinczyné Harászi Andrea református lelkész

Van még időnk

Sokszor azt gondoljuk, és azt hisszük mindenre van még időnk. Van még időnk 
helyrehozni a megromlott kapcsolatokat és javíthatunk még a rossz dolgokon, 
jobbá tudjuk tenni még az elfuserált lehetőségeket. Kibékülhetünk még a bará-
tainkkal, rokonainkkal, vagy el lehet még végezni azt az olyan sokat halogatott 
dolgot is, amit nem nagyon szeretünk, vagy annyira utálunk, de meg kell tenni. 
Azt a” halogatott dolgot”, feladatot is be kellene fejezni és azután, ha kész selyem-
szalagot kötni rá, mint egy szép ajándékra, mert végre kész van! De, hát az élet 
nem ilyen egyszerű, csak halogatunk mindent, mert van még rá időnk. Haloga-
tunk és a sebek újra és újra felszakadnak, kifakadnak, és újra behegednek. Aztán 
rájövünk, hogy amit el kellene felejteni, túl kellene lenni rajta, lépni kellene to-
vább, azon talán sosem leszünk túl. Rágódunk, mert van még időnk. Aztán meg 
már csak a keserűség marad itt nekünk. A keserűség marad, ami aztán már lehet, 
hogy a mindennapi élet részévé válik, meghatározhatja a minden napjainkat is, 
mert itt maradt. Van még időnk. No, de ekkor kell gyorsan felébredni, felráz-
ni a gondolatokat, mint az ellaposodott pehelypaplant. Fel kell nézni a napra és 
élvezni a meleg napsütést, érezni a szelet. Figyelni a lágy szellőre, mély levegőt 
kellene venni és elintézni a dolgokat, mert lehet, hogy már nincs idő, mert már 
többé nem érünk rá! Most amikor ez az új járvány itt kopogtat mindenki ajtaján 
és bekukucskál a házak ablakain, akkor talán már nincs időnk, és már nem érünk 
rá! Talán éppen most nem kellene halogatni a dolgainkat. Valami új, valami még 
mindig ismeretlen van itt velünk szemben. Van még időnk? Ez az alattomos 
és sunyi betegség talán ráébreszt mindenkit, hogy rendezzük dolgainkat! Azt, 
amit eddig halogattunk, ne tologassuk magunk előtt, erősítsük meg szívünket 
és kapcsolatainkat, segítsünk, annak, akinek szüksége van rá. Segítsünk! Van 
még időnk?  Segítsünk, és nem csak üres szavakkal, tettekkel kell segíteni annak, 
aki rászorul! Nyissuk ki szemünket és tárjuk ki szívünket, mert már nem biztos, 
hogy igaz az, hogy „van még időnk”.      
            Bodnár Gáborné

A Magyar Honvédség, 
mint karrierlehetőség

Számos fórumon olvashatjuk az 
utóbbi időben, milyen kedvező le-
hetőségeket kínál a Magyar Honvéd-
ség. Sorra jelentik be a nagyszabású 
fejlesztéseket, melynek eredménye-
ként a szárazföldi haderőnem és a 
légierő teljes megújuláson megy keresztül. Megindult a hazai fegyvergyár-
tás, a katonák modern, egyéni harcászati felszerelést kapnak, a koronavírus 
járvány hatására pedig – kapcsolódva a kormány munkahelyteremtő prog-
ramjához – akár több ezer ember számára biztosíthat a honvédség speciális 
önkéntes tartalékos szolgálati lehetőséget. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
is éltek ezzel a lehetőséggel: közel 100 állampolgár vágott bele a fél éves prog-
ramba, mellyel a biztos havi jövedelmen túl alapvető harcászati, tereptani és ala-
ki ismereteket szerezhetnek. A nyíregyházi toborzóiroda katonái folyamatosan 
hangsúlyozták, hogy ez a szolgálatforma akár az állandó, szerződéses jogviszony 
előszobája is lehet, hiszen július óta számos példát láttak erre. Más lehetőségek 
is állnak azok előtt, akik szeretnének kilépni a komfortzónájukból és szívesen 
kipróbálnák magukat katonaként. Szabolcs megyében például idén eddig több 
mint 100-an jelentkeztek önkéntes területvédelmi tartalékosnak munka vagy ta-
nulás mellett. A katonákat kizárólag helyben képzi és foglalkoztatja az MH 2. 
vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred, behívásuk időszakosan történik. Főként 
városi ünnepségeken, megemlékezéseken, illetve katasztrófahelyzetek elhárítá-
sában vehetnek részt, melyért egyszeri szerződéskötési díjra, rendelkezésre állási 
díjra, a tényleges szolgálat idejére pedig fizetésre jogosultak. Népszerű az önkén-
tes műveleti tartalékos szolgálat is, aki ezt választja, jóval komplexebb módon 
kapcsolódhat a honvédséghez. A Magyar Honvédség a civil végzettséggel rendel-
kező jelentkezőkkel szerződéses jogviszonyt is létesíthet, ez esetben az újoncok 
hivatásszerűen, napi 8 órában látnak el katonai feladatokat. Ezek szakmájukhoz, 
szakterületükhöz is kapcsolódhatnak, de ez nem elvárás, hiszen már általános 
iskolai végzettséggel is lehet jelentkezni. Természetesen a nagykorúság ebben az 
esetben is feltétel, csakúgy, mint a büntetlen előélet, a bejelentett magyarországi 
lakóhely és a magyar állampolgárság. A szerződéses katonák esetében a jó fizi-
kai állóképesség és a kifogástalan egészségügyi állapot fontos elvárások. A je-
lentkezők fizikai alkalmasságát 3200 méter futással, fekvőtámasszal és felüléssel 
mérik, a maximális 360 pontból legalább 220 pontot teljesíteni kell. A kezdő fi-
zetés minimális összege rendfokozattól és beosztástól függően, bruttó 255 ezer és 
413 ezer Ft között mozoghat, ezen felül járhat nyelvvizsgapótlék, havi 12 ezer Ft 
SZÉP- kártya juttatás, lakhatási támogatás, közlekedési támogatás, 4700 Ft nyug-
díjpénztári hozzájárulás, ingyenes egészségügyi ellátás, illetve gyermeknevelési, 
iskolakezdési, családalapítási támogatások is. Idén, több mint 230-an választot-
ták ezt a szolgálatvállalási lehetőséget Szabolcsból, a koronavírus-járvány újabb 
hulláma pedig tovább növelheti a jelentkezést. A járvány ellenére a toborzóiro-
dák nem szüntették meg ügyfélszolgálatukat, így a nyíregyházi, Dózsa György 
út 29. szám alatt található iroda is üzemel, a higiénés szabályok betartásával. Az 
iroda telefonos és elektronikus elérhetősége megtalálható a www.iranyasereg.hu 
oldalon, ugyanitt online is be lehet nyújtani a jelentkezést. 

Rendőrjárőr képzés

Készülj fel a szolgálatodra!

A képzés nappali rendszerű, 10 hónap idő-
tartamú és magába foglalja a rendőrségnél 
töltött gyakorlatot is. A sikeres felvételt kö-
vetően a képzés első 2 hónapjában munka-
viszonyban állsz, majd a második hónaptól 
a rendőrség „próbaidős” hivatásos állomá-
nyába kerülsz kinevezésre. A képzés sikeres 
elvégzését követően önálló intézkedésre 
jogosult, szakmailag felkészített járőrként 
a rendőrség közrendvédelmi, közlekedés-
rendészeti, határrendészeti szakterületén 
teljesíthetsz szolgálatot, vagy a bevetési 
egységek csapaterős feladatainak ellátásá-
ban vehetsz részt.

Gondolkodj rendőrként is a karrierben!

Hivatásos rendőrként számodra is biztosí-
tott lesz a belátható, tervszerű előmenetel. 
Pályád során végezz el szaktanfolyamokat, 
így bűnügyi nyomozó vagy helyszínelő is 
lehetsz, illetve sok más érdekes beosztást 
tölthetsz be. A jelentkezés, a felvételi eljárás, 
valamint a képzés számos elemében eltér 
más szakképző suli rendjétől. Ezért kérjük, 
hogy fokozott figyelemmel tanulmányozd a 
tájékoztatót, hogy megfontoltan dönthess!

Ne feledd!

A rendőrjárőr képzésünkre történő je-
lentkezéssel élethivatást is választasz, 
és leendő szolgálati helyeden változatos 
szakterületeken teljesíthetsz majd 
szolgálatot! A rendőrséggel hosszú távra 
tervezhetsz, még akkor is, ha most nem ez 
lebeg a szemed előtt. A jelentkezés feltéte-
lei között szerepel többek között a képzés 
megkezdéséig betöltött 18. életév, a ma-
gyar állampolgárság, az állandó belföldi 
lakóhely, a büntetlen előélet és a hivatásos 
szolgálat vállalása. A felvételi döntésre a 
pályaalkalmassági vizsgálatok valamint az 
életvitel ellenőrzéseredménye alapján kerül 
sor. A jelentkezési lap és annak mellékletei, 
valamint a fizikai alkalmassági vizsga köve-
telményei a Rendőrség www.police.hu hon-
lapján a (http://www.police.hu/hu/a-ren-
dorsegrol/kepzes/rendorjaror-kepzes) 
érhetők el. 

A felvételi eljárásról és a követelményekről 
a mellékletben felsorolt rendőri szervek 

humánigazgatási szolgálatai adnak felvilá-
gosítást.     
     
   

Forrás: www.police.hu
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Tudás megosztó nap  

az Aranyalma Óvodában

2020. 10. 22.- én szakmai napot tartottunk nevelőtestüle-
tünk tagjai részvételével. Óvodánkban fontosnak tartjuk, 
a folyamatos, naprakész szakmai felkészültséget, ezért 
amikor lehetőségünk nyílik rá, az egyénenként megszer-
zett tapasztalatokat megosztjuk egymás között ezeken az 
összejöveteleken. Nagyon hasznosak számunkra, ezek a 

tapasztalatcserék, hiszen mindennapi életünk során sok 
problémával találkozunk, amire így közösen sikerül meg-
oldást találni. Ezen a napon több témát is érintettünk: 
Többek között: Kiss Erzsébet kolleganőnk előadása fej-
lesztési területek szerint megvalósítható játékos felada-
tok, tevekénységek címmel. Ez a téma azért fontos szá-
munkra, mert a gyermekek különböző tapasztalatokkal 
és képességbeli szintekkel rendelkeznek az óvodában, így 
nekünk is differenciálnunk kell a mindennapok során. 
Továbbá Bodnár Katalin a Tiszavasvári Pedagógiai Szak-
szolgálat vezetője beszélt az iskolaérettséggel kapcsolatos 
aktuális és fontos információkról. Mivel a tavalyi évtől 
megváltozott a tankötelezettséget szabályozó törvény, 
amely szerint a szülő kérheti tankötelezettség alóli 
felmentését gyermekének. A gyermekek fejlődése szem-
pontjából elengedhetetlen, hogy iskolaéretten kerüljenek 
az első osztályba, annak érdekében, hogy ne érje őket ku-
darc. Az iskolaérettség több feltételből áll: testi fejlettség, 
szociális fejlettség, pszichés érettség. Ezúton is köszönjük, 
hogy ellátogatott óvodánkba, és tartalmas információkat 
osztott meg velünk. Szakmai napunk folytatásaként ké-
pességfejlesztő játékokat mutattak be egymásnak a kolle-
gák, ami nagyon ötletes, tanulságos volt valamennyiünk 
számára, amit ki is próbálhattak a vállalkozó szellemű 
óvó nénik. Napunk zárásaként óvodavezetőnk által ve-

tített videón keresztül ismerhettük meg, más óvodák 
szokásait a beszoktatásról, ünnepségekről, szülőkkel való 
kapcsolattartásról. Valamennyien jól éreztük magunkat, 
ezen a szakmailag tartalmas délelőttön, köszönet min-
denkinek, aki segítséget nyújtott, hogy ez a nap sikeresen 
megvalósulhasson.

                                                                        Huszti Mariann 
Környezeti Nevelés Munkaközösség vezető

Zöldség - gyümölcs hét az óvodában

Hagyománnyá vált már óvodánkban, a minden évben 
megrendezésre kerülő zöldség -gyümölcs szobrászat a 
tagóvodák között. Sajnos ezt most öt óvodai szinten nem 
tudtuk megvalósítani a kialakult vírushelyzet miatt, így 
minden telephely külön dogozta fel ősz téma keretében. 
2020. október első hetében valósítottuk meg ezt az él-
ménydús hetet, melynek keretén belül a gyerekek tevé-
kenységek útján szerezhettek tapasztalatot, melynek célja 
volt:

	 A természet megszerettetése, a környezet vé-
delme.

	 A gyerekeken keresztül a családok természet-
hez fűződő érzelmi viszonyulásának alakítása.

	 A külső világ tevékeny megismerése ősz témá-
ban a kirándulások és tevékenységek által.

	 A közös munka öröme, együttműködés átélése.

	 Az őszhöz kapcsolódó mesék, dalok, versek, 
hagyományok megismerése.

	 A közvetlen és tágabb környezethez való pozitív 

viszonyulás alakítása a séta, kirándulás, gyűjtőmunka 
keretében.

	 A gyerekek előzetes tudására építünk, bővítjük 
azokat.

A gyerekek megismerték az óvodában is gyakran fo-
gyasztott zöldségeket, gyümölcsöket, egészségre gya-
korolt hatásukat. Természetesen a zöldség – gyümölcs 
szobrászat sem maradhatott el, melynek témája az állatok 
világnapja volt. 

Nevelőmunkánk során ösztönözzük a gyermekeket a 

mindennapos alkotásra, mely során törekszünk a gyer-
mekek életkorának, fejlettségének megfelelő módszer és 
technika alkalmazására. A vizuális – ábrázoló tevékeny-
ségek fejlesztő hatással vannak a gyermekekre. Végzése 
közben fejlődik: 

- Esztétikai érzékük, 
- Finommotorikájuk, 
- Kifejezőkészségük, fantáziájuk, 
- Figyelmük, koncentrációs képességük, 
- Szem – kéz koordinációjuk,  
 kooperációs készségük.

Óvodai életünk folyamán a komplex szemléletet al-
kalmazzuk, melynek során értelmi, érzelmi, szociális 
nevelést valósítunk meg. A cselekvésbe ágyazott játékos 
tevékenységek óvodai életünk egészét áthatják, melyek a 
legoptimálisabban fejlesztik egy óvodáskorú gyermek ké-
pességeit. A zöldség gyümölcs szobrászat végén kiállítást 
rendeztünk az elkészült művekből, mely során a gyerekek 
megcsodálták egymás munkáját. Hetünk zárásaként az 
állatok világnapja alkalmából ellátogattunk a Benes - ta-
nyára, ahol szívesen fogadták a gyerekeket, amit ezúton is 
köszönünk szépen Benes Jánosnak.

                         Kiss Erzsébet 
Sport és Szabadidő Munkaközösség vezető

Őszi könyvtári napok

Könyvárunk a magyar népmese napja alkalmából 
rajzversenyt hirdetett. 

A feladat nem volt ismeretlen a gyerekek számára, 
mert hosszú évek óta minden ősszel megrendezésre 
kerül ez a programunk. Szerencsére idén is sok rajz 
érkezett a felhívásunkra. 

Az alsó tagozatos diákok fantáziáját megmozgatta a 
feladat, sok színes, érdekes mesét feldolgozó alkotás 
érkezett. Évfolyamonként a legjobb rajzok készítői 
könyvjutalomban részesültek. 

A rajzokat Dr. Erdélyi Béláné Mártika zsűrizte. A 
jelenlegi helyzetben az eredményhirdetésre online 
került sor, a gyerekek felvételről hallgathatták meg 
Mártika értékelését, és hasznos tanácsait. A művek-
ből kiállítást rendeztünk. 

Az érdeklődő szülők és gyerekek megtekinthetik az 
alkotásokat a könyvtár gyermekrészlegében.

Elsősök: 
I. Ambrus Odett 1/b 

II: Györfi Krisztina 1/b 
III. Szigeti Barbara 1/b 

különdíj: Balogh Angelika Dzsesszika 1/b 
különdíj: Béres Lili Sára 1/b 

 

Másodikosok: 
I. Balogh Alina 2/a 
II. Bagi Tamás 2/a 

III. Nagy Kincső 2/b 
különdíj: Iker Lara 2/b 

különdíj: Kulcsár Csenge 2/a 
 

Harmadikosok: 
I. Bognár Ajsa 3/a 

II. Marozs Milán 3/a 
III. Kis Ernő 3/b 

különdíj: Polonkai Dorina 3/b 
különdíj: Szilágyi Tímea 3/a 

 

Negyedikesek: 
I. Gedeon Zsófia Anna 4/b 

I. Pétervári Kata 4/b 
II. Varga Patrik 4/b 

II. Horváth Anna 4/b 
III. Hajdu Janka 4/b 

III. Kertész Alma 4/b 
különdíj: Csáki Laura 4/b
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Még egy hónapig tart  
az agrárcenzus 
November 22-ig  

keresik fel az összeírók a gazdákat

Még egy hónapig tart 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 felmérésből 
nyert adatok a következő évek döntéseit, 
forrásfelhasználását alapjaiban befolyásolják, 
ezért a pontos válaszadás a mezőgazdaságban 
dolgozók kiemelt érdeke. Agrárcenzust tíz-
évente 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 egyé-
ni gazdaságot, amelyek a korábbi felmérések, 
illetve az adminisztratív nyilvántartások alap-
ján értékesítési céllal végezhetnek termelést, 
továbbá valamennyi mezőgazdasági tevé-
kenységet végző gazdasági szervezetet. A nép-
számlálások után a második legtöbb embert 
érintő felmérés hazánkban, összesen mintegy 
750 ezer címen valósul meg. November 22-ig 
több mint 4 ezer összeíró járja az országot és 
keresi fel azokat, akik a nyári online szakasz-

ban, illetve a szeptember óta tartó személyes 
válaszadási lehetőséget biztosító időszakban 
még nem válaszoltak a kérdésekre. Országo-
san még a címek 13,7 százalékától vár választ 
a KSH. A maszkot viselő összeírók szigorúan 
ügyelnek a közösségi távolságtartás szabálya-
inak betartására, a rendszeres kézfertőtlenítő 
használatára és az érintésmentes kommuni-
kációra. A felmérésben a KSH adatokat kér 
többek között a növénytermesztési jellem-
zőkről, 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 elem-
zési lehetőséget biztosítanak majd. Az adat-
szolgáltatást 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 adat-
szolgáltatás lehetőséget nyújt arra, hogy az ag-
rárcenzus előzetes adatait már 2021 tavaszán 
megjelentesse a KSH. A részletes, település-
szintű adatok 2021 végén válnak hozzáfér-
hetővé. További információ az Agrárcenzus 
2020 mezőgazdasági összeírásról a következő 
linken érhető el: www.ksh.hu/agrarcenzusok_
agrarium_2020

UNOKÁZÓS CSALÁSOK

Az utóbbi időben ismét felbukkantak az úgynevezett „unokázós csalásos” 
telefonhívások. Közös jellemzőjük, hogy a bűnözők telefonon hívnak fel 
idős embereket, majd a csaló a kiszemelt áldozat hozzátartozójának, például 
az unokájának, gyermekének, valamilyen rokonának adja ki magát, vagy azt 
mondja, hogy az ő megbízásából telefonál. A csalók az idősek jóhiszeműségét 
és adott esetben romló egészségi állapotát is igyekeznek kihasználni. Jellemző-
en potenciális áldozatuk vezetékes telefonját hívják, ami többnyire nem jelez 
ki telefonszámot és szinte mindig feltöltőkártyás mobilt használnak, amit a 
hívások után eldobnak. Sok esetben előfordul, hogy az elkövetők felkészülnek 
leendő áldozatukból, terepszemlét tartanak, kiismerik napirendjét, szokásait 
és kapcsolatait. A csalóktól beérkező hívással segélykérés fut be a nagyszülő-
höz az állítólagosan bajba került gyermekkel, unokával kapcsolatban, így rög-
tön stresszhelyzetet teremtenek az elkövetők. Ilyen állapotban sokkal nehe-
zebben tud gondolkodni az érintett, kevésbé tud figyelni azért, mert beszűkül 
a tudata, ezért akaratlanul is óvatlan lehet. Az elkövetők sírástól elváltoztatott 
hangon szólnak a telefonba, majd átveszi a telefont egy társuk, aki hivatalos 
személynek adja ki magát és elmondja, hogy a hozzátartozója megsérült és 
magyarázatot ad arra, hogy miért nem ismerős az állítólagos rokon hangja: 
mert megsérült a nyaka, a hangszálai vagy a szája. Ezt követően higgadtan 
tájékoztatja a hívott felet, hogy pénzre lesz szükség az anyagi károk rendezé-
séhez. Előadhatják azt is, hogy a balesetben érintett másik fél nagyon dühös, 
esetleg már megverte a hozzátartozójukat, mielőtt kiért a rendőrség. Előfor-
dulhat, hogy megpróbálnak minél több információt kihúzni az áldozatokból, 
például elkérik a személyes adataikat. Az ilyen hívásoknál több százezer vagy 
milliós nagyságrendű kárról beszélnek, és nem hagynak gondolkodási időt, 
azonnali döntésre kényszerítik az áldozatokat. Országos viszonylatban meg-
történt, hogy vadidegennek adta ki egy idős hölgy egész élete megtakarítását. 
Egy ilyen hívás esetén a leghatékonyabb megelőzés, hogy bontják a vonalat, 
ezzel nem adva lehetőséget arra, hogy további információkhoz jussanak a szél-
hámosok. Ezt követően azonnal fel kell hívni a megnevezett hozzátartozót és 
megbizonyosodni arról, valóban történt-e vele baleset, illetve értesíteni kell a 
rendőrséget. Figyelem! A csalók a bűncselekmények elkövetésére felkészül-
nek és a sértett bizalmának elnyerése végett olyan valós információkat is kö-
zölhetnek, amelyek valóban a hozzátartozóhoz kapcsolódnak.

Kérjük, fogadják meg a rendőrség tanácsait:

	 Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyeikről, hi-
szen ezeket az információkat a bűnelkövetők felhasználhatják. 

	 Soha ne nyissanak ajtót idegeneknek, és bármilyen indokra is hi-
vatkoznak, ne adjanak nekik pénzt. Hivatalos személy nem kér pénzt! Sem 
rendőr, sem tűzoltó, se mentős! 

	 Gyanús idegenek látogatása esetén jegyezzék meg személyleírásukat, 
a gépjármű rendszámát.

	 Amennyiben az ismeretlenek valamely szolgáltató dolgozójaként 
mutatkoznak be, minden esetben kérjék el igazolványukat, majd a szolgáltató 
telefonos ügyfélszolgálatán ellenőrizzék.

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

	 Tegyen fel olyan kérdéseket, amelyekre egy idegen nagy valószínű-
séggel nem tud válaszolni (pl.: mikor találkoztak utoljára, rokoni körre vo-
natkozó kérdések)! 

	 Ne hagyja magát sürgetni, próbáljon higgadt maradni! 

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

A rendőrség az idősek családját, közvetlen ismerőseit is összefogásra kéri. 
Ha szükséges, minden nap hívják fel rokonuk, ismerősük figyelmét a fen-
tiekhez hasonló történetekre, bűnelkövetési módszerekre és mondják el 
nekik a rendőrség tanácsait.      

Ha bűncselekmény áldozatává válik,  
azonnal értesítse a rendőrséget  

a 112-es segélyhívó számon!

Készítette:  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

Horgászverseny a javából

2020. október 31-én került megrendezésre a Kenyérgyári holtágon az I. Kenyérgyári Kupa, 
páros-csónakos pergető verseny  18 páros részvételével! Számos profi horgász is tiszteletét 
tette versenyünkön, köztük több országos bajnokságon induló versenyző, valamint a 2019-es 
Dél-Afrikai Világbajnokság ezüstérmes párosa! A kora reggeli borongós, esős időt a verseny 
kezdetére felváltotta napsütéses, ám borzasztó szeles idő. Igazi kihívás volt ez a résztvevők-
nek, hiszen a halak kapókedvét is befolyásolta ez a változékony idő. Szeretett holtágunk azon-
ban nem vallott szégyent, hiszen a verseny folyamán a résztvevők 44 db halat fogtak- több 
nagytestű süllőt is zsákmányolva, köztük egy 93 centis, közel 9 kilós egyedet is! Rendkívül jól 
fogták a süllőt, csapósügért, csukát és néhány balin, valamint egy harcsa is tiszteletét tette. A 
verseny végére a párosok többsége kimerülten, de elégedetten hagyta el a vizet.

1. helyezett: CsaTa Fishing  (Kincs Csaba-Jakab Tamás) 3734 pont 
2. helyezett: Badboys Team (Kecskés Csaba-Mlinárcsik Attila) 3254 pont 
3. helyezett: Szponzor Nélküli Team (Molnár Kristóf-Bajnai Micó) 2190 pont

Legnagyobb hal: Reiva Spinning Team (Oláh Péter-Tóth László) 93 centiméteres süllő

Ezúton szeretnék köszönetet mondani főtámogatónknak Varga Pál barátomnak, a Wobble-
rek.com tulajdonosának, az IPCC versenyek szervezőjének az önzetlen segítségéért, a Ma-
gyar Talléros Rendezvényháznak a lélekmelegítőkért, valamint annak a lelkes csapatnak, akik 
segítettek létrehozni és lebonyolítani ezt a versenyt! Jövőre találkozunk!!!



TISZALÖKI HÍRLAPTiszalökiHírlap 7
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: 
November 12-18.: Kelp Ilona Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Kossuth út 40. 06 42/520-057 

November 19-25.: Aranykereszt Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61. 06 42/520-012  

Noveber 26-December 2.: Kabay Gyógyszertár  
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18. 06 42/520-089 

December 3-9.: Kelp Ilona Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Kossuth út 40. 06 42/520-057 

December 10-16.: Aranykereszt Gyógyszertár 
Tiszavasvári, Vasvári P. út 61. 06 42/520-012  

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

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

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
 

Októberi újszülöttek : 
 

- Dino Zoltán Zénó 
- Kiss Artúr Patrik 

- Sipos Dorián 
- Terebes Emma 

- Vattamány Linett Rebeka 
- Vidák Csaba 

 
Októberben házasságot kötöttek : 

 
- Tóth Pál és Bertalan Erika 

- Zsiros Sándor és Besztercei Andrea 
 

Elhaláloztak :  
 

szeptember - Kiss Aranka 
október - Bényei Zoltán

Ház-Ingatlan
Tiszalök –Szőlőskertben, 4 szobás,120 
m2, részben alápincézett - földszintes, 
szilikátépítésű, felújítandó, hagyományos 
fa nyílászárós családi ház, 1186 m2 telken 
eladó!  6.5  M Ft.  Érd.: 06 30 7375-768

Tiszalök belvárosában, 2 szobás,100 m2, 
földszintes, szilikátépítésű, felújítandó, 
hagyományos fa nyílászárós, komfortos 
családi ház, 800 m2 telken eladó!  5.2 M 
Ft.  Érd.:06 30 7375-768

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

Tiszalökön 2,5 szobás, földszintes, fel-
újítandó, 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 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, 
vályogépítésű, felújítandó, komfortos csa-
ládi ház 2.160 m2 összközműves telken 
eladó! 4.99 M Ft. Érd:06 30 7375-768

Tiszalök városban, a Sportpálya 
közelében – családi okok miatt – ma is 
üzemelő kocsma eladó! A vendégkör 
marad! 73 m2 + 25 m2 terasz. Falazata: 
vegyes falazat. 5.5 M Ft. Érd:06 30 7375-
768

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

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

Tiszalök belvárosában, 750m2-es, össz-
közműves telken, 130m2-es, 2+3 félszo-
bás, szilikátépítésű, fsz+tetőteres, részben 
alápincézett, felújítandó családi ház el-
adó! 13,9 M Ft Érd: 06 30 7375-768

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

Tiszalökön 3 szobás, 90 m2, jó állapotú, 
központi fűtéses, földszintes családi ház 
1.180 m2 összközműves telken eladó. 9.5 
M Ft. Érd: 06 30 7375-768 

Állás

A hajdúnánási vágóhídra keresünk gya-
korlattal rendelkező hentest. (vágó, cson-
tozó részre) Érd: 06-30-9531-624

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

Álláslehetőség a Tiszalöki Pizza Feret-
tiben! 

Konyhai dolgozót keresünk. 
Amit kínálunk : 

- Rendezett munkakörnyezet 
- Hosszú távú, bejelentett munka 

- Családias légkör 
- Határozatlan idejű szerződés 

 
Elvárások : 

- Pontos, megbízható, önálló munka-
végzés 

- Kiemelkedő vendégközpontú szemlélet 
- Elhivatottság, rugalmasság, udvariasság 

 
Jelentkezni a munkára a  06 70 345 3401 
- es telefonszámon lehet, vagy fényképes 

önéletrajzzal az sztreka85@freemail.
hu e-mail címen.

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

Emlékezés egy barátra

Futnak az évek, s nem tudni melyik mit ígér. Me-
lyik lesz könnyebb, vagy jó, vagy rossz, ha véget 
ér. Nagyon nehéz úgy búcsúzni valakitől, ha nem 
is gondoljuk, hogy az illető eltávozik. Aztán még-
is elmegy. Sok éven át ismertük egymást, együtt 
dolgoztunk, együtt bandáztunk fiatal korunkban. 
Mindig szeretett a társaság központja lenni, vidám 
figura volt. Többen irigyeltük, hogyan forgolódik 
a világban, mindig a jó végén fogta meg a dolgo-
kat. Gyermekeink együtt fejlődtek, jártak iskolába. 
Persze hogy ő volt, aki beöltözött Mikulásnak. Az-
tán felnőttek a gyerekek, szétszéledtek a világban, 
és ő ment az övé után. Eladta a házat, az üzletet és 
felköltözött Pestre. Ott is nagyon jól boldogult. Ké-
sőbb, amikor már én is Pesten dolgoztam sokszor 
ültünk az Oktogon padjain, néztük a forgalmat, és 
sokat beszélgettünk. Ott is otthon érezte magát, de 
régi haverokat itt is felkutatta. És múltak az évek, 
és nyugdíjasok lettünk mind a ketten. Nem volt 
köztünk téma a betegség, az öregség, eszünkbe 
sem jutott, de azért lassabb lett a mozgás, nem járt 
már a vasárnapi kispályás focira sem, de fiatalos, 
régi önmaga volt. Aztán egyszer hazaköltözött. 
Ott hagyta a nyüzsgő nagyvárost, talán nyugalom-
ra vágyott. Később elkezdett panaszkodni, de az 
orvosok nem találtak semmi hibát, de valami csak 
nem volt rendben. Sűrűsödtek a panaszok, nem 
volt már olyan, mint régen. Aztán sokára kiderült 
a nagy baj. Nem panaszkodott, de egyszerűen nem 
értette a dolgot. Nem értette, hogy most nem sike-
rül legyőzni az akadályt. Utolsó találkozásunknál 
is köszönte, hogy meglátogattam, és azt mondta, 
vigyázzak magamra. Ígértem, hogy úgy lesz.

Pihenj békében, Laci!

                                                         Huri András

Másoltassa videofelvételeit  
DVD-re!

Érdeklődni lehet:  
Városi Könyvtár: 578-022   

 
Mindenféle videokazettát,  

videofelvételt tudunk másolni!
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T Á J É K O Z T A T Ó
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszalök városban 

TÜDŐSZŰRÉSRE kerül sor. 
 

Szűrés helye:  
Városi Művelődési Ház (Tiszalök, Kossuth u. 27.) 

Szűrés ideje:  
2020. november 5.; 6.; 9.; 10.; 11. de. 800-1200 óráig

A tüdőszűrésen való megjelenés betöltött 40 éves kortól 
AJÁNLOTT ÉS INGYENES!

40 éves kor alatt térítés ellenében (1 700 Ft) történik 
Befizetésre a tüdőszűrési idő utolsó 30 percében már nincs lehetőség

A szűrővizsgálatra legutóbbi szűrőlapját, TAJ kártyáját,  
lakcím kártyáját és személyigazolványát magával hozni szíveskedjen!

A járványügyi helyzetre való tekintettel: 
Maszk viselése kötelező, kérjük az egymástól való biztonsági 

távolságot megtartani a várakozás ideje alatt is.

A szűrés utolsó 30 percében már nincs mód új jelentkezők fogadására.  

Megértésüket köszönjük.

Most látható a 
természetben

Daruvonulás 

A daru hajdan 
nagy számban 
fészkelt hazánkban 
is, de a nagy árvíz 
mentesítési munkák 
miatt megszűntek a 
nagy mocsarak, az 
élőhelyük és szép 
lassan eltűntek a 
fészkelő párok. Ezek a madarak ősszel és tavasszal már, mint vonulók jelennek meg nálunk. Főleg 
az őszi vonulás jelentős, mert ilyenkor több hónapon keresztül itt tartózkodnak nálunk és járják a 
kukorica tarlókat, ahol a kombájnok által ott hagyott, vagy elhullatott magvakat szedegetik össze és 
híznak meg a tovább vonulás előtt. Estére aztán nagy csapatokba verődve húznak be az éjszakázó 
területükre, amely rendszerint egy sekély vizű tó, ahol biztonságban érzik magukat a rókák és egyéb 
ragadozók támadásától. Ez az esti behúzás fantasztikus élményt jelent az érdeklődők számára. 
Gondoljunk csak bene, hogy több tízezer madár repül el felettünk krúgatva. Ha valaki ebben az 
élményben akar részesülni, akkor délután induljon el Hajdúnánáson át Balmazújvárosba. Útközben 
megfigyelheti a kukorica tarlókon táplálkozó darucsapatokat. Majd Balmazújvárost elhagyva 
Tiszacsege felé kell menni, ahol az út mentén számos madármegfigyelő torony van, ahova kiülve 
úgy fél hat felé megjönnek a madarak.

 
Tájékoztatjuk  

Tiszalök lakosságát,  
hogy temetés felvételi irodánk

 ÁTKÖLTÖZÖTT.
Új címünk a következő, ahol 

megújult környezetben,  
kibővült árukészlettel továbbra is 

várjuk a temettető családokat  
a teljes körű temetkezési szolgál-

tatások igénybevételére:

 T E M E T K E Z É S

  

Kegyeleti Szolgáltató Kft.

4450 Tiszalök, Honvéd u. 16. 
 

Helyi képviselő: Tomán Erzsébet 
4450 Tiszalök, Dobó I. u. 15. 

 
Telefon: 30/526-5844

Központ:  
4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 70.

Tel.: 42/404-938

0-24 óráig:  
30/680-7180, 20/270-8108

 
Gombos Bálintné Irénke nénit 90. születésnapján Gömze Sándor polgár-
mester és Csikósné Juhász Erika aljegyző köszöntötte 2020. szeptember 
22.-én. Ezúton is kívánunk neki jó egészséget és boldog örömteli éveket!


