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2021. október 5-én, a „Ráth György Bírósági Történelem és 
Hagyományápolás Pályázat” jóvoltából a Nyíregyházi Tör-
vényszék és Tiszalök Város Önkormányzata emléktáblát 
avatott fel az egykori Tiszalöki Járásbíróság épületének fa-
lán – emlékezve ezzel a közel 70 évig működő intézmény-
re! Az emléktáblát Gömze Sándor polgármester, és Dr. Va-
dász Mihály, a Nyíregyházi Törvényszék elnöke leplezte le! 

 
Bővebben a 3. oldalon

Szeretnék egy kisállatot

Szeretnék egy kis állatot 
Bármily fajta lenne 

Simogatnám, becézgetném 
Ha engem szeretne

Ha egy tyúkom volna, 
Kendermagos tolla 

Ragyogna, a napsütésben 
Arany tojást tojna.

Ha egy kutyám lenne, 
Parancsomra lesne, 

Elkísérne mindenhová 
Hű barátom lenne

Ha egy cicám volna, 
Folyton dorombolna, 

Dörgölőzne a lábamhoz 
Egeret is fogna.

Ha kis csikóm lenne 
Nyakán csengő csengne, 

Legelne a tarka réten 
Szőre selymes lenne

Ha sok állatom volna, 
Körém gyűlne sorba 

Tücsök húzta muzsikára 
Vidám táncot ropna.

Bónis László

MEGHÍVÓ 

 
 
 
 
 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az 1956. évi forradalom, szabadságharc 
évfordulójának és a Magyar Köztársaság kikiáltásának tiszteletére rendezett 

 

ÜNNEPI  MEGEMLÉKEZÉSRE 
 

Helye: a tiszalöki Művelődési Ház nagyterme 
és az ’56-os emlékoszlop 

Ideje: 2021. október 22. /péntek/ 17 óra 
 

Művelődési ház: 
 

Ünnepi beszédet mond Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő 
 

Buzogány Béla Színháza 
utána 

 

ÁTVONULÁS AZ ’56-OS EMLÉKOSZLOPHOZ. 
Koszorúzás, Szózat 

 

A rendezvény az aktuális járványügyi szabályok betartásával valósul 
meg. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várunk! 

Állattartók Figyelem!

2021. október 4.- 2021. ok-
tóber 24. közötti időszakban 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
teljes területére ebzárlatot és 
legeltetési tilalmat rendelek el. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében 2021. október 4.-től 
a vadon élő rókák veszett-
ség elleni immunizálása során a települések külterületén csalétek 
vakcina kiszórása történik. Az ebzárlat ideje alatt minden kutyát 
és macskát a tartási helyén úgy kell tartani, hogy azok onnan ki 
ne szökhessenek, szabadon ne kóborolhassanak. A rókák veszett-
ség elleni vakcinázással érintett területen kutyák csak pórázon ve-
zetve, szájkosárral tartózkodhatnak. Az érvényes veszettség elleni 
védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres 
testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, 
valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak 
megfelelő használatuk idejére mentesülnek a korlátozó intézkedés 
alól. A legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését a lakott te-
lepülésen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott 
település határától számított 1000 méteren belül kell megszervezni. 
Az állatok vándorolva történő legeltetése tilos! Az állandóan le-
gelőn tartott szarvasmarha állományok legeltetését – az állomány 
nagyságától függően – 10-20 hektáros területre kell korlátozni.

dr. Tamás Péter Ferenc s.k. 
megyei főállatorvos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
bemutatja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infó: 06/42/578-022 
A rendezvény az aktuális járványügyi szabályok betartásával valósul meg. 



TiszalökiHírlap2 EGYÜTT ÜNNEPELTÜNK
Tájékoztató a Képviselő-testület üléséről

Településünk Képviselő-testülete nyílt és zárt ülését tar-
totta meg 2021. szeptember 30-án. 

A Képviselő-testület tagjai közül 2 fő igazoltan volt távol. 
A meghívóban szereplő  15  napirendi pontot a testület 
egyhangúlag elfogadta.  Az ülés előtt a Tiszavasvári Járási 
Hivatal hivatalvezetője, Dr. Elek Tamás tartott egy álta-
lános tájékoztatót a Járási Hivatal zökkenőmentes mű-
ködéséről. Tájékoztatatta a jelenlévőket, hogy október 1. 
napjától két kolléga kerül át Tiszalökre, akik a szociális és 
gyámügyi területen fognak dolgozni. Ezt követően Dró-
tár Attila a Tiszalöki Rendőrőrs őrsparancsnoka tartotta 
meg általános beszámolóját az elmúlt hónap eseményei-
ről. Az ülésről az alábbi tájékoztatást adom:

Első napirendi pontként a testület megtárgyalta a  Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához való 
csatlakozást, melyet egyhangúlag elfogadtak a jelenlévő 
tagok. Erről bővebben az újság hasábjain keresztül 
tájékozódhatnak olvasóink. Második napirendi pontként 
a gyermekek napközbeni ellátásának keretében biztosított 
gyermekétkeztetés térítési díjáról, valamint a bölcsődei 
gondozási díj bevezetéséről szóló 9/2012.(III.07.) 
számú rendelet módosítására került sor. A képviselő-
testület egyhangúlag elfogadta a rendelet módosítását, 
mely tulajdonképpen a térítési díjak változását foglalja 
magába, de csak a kerekítés szabályait alkalmazva. 
Ezt követően került sor a település gyermekvédelmi 
rendszeréről szóló 14/2013.(XII.30.) számú 
önkormányzati rendelet módosításának elfogadására. 
A rendelet módosítását az indokolta, hogy aktualizálni 

kellett benne bizonyos jogszabályi hivatkozásokat, 
felhatalmazó rendelkezéséket. A soron következő 
napirendi pontként a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások térítési díjáról szóló 6/2017.(VII.04.) számú 
rendelet módosítását tárgyalta a testület. Az Egyesített 
Szociális Intézmény által nyújtott nappali ellátás díja 
közül a ruhatisztítás, illetve a tisztálkodás díja ingyenes 
lesz október 1. napjától. A testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 17/2019.(XII.04.) önkormányzati 
rendelet módosítását 7 igen szavazattal elfogadta. A 
módosítás a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjét 
érintette, mely október 1. napjától megváltozik. Az új 
ügyfélfogadási idő a pénteki napon 8.00 órától 10.00 
óráig tart. A közösségi együttélés alapvető szabályairól 
szóló 24/2020. (XII.03.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezését  a testület tagjai egyhangúlag 
nem támogatták.  A rendelet az avar-és kerti hulladék 
égetését helyezte volna vissza október 1. napjától.  A 
lakossági és képviselői jelzés alapján került megvitatásra 
e napirendi pont.  A testület hosszas mérlegelés után 
úgy döntött, hogy a rendelet hatályon kívül helyezését 
továbbra is fenntartja, azaz Tiszalök közigazgatási 
területén avart-és kerti hulladékot égetni továbbra is 
tilos! Az önkormányzat gazdálkodásának 2021. I. félévi 
költségvetés végrehajtásáról szóló határozatot a testület 
tagjai egyhangúlag elfogadták. Mind a bevételek, mind 
pedig a kiadások az önkormányzat és az intézményei 
tekintetében is kb. 50 %-os szinten alakultak. A Tiszalöki 
Napköziotthonos Óvoda, Napos Bölcsőde előző évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját a testület tagjai 
elfogadták. A tagok úgy foglaltak állást, hogy egy mindenre 
kiterjedő tájékoztatót adott az intézményvezetője az 
óvodák és a bölcsőde munkájáról. Elismerésüket fejezték 
ki az intézményvezető és kollegái felé a színvonalas és 
programokban igen gazdag munkát illetően. A Tiszalök 

Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye 
Szakmai Programjának módosítását is elfogadta a 
testület, mely a házi segítségnyújtás létszámát emelte meg 
55 főről 70 főre. Tízedik napirendi pontként a Tiszalök, 
Kossuth utca 116/a szám alatti ingatlan megvásárlására 
benyújtott kérelmet tárgyalta meg a testület. A kérelmező 
a tulajdonában álló „húsüzem” épületét ajánlotta fel 
megvásárlásra egy meghatározott tulajdonrészt illetően. 
A testület úgy határozott, hogy felveszi a kapcsolatot 
a másik tulajdonossal is és ennek tudatában hozza 
meg döntését.  A 1132 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 
megvásárlására benyújtott kérelem is megtárgyalásra 
került. A kérelmező jelenleg is bérli a mezőgazdasági 
programban szereplő „fólia” terület mögötti részt. 
A testület úgy foglalt állást, hogy értékesítéstől nem 
zárkózik el bizonyos feltételek teljesülése esetén.  A 
2325/3 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlására 
benyújtott kérelem megtárgyalásaként a testület 6 igen, 
1 nem szavazattal úgy határozott, hogy az üdülőben 
lévő parkolót értékesíti az ingatlan értékbecslő által 
meghatározott összegért. 

Az önkormányzati ingatlanok (2316 és 2317 hrsz) 
megvásárlására benyújtott kérelmet a testület 
megtárgyalta és úgy határozott, hogy értékesíti 
ingatlanokat az értékbecslő által meghatározott összegért. 
A  Polgármester által átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló tájékoztatót a testület egyhangúlag 
elfogadta csak úgy mint az utolsó napirendi pontként 
szereplő Polgármesteri  tájékoztatót a fontosabb 
tárgyalásokról, intézkedésekről. A nyílt ülést követően 
a testület zárt ülést tartott, ahol a helyi lakásvásárlási 
beadott kérelmek megtárgyalására került sor.

                                             Csikósné Juhász Erika  
jegyző

BURSA HUNGARICA

FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2019

Tiszalök Város Önkormányzata és az Emberi  
Erőforrások Minisztériuma kiírja a 2022. évi

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot (A-B) 

Tiszalök Város Önkormányzata az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával együttmű-
ködve kiírja a 2022. évre a Bursa Hungari-
ca Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-

díjpályázat a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 
kívánó fiatalok („B” típusú pályázat) és a felsőoktatási 
hallgatók számára („A” típusú pályázat). Az ösztön-
díjra az önkormányzat területén állandó lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló 
fiatalok / felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek.

„A” típusú pályázat

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szoci-
ális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhet-
nek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szak-
képzésben folytatják tanulmányaikat.

„B” típusú pályázat

A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi te-
rületén lakóhellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt 
álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőok-
tatási intézménybe még felvételt nem nyert érett-
ségizettek;

és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási in-
tézmény keretében teljes idejű (nappali 
munkarend) alapfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező alapképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázatok beadási határideje, he-
lye: 2021. november 5. (péntek) / a 
Polgármesteri Hivatal emeleti titkársá-
ga/ A pályázatbeadáshoz a Bursa Hun-
garica Elektronikus Pályázatkezelési 
és Együttműködési Rendszerében (a 
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) 
egyszeri pályázói regisztráció szük-
séges, melynek elérése: https://bursa.
emet.hu/paly/palybelep.aspx Azok 
a pályázók, akik a korábbi pályázati 
években regisztráltak a rendszerben, 
már nem regisztrálhatnak újra, ők a 
meglévő felhasználónév és jelszó bir-
tokában léphetnek be az EPER-Bursa 
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat 
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funk-
cióval kérhetnek új jelszót. A pályázói 
regisztrációt vagy a belépést követően 
lehetséges a pályázati adatok rögzítése a 
csatlakozott önkormányzatok pályázói 
részére. A személyes és pályázati adatok 
ellenőrzését, rögzítését követően a pá-
lyázati űrlapot kinyomtatva és aláírva 
a települési önkormányzatnál kell be-
nyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat 
csak a pályázati kiírásban meghatáro-
zott csatolandó mellékletekkel együtt 

érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott va-
lamely melléklet hiányában a pályázat formai hibás-
nak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az 
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben 
igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban 
nem vesznek részt. A pályázat csak a pályázati kiírás-
ban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt 
érvényes. 

A részletes pályázati kiírás megtalálható az önkor-
mányzat honlapján (www.tiszalok.hu).

 
 
 

gyerekműsor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helyszín: Művelődési Ház, Tiszalök 
Időpont: 2021. október 13. szerda 10 óra 

A belépés ingyenes! 
Támogató: Tiszalök Város Önkormányzata és 

Gömze Sándor polgármester 
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A Nyíregyházi Törvényszék képviseletében Dr. Vadász Mihály elnök úr 2021 májusában megkereste Önkor-
mányzatunkat, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghirdetett Ráth György Bírósági Történelem 
és Hagyományápolás című pályázata keretében lehetőséget kaptak arra, hogy két olyan városban, ahol ko-
rábban járásbíróság működött, a már megszüntetett bíróságok épületére emléktáblát helyezzenek el. A vá-
lasztás Baktalórántháza mellett Tiszalökre esett, ahol Gömze Sándor polgármester úr örömmel fogadta ezt a 
lehetőséget. Mivel az épület a Magyar Állam tulajdonában áll, így az MNV Zrt. engedélyére is szükség volt, 
amelynek a beszerzését követően elkezdődött a szervezés. A pályázat keretében igen színvonalas kiadvány is 
készült, melyet dr. Dezső Bálint és Dr. Lordovics István írtak a Tiszalöki Járásbíróság története címmel. A tábla 
ünnepélyes avatására 2021. október 5-én került sor, amelyről Dr. Vadász Mihály elnök úr és Gömze Sándor 
polgármester úr rántotta le a leplet a meghívott közönség előtt, ahol többek között jelen voltak a bírósági szer-
vezet képviselői, valamint a Tiszalökről elszármazott vagy jelenleg is itt tevékenykedő jogászok, akikre méltán 
büszkék lehetünk.

Lesz programod

Az Őszi Hacacáré összehozza  
Magyarországot

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő asszony 
szavait idézve: „A közösségi élet újraindulásával az 
augusztus végétől október végéig tartó kilenc hetes 
időszakban ingyenes, országos koncertsorozat indult. 
Nehéz, megpróbáltatásokkal teli év van mögöttünk, 
hiszen a koronavírus-járvány rányomta a bélyegét 
a mindennapjainkra, így az elmúlt 
másfél évben sokszor elmaradtak 
koncertek, a hagyományos fesztivá-
lok, a kis közösségek tradicionális 
eseményei, a búcsúk, vagy éppen a 
falunapok is”. Az Őszi Hacacáré elne-
vezésű ingyenes koncertsorozat elin-
dításának egyik fő célja az „összetar-
tozás közös megünneplése. Ez remek 
alkalom arra is, hogy a zenészek és a 
közönség újra egymásra találhassa-
nak. Az Őszi Hacacáré egy jó lehető-
ség arra, hogy pótoljunk egy keveset 
abból, ami a koronavírus miatt eddig 
elmaradt. Köszönjük szépen, hogy 
ennyien eljöttek az országos koncert 
sorozat ezen állomására és örömmel 
töltött el minket, hogy ezen a csodá-
latos őszi délutánon együtt élvezhet-
tük a koncerteket. Ezzel az esemény-
nyel a közösségi érzés megélésének 
adtunk lehetőséget a résztvevőknek. 
A legendás koncertélmény előtt Dr. 
Vinnai Győző országgyűlési kép-
viselő és Gömze Sándor polgármester úr mondott 
köszöntőt. Az első fellépő 18:50-kor a  Lóci Játszik 
együttes volt. A zenekar története akkor kezdődött, 
amikor Csorba Lóci névadó frontember, a VAN című 
mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szak-
ma figyelmét, ezt követte a Ki Mit Tube és a Cseh 
Tamás Program elismerése. 2015-ben megjelentették 
a “Hadd legyek arról híres…” című lemezüket, majd 
a Margaret Islanddel turnéztak közösen. 2016-ban 
fölényesen megnyerték a Veszprémi Utcazene Fesz-
tivál közönségdíját. A 2017-es év elég jól indult a ze-

nekarnak: január 1-én megjelent második lemezük a 
Krokodil, majd márciusban megnyerték a Fonogram 
“Év Felfedezettje” címet, májusban pedig a Szigetes 
Fesztiválok rangadóján, a NagySzínPadon is ők végez-
tek az első helyen! Aki egyszer elmegy egy Lóci kon-
certre az szinte egyből rajongóvá válik, és a kibontott 
csokornyakkendős csapat fellépésein, személyesen is 
átélheti a közönség, hogy milyen az, amikor a Lóci 
Játszik. Felállás: Csorba Lóci - basszusgitár, ének, 
dr. Dobozy Ágoston – zongora, Fülöp Bence – gitár, 
Fábián Tibor – dob, Vadász Gellért – szaxofon, Rácz 

Dániel – trombita. 20 óra 15 perckor hajszálpontosan 
elkezdődött egy fantasztikus bevonulással a Honey-
beast koncert. A Honeybeast platina – és háromszo-
ros aranylemezes magyar együttes, mely elektronikus 
pop-rock zenét játszik, s amely a jelen felállásban 
2011-től működik, bár történetét – némileg eltérő for-
mációban és néven – 2005-ig vezeti vissza. Első nagy 
sikereit az együttes 2010-ben érte el, majd a 2014-es 
Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi válogatójának 
szereplőjeként szerzett országos ismertséget. A zene-
kar „A legnagyobb hős” című dala a 2014-es Euro-
víziós Dalfesztivál magyar selejtezőjén a 435 pályázó 

közül a legjobb 30-ba, ezáltal A Dal c. műsorba kerül, 
és három adáson át közönségszavazással a döntőig, a 
legjobb 8-ig jut, ahol azonban a zsűri már nem ad le-
hetőséget a legjobb 4-be, és ezáltal az Eurovíziós Dal-
versenybe kerülésre. Ettől függetlenül az év egyik leg-
nagyobb slágerévé válik: a MAHASZ 2014-es eladási 
toplistáján az első helyig jut, YouTube-on több milliós 
nézettséget ér el és rotációba kerül a Class FM-en és a 
legtöbb magyar zenei rádióadón. 2014 őszén jelenik 
meg a zenekar második nagylemeze A legnagyobb 
hős címmel a Gold Record gondozásában, rajta 12 

dallal, köztük az Egyedüllel, melyet az 
X-Faktor extra produkciójaként mu-
tatnak be, és amely a zenekar második 
legnépszerűbb és legismertebb dalává 
válik. A Maradok című Fonogram-je-
lölt szerzeményt is ekkor fedezi csak 
fel a magyar rádiók többsége, A legna-
gyobb hőssel és az Egyedül-lel együtt 
így három daluk fut párhuzamosan 
kiemelt rotációban, a kereskedelmi 
rádiókban. A Honeybeast turnéra in-
dul, több mint száz koncertet adnak 
2014–15-ös időszakban. 2015-ben je-
lölik újabb Fonogram díjra az év dala 
kategóriában A legnagyobb hőssel. 
Ugyanebben az évben Bencsik Kovács 
Zoltánt Artisjus-dijban részesítik. Har-
madik nagylemezük Bódottá címen 
jelenik meg, melynek albumbemutató 
koncertjén a zenekar megkapja A leg-
nagyobb hősért járó Aranylemezt. A 
lemez Hetes című dala a Petőfi rádió 
29. helyén nyitott, és eljutott a 2. he-
lyig. Tagok: Tarján Zsófia – ének, Ben-

csik-Kovács Zoltán – gitár, Tatár Árpád – gitár, Lázár 
Tibor – basszusgitár, Kovács Tamás – dobok, Kővágó 
Zsolt – billentyűk Köszönjük szépen a fantasztikus 
koncerteket, a lenyűgőző színpadot és színpadtech-
nikát, és az elképesztő profi és precíz szervezést, örü-
lünk, hogy Tiszalök is az Őszi Hacacáré egyik állomása 
lehetett! És köszönjük szépen mindenkinek, aki eljött, 
és velünk együtt élte át ezt a fantasztikus élményt!

Tölgyesi Attiláné 
A Városi Könyvtár és Művelődési Ház igazgatója
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Becsengettek…

Megkezdődött a 2021/2022. tanév. Iskolánkban 373 ta-
nuló számára szólalt meg az iskolacsengő szeptember 
1-én. Közülük 64-en először ültek be az iskolapadba. Ta-
nár, diák, szülő nagy várakozással tekintett és tekint az új 
tanév elé. Vajon milyen kihívások várnak ránk ebben a 
tanévben? Az iskolacsengő megszólalásával elkezdődtek 
az iskolai események is. Pedagógusaink örömmel szer-
veznek és vesznek részt különböző programokon. A kö-
vetkező cikkek ilyen eseményekről tudósítanak.

PET kalandozások

Kik azok a PET kalózok? Mi is az a PET kupa? Hogyan 
lesz kaland a szemétszedésből? Ezekre a kérdésekre 
kaptunk választ egy kora őszi napon a tiszalöki strand 
területén tartott játékos ismeretterjesztő előadásokból, 
amin iskolánk harmadik és ötödik évfolyama vett részt. 
Három mosolygós fiatalember fogadott bennünket a 
parton, akiktől megtudtuk, hogy lelkes környezetvédők, 
és kitartó munkájuknak köszönhetően évente több ezer 
tonna műanyag palacktól és szeméttől szabadítják meg a 
Tiszát, a Bodrogot és a Tisza-tavat. Ők a PET kalózok, 
akik a folyóból kiszedett hulladékokból hajót építenek, 
és ezekkel a tutajokkal, illetve egy anyahajóval elindulva 
évente háromszor szemétgyűjtési versenyen, PET kupán 
mérik össze ügyességüket. Az nyer, aki több hulladék-
tól tisztítja meg a folyót és árterét. Ezek után a kitermelt 
szemetet újrahasznosítják. Miután kipróbálták a gye-
rekek az anyahajón való utazást a holtágon, megtudták, 
hogyan történik a műanyagok szétválogatása, és újbóli 
felhasználása. Egy felállított konténerben, a MÜMÜ-ben 
(Műanyag Műhely) kipróbálhatták, hogyan dolgozzák 
fel a megtisztított palackokat, kupakokat, és csoporton-
ként elkészítettek egy-egy vonalzót, amit minden osztály 
ajándékba kapott. Egy kisfilm és egy mini kiállítás segít-
ségével még részletesebben beleláthattunk az önkéntesek 

munkájába, és annak eredményességébe. A játékos, in-
teraktív előadások végén a legügyesebb gyerekek helyszí-
nen levasalt műanyag kupakot, úgynevezett PET tallért 
szereztek, amit boldogan vittek haza. Sok új ismerettel, 
ötlettel tértek vissza az osztályok az iskolába. Közvetlen 
környezetünk védelme mindannyiunk kiemelt feladata. 
A tiszalöki gyerekek a Tisza közelsége révén gyönyörű 
természeti környezetben nőhetnek fel. Mára folyóink 
szennyezettsége óriási mértéket öltött, akad tennivalónk 
bőven. Óvjuk, védjük környezetünket!

Kovács Marianna

Varázslatos rajzóra

Szeptember 16- án különleges élményben volt része a 
2. a osztálynak. Ellátogatott hozzánk Vámos Róbert, aki 

rendkívüli rajzórák bemutatásával járja az országot. Eze-
ken az órákon az élményszerű rajzolás mellett számtalan 
varázslat valósult meg szinte láthatatlan módon. Orszá-
gos pályázat segítségével jutott el osztályukba Robi. Sze-
rencsésnek éreztük magunkat, mikor kiderült, hogy el-
látogat hozzánk, és ingyenesen részt vehetünk az óráján. 

Élményszerű rajzok segítségével mesélte el a gyerekek-
nek, hogyan is jutott el az osztályunkba. Honnan indult a 
rajzolás iránti szeretete, milyen utat járt be, míg országos 
ismertségre tett szert. A rajzok segítségével felkeltette a 
gyermekek érdeklődését, felhívta a figyelmet arra, hogy 
a rajzolás mindenkinek örömet okoz. Boldogságot okoz 
annak is, aki készíti, és annak is, aki látja, és esetleg aján-
dékba kapja. Varázslattal folytattuk az órát, és átélhették 
a gyerekek, hogy mindenkinek minden sikerülhet. Egy 
pakli kártyában kellett megtalálni egy kiválasztott kár-
tyalapot, és csodák csodájára mindenkinek sikerült. Va-
jon hogyan történhetett? Mindenki varázsló? Vagy csak 
nagyon kell akarni? Talán soha nem derül ki pontosan. 
Fantasztikus volt látni a csillogó gyermekszemeket, mi-
kor rájöttek, hogy mindannyian ügyesen megtalálták a 
lapot. Számtalan rajzos feladatot kaptak a gyerekek, me-
lyeket lelkesen fogadtak és valósítottak meg. Robi áthatat-
lan szálakkal fedezte fel a gyermekekben lapuló értékeket. 
Meglátta bennük az apró gesztusokban rejlő kedvességet, 
jóindulatot, kitartást, türelmet. A gyerekek szinte szár-
nyakat kaptak kedves szavaitól. A nap legnagyobb ta-
nulsága az volt, hogy mindenből lehet macskát rajzolni. 
Bármilyen formára rátehetjük a macska alkatrészeit, rög-
tön macskává változik. Egyszerű formák bemutatásával 
megmutatta, hogy mindenki képes rajzolni. Semmi sem 
nehéz, mindent meg lehet valósítani, csak akarni kell. Azt 
is megtudhattuk, hogy mindannyian hibázhatunk, és van 
lehetőség kijavítani, amit esetleg elrontottunk. Nehéz sza-
vakba önteni, mi történt ezeken az órákon. Rajzoltunk, de 
másképp, mint szoktunk. Tanultunk, de nem tananyagot, 
hanem emberi értékekről. Varázsoltunk, pedig nem is 
volt varázspálcánk.  Figyeltünk egymásra, és segítettük a 
társunkat. Az órák után apró ajándékokat kaptunk mind-
annyian. De ami igazán maradandó, az a közösen átélt 
élmény, a vidámság, a sikerek, melyet gyakran felidézhe-
tünk az osztályban. Olyan nagy érzelmi töltést kaptunk, 
amelyből építkezhetünk a nehéz napokban.

Rezesné Gonda Edit

Kedves Gyerekek!

Örömmel láttuk itt, a könyvtárban, hogy mennyi, nagy lelkesedéssel és színes fantá-
ziával készült rajzot küldtetek nekünk a Magyar Népmese Napja alkalmából. Minden 
meseolvasó, rajzoló gyereknek köszönjük.  Manapság, amikor a tv, az internet, az okos 
telefonok és tabletek, reklámfilmek, plakátok, sőt, még könyvek is ontják felétek az 
újszerű szuperhősöket, furcsa alakú és nevű rajzfilm-figurákat, legyőzhetetlen fém – és 
műanyag robotokat, nagy kincs, ha időnként szenteltek egy kis időt a magyar nép-
mesékre is! A magyar népmesékre, amelyeknek, mint tudjátok, íróit nem ismerjük, 
ősidők óta szájról szájra terjednek, a hősei királyok, királyfiak és királylányok, vagy 
olyan jól ismert valóságos vagy kitalált lények, állatfigurák, farkasok, kismalacok és 
sárkányok, akiknek sokszor valódi emberi tulajdonságaik vannak, és amelyekben a jó 
mindig legyőzi a gonoszt. A jó mindig elnyeri jutalmát és a gonosz megbűnhődik. A 
magyar népmese ilyen. Ha elolvasod, a képzeleted elrepít egy csodavilágba, ahol úgy 
érzed, akár te is lehetnél a mese hőse. Ez azért van így, mert olvasás közben műkö-
dik legjobban a fantáziád. A kész mesefilm nem képes pótolni az olvasás élményét. 
Persze, nézhettek magyar vagy idegen mesefilmeket, de tudnotok kell, hogy az már 
más valakinek az elképzelése, nem a tiéd! Olvasás közben a fejetekben, a szavakból 
lesznek a képek! Más népek meséit is olvassátok, de legjobban a magyar népmeséket 

kell ismernetek! Azzal, hogy most elolvastatok és le is rajzoltatok egy-egy mesét, hoz-
zájárultatok ahhoz, hogy ezek a mesék tovább éljenek, megmaradjanak! Aki sok mesét 
olvas, annak rengeteg kép lesz a fejében! Az tud majd a legszebben, legszínesebben, 
legkülönlegesebben rajzolni a saját fantáziájából! A Magyar Népmese Napjára készült 
rajzaitokat nézegetve láttam, hogy kik azok, akik a választott mesét valóban elolvasták, 
nem próbáltak másolni egy valahol látott jelenetet! Az ő rajzaik lettek a legegyedib-
bek, senki máséhoz nem foghatók, legszínesebbek, legötletesebbek, akik úgy rajzolták 
le a mese egy jelenetét, ahogy azt még soha, senki! Azok értek el helyezést, akik a 
várat vagy kastélyt, tájat, megtöltötték a mese szereplőivel. Akiknek van valami törté-
nés a rajzán és ezt jó elrendezéssel, a rajzlap felületét ügyesen kitöltve, élményszerűen 
oldották meg.  A szereplőket úgy illesztették a környezetükbe, hogy kiemelkedjen az 
elhelyezésével (középre) színével (kitűnjön), a méretével (nagyobb legyen). Néhányan 
túl apró alakokat rajzoltak a nagy, üres háttérben. A színezés legyen egyenletes (Itt 
külön megdicsérem a negyedikesek valamennyi versenyzőjét a gyönyörűen alkalma-
zott színező technikáért), ha ceruzá-
val színezünk, nem változtatgatjuk 
a ceruza mozgásának irányát. Ha 
vízfestékkel, akkor a színek tiszták, 
ragyogóak maradjanak! Ha filctollal, 
akkor nagyon pontosan, türelmesen 
kell színeznünk. Nem biztos, hogy 
jó ötlet a vízfestékkel festett alakok 
körberajzolása filctollal! de általá-
ban véve minden díjazottat megdi-
csérek az ötletes, színes, aprólékos 
szemléltetésért, a magyar népmesére 
jellemző, kedves alakok és háttérele-
mek szemet gyönyörködtető megje-
lenítéséért! Összegezve a versenyre 
beérkezett sok-sok rajz nagyon 
tetszett, megérdemlitek, hogy 
munkáitokat nagyobb közönség 
és a szüleitek is láthassák. Minden 
meseolvasó, rajzoló gyereknek 
gratulálok és további jó meseolvasást 
és a magyar népmesék szeretetét 
kívánom!

           .                                                                      
Dr. Erdélyi Béláné Mártika néni    

Vizuális- és környezetkultúra tanár                                                                                                                                    

A Népmese Napja alkalmából  
rendezett rajzverseny helyezettjei

1. évfolyam: 
I. Szatmári Viktória 1/b. 

I. Veres Zselyke Dorina 1/b. 
II. Bartók András 1/b. 

III. Marozs Krisztina Csenge 1/b.

2. évfolyam: 
I. Balogh Dzsesszika 2/b. 
I. Győrfi Krisztina 2/b. 
II. Molnár Patrícia 2/a. 
III. Szigeti Barbara 2/b.

3. évfolyam: 
I. Forgács Panna Zselyke 3/b. 

II. Iker Lara 3/b. 
III. Nyirkos Boglárka 3/b.

4. évfolyam: 
I. Marozs Milán 4/a. 
II. Szeifert Pál 4/a. 

II. Lakatos Andrea 4/b. 
III. Lázár Virág 4/b.
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Rendhagyó tanulmányi kirándulás

A tiszalöki Kossuth Lajos iskola felsős tanulói közül tizennégyen, szeptemberben 
tanulmányi kiránduláson vettünk részt Debrecenben. Megérkezve a nagyvárosba a 
vasútállomásról új típusú villamosokkal utaztunk tovább a városközpont felé, melyet 
nagyon élveztünk. Kinézve az ablakon, tanárnő mesélt a nevezetességekről. Láttuk 
a megyeházát, Csonka templomot, a híres Aranybika Szállót. Megcsodáltuk a Re-
formátus Nagytemplomot, mely a város főutcájának legszebb építménye. A temp-
lomban található iskolánk névadójának, Kossuth Lajosnak, faragott széke, melyben 
az országgyűlés idején helyet foglalt. Itt tisztelegtünk emléke előtt. Megnéztük az 
eredeti Vizsolyi Bibliát. Bejártuk az épületet és a két torony között félelmetes ma-
gasságban sétáltunk a teraszon, ámulva a panorámán. Láttuk innen a Kossuth Lajos 

Tudományegyetemet és az orvosi kar épületeit is, valamint a Csokonai Színházat. 
Ezután átsétáltunk a Debreceni Református Kollégiumba, hogy bejárjuk a Légy jó 
mindhalálig regény helyszínét. Nyilas Misi története szívünkig hatolt. A kollégium 
híres diákjai voltak: Csokonai Vitéz Mihály, Móricz Zsigmond, Kölcsey Ferenc. Ró-
luk bronz domborműveket láthattunk az épületen. Benn iskolatörténeti kiállítást és a 
csodás könyvtárat tekintettünk meg. Az emeleten kapott helyet az Alföld egyik híres 
festőművészének festményei, melyekből sokat tanultunk. Este jókedvűen, de fárad-
tan tértünk haza. A sok információnak rajz órán és a művészeti oktatásban vesszük 
hasznát, hiszen mi már személyes élményekkel, tudással lettünk gazdagabbak.

Jeneiné Marika néni  
és a kiránduláson résztvevő tanulók

Almaszedés ovis módra

Elérkezett szeptemberben óvodáink hagyománnyá 
vált, igen kedvelt programja az almaszedés. 
Intézményeinkben fontosnak tartjuk a természet 
sokoldalú megismerését, a környezettudatos 
magatartás kialakítását. Igyekszünk minél színesebb, 
érdekesebb szabadtéri programokat szervezni. 
Az almaszedés is egy remek alkalom arra, hogy a 
gyermekek ismerkedjenek a környezetükkel. A Szi-
várvány Óvoda 2021.09.21-én látogatott el Tiszada-

dára, Székely János almáskertjébe. A gazda örömmel 
fogadta a gyerekeket, akik a gyönyörű almákból ked-
vükre válogathattak, majd mikor megtelt a hátizsák-
juk diót is gyűjtöttünk. Az elfáradt gyermekeknek 
vendéglátónk ivólével kedveskedett. A Kerekerdő 
Óvoda Szorgalmatoson szedett almát, szőlőt is szüre-
telhettek. Óvodásaink boldogan, sok-sok élménnyel 
gazdagodva indultak haza.

 
Tomán-Burján Boglárka

OVIFOCI 2021

A már hagyománnyá vált OVIFOCI bajnokságot minden évben megrendezi a Tisza-
löki Napközi otthonos Óvoda és Napos Bölcsőde. A program célja, hogy a legkisebb 
korosztályt is az egészséges életre és a mozgás szeretetére nevelje. A jó időt kihasz-
nálva, idén szeptember 23-án került sor a megmérettetésre a Kerekerdő Óvodában, 
Kisfástanyán. A bajnokságon minden tiszalöki óvoda képviseltette magát. Egy közös, 
zenés bemelegítés után a csapatok körmérkőzéssel, 5-5 perces játékidőben mérték 
össze erejüket. Az OVIFOCI 2021-es bajnokságon I. helyezett az Aranyalma óvoda, 

II. helyezett Kerekerdő Óvoda, III. helyezett Szivárvány Óvoda, Gólkirály Mező Zsolt 
(Aranyalma Óvoda) eredmények születtek. A résztvevőket emléklappal, a helyezet-
teket oklevéllel, arany, ezüst és bronzéremmel díjazták. A bajnokság levezetésére és 
a vándorserleg átadására Péntek Miklóst kérte fel az óvoda, aki szívesen vállalta idén 
is a feladatot, amit ezúton is szeretnének neki megköszönni a gyerekek és az óvoda-
pedagógusok.

Varga Ágnes
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TISZALÖKI NÉPZENEI EGYÜTTES

Hagyományőrző Népzenei és Néptánc Találkozóra 
hívtak bennünket szeptember 25-én Tiszacsegére.         
A rendezvényt a kisbíró nyitotta meg hangulatos 
verseivel, majd a helyi polgármester köszöntötte az 
egybegyűlteket. A szívélyes fogadtatás után 
hamarosan felszálltunk az alkalomhoz feldí-
szített kamionra. Velünk tartott Tiszacsege 
polgármestere, a helyi férfi Tűzoltó Dalárda 
és polgári zenészek is. Az idősebb tiszacse-
geiek üdvözletüket akarták küldeni Tiszalök-
re Király Sanyi bácsinak és Gréta néninek, de 
elszomorodtak, mert bizony ezzel elkéstek! 
Kedves emlékeket őriznek róluk közös fiatal 
éveikről  Tiszacsegén és szeretettel üdvözlik általunk 
családtagjaikat. A szüreti menet élén lovasok, majd 
szépen feldíszített mezőgazdasági járművek haladtak 
néptáncosok kíséretében. Mi a menet végén a kami-
on platójáról az útkanyarulatokban láttuk mindezt. 
Pihenésként egy-egy forgalmasabb útkereszteződés-

ben megálltunk, ahol szőlővel, musttal, pogácsával 
kínáltak bennünket a szervezők, a néptáncosok pedig 
előadták az összesereglett közönségnek műsorukat. 
A megállók között négy tangóharmonika és egy sza-
xofon kíséretével énekeltük közismert népdalainkat 
körbejárva Tiszacsege utcáit. Két órán át tartott a 
felvonulás, majd a sportpályára visszatérve az ott fel-

állított színpadon minden csoport előadta szüreti mű-
sorát. Mi Tiszalök-Kisfástanyai népdalokat, Somogyi 
bordalokat és Dunántúli bordalokat mutattunk be a 
jelenlévő közönségnek. Közülünk sajnos néhányan 
nem tudtak velünk tartani, de csökkentett létszám-
mal is vállaltuk a fellépést, mert ezek a hangulatos 

rendezvények és a versenyek nagyon fontosak a cso-
port életében. Harmadik éve vettünk részt Tiszacse-
gén ezen a rendezvényen.  A bemutatók után finom 
vacsorában részesültünk, majd a Sláger Tv énekesei 
szórakoztattak bennünket és ezzel kezdetét vette a 
szüreti bál. Többen is táncra perdültünk magunk és 
mások örömére. Akik viseletben maradva táncoltunk, 

az énekes invitálására a színpadra mentünk, 
hogy hangulatos hátteret adjunk a felvétel-
hez. Még javában tartott a bál, amikor ha-
zaindultunk. Köszönjük városunk vezetésé-
nek, hogy ezúttal is támogatták utazásunkat! 
Bízunk benne, hogy folytathatjuk próbáin-
kat, hisz októberben Tarpára Megyei Népze-
nei Fesztiválra, novemberben pedig a Vass 
Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei 

döntőjére utazunk Budapestre remélhetőleg. Ezeken 
a versenyeken komoly szakmai megmérettetés vár 
ránk, melyekre folyamatosan készülünk a művelődési 
házban próbáinkon!       

Cziczerné Darai Erzsébet

„Mindenkit érhet baleset!”

 
Egy kis elsősegély mindenkinek

 
Az előző történet folytatása, amiben egy eszméletlen férfin kellett segítenünk.

 ...bekövetkezett egy aggasztó változás az eszméletlen férfi állapotában,amit észle-
lünk, hiszen folyamatosan figyeljük az oldalára fektetett (stabil oldalfekvő helyzet) 
illetőt. Amit most látunk: légzése kezd gyengülni, ritkábban vesz levegőt, majd 
hirtelen végtagjai megfeszülnek, arca sápadttá válik, majd el is kékül. 

TÁJÉKOZÓDÁS, SEGÍTSÉGHÍVÁS, ELLÁTÁS

Újból ezt a „hármast” kell alkalmaznunk, ami az elsősegélynyújtáskor mindig érvé-
nyes.

TÁJÉKOZÓDÁS

A tájékozódás most a „betegvizsgálatot” jelenti. Meg kell vizsgálnunk ismét a légzést. 
Az illetőt a hátára fektetjük, a homlokánál és az állánál fogva hátrahajtjuk a fejét, 
és megszámoljuk, hogy 10 másodperc alatt hányszor vesz levegőt. A férfinek nincs 
légzése.

SEGÍTSÉGHÍVÁS

Nagyon fontos hogy a segélyhívás újból történjen meg, amire megkérünk egy ott 
lévőt: „Kérem, hívja a 112-t, hogy ÚJRAÉLESZTÉSHEZ küldjenek mentőt!” Most 
is nagy segítség számunkra a telefon. A hívást fogadó diszpécser fog nekünk segíte-
ni: „Arra kérem, hangosítsa ki a telefont, tegye a beteg feje mellé! Segítek, lépésről 
lépésre!”

ELLÁTÁS  
Elkezdjük az ÚJRAÉLESZTÉST.

Tegyük mindkét összekulcsolt kezünket a mell-
kasa közepére, karjaink legyenek nyújtva és 
nyomjuk LE a mellkast 4-5 cm mélyen, majd 
engedjük FEL. Majd újból nyomjuk LE, majd 
megint engedjük FEL... „LE-FEL-LE-FEL-LE-
FEL” Ezt mondhatjuk magunkban, így köny-
nyebb ritmusosan végezni az újraélesztést, ami 
nagyban megnöveli a hatékonyságot. (A szív is ritmusosan ver!) 
Ha a lenyomást nyújtott karral végezzük, csak csípőben mozog-
va, akkor lényegében a felsőtestünk súlyával tudjuk lenyomni a 
mellkast, ami nagy könnyebbség, nem fáradunk olyan gyorsan. 

Az idősebbek mellkasának lenyomása az első 4-5 alkalommal ne túl nagy erővel 
történjen, nehogy „összetörjük” a mellkast. A mellkas rugalmasságát kitapasztalva 
folyamatos legyen a lenyomás-felengedés. A mellkas lenyomását elég gyorsan kell 
végezni.  Próbáljuk másodpercenként kétszer lenyomni a mellkast, így egy perc alatt 
120 lenyomás történik, ez ideális. Fárasztó, ha az újraélesztés elhúzódó, vagyis ha 
percekig kell végezni. Ezért jó, ha van társ, aki két perc után átveszi tőlünk, mi pedig 
újabb két perc után tőle... és így tovább. Az újraélesztést a mentő kiérkezéséig kell 
folytatni. A mentőegységnek el kell mondanunk, hogy mi történt és a segítségünkre 
is szükség lehet még, ezért maradjunk a helyszínen, amíg csak kell. Van úgy, hogy a 
mentő kiérkezése előtt sikerül az újraélesztés! Újból van légzés és így szívműködés is, 
a bőrszín is normalizálódik,akár az eszmélet is visszatérhet. De ha az illető még nincs 
eszméleténél, (általában ez a gyakoribb, de már újra él!) akkor is 

SIKERES ÚJRAÉLESZTÉST VÉGEZTÜNK!

Egy mentősmondás szerint:A ROSSZ ÚJRAÉLESZTÉS IS JOBB, MINT A TÉTLEN-
SÉG!    Merjünk cselekedni, mert így nem csak egy élet menthető meg!   

            Papp Zoltán mentőtiszt 

ZöldSarok -Trágyázás

A kiskerti növénytermesztés mondhatni újra virágko-
rát éli. A közelmúltban a vírushelyzet különösképpen 
ráirányította az emberek figyelmét ennek szükségessé-
gére, és hasznára. A zöldségek és gyümölcsök otthoni 
termesztésével hozzájárulunk bolygónk védelméhez 
is, az ipari növénytermesztés és élelmiszertermelés 
jelenti ugyanis az egyik legnagyobb veszélyt ökoszisz-
témánkra. A háztáji növénytermesztés alapja is a talaj. 
A talaj tápanyagokkal és vízzel látja el növényeinket, 
így nélküle azok nem is létezhetnének.  Fontos 
azonban tudnunk, hogy a talaj feltételesen megújuló 
erőforrás. Mit is jelent ez? Ha felelőtlenül hasznosítjuk 
talajainkat, akkor egy idő után kimerülnek, és többé 
nem lesznek alkalmasak sem a növénytermesztésre, 
sem egyéb közvetett szolgáltatások biztosítására (pl. 
víz megkötése, tárolása). A talajjal ezért törődnünk 
kell, a tőle elvont anyagokat valahogyan vissza kell 
juttatnunk. Ennek legegyszerűbb módja a trágyázás, 
melyet kiskertjeinkben is fontos elvégezni. A talaj ter-
mékenysége folyamatosan változik a rajta termesztett 
növényektől, és az időjárási viszonyoktól függően. A 

termékenységet leginkább befolyásoló tulajdonsága a 
humusztartalom. A humusz nem más, mint a talajban 
lévő szerves anyagok, ennek pótlására mindenképpen 
szükség van. Emellett a termőréteg nagy mennyiség-
ben tartalmaz szervetlen anyagokat is, melyek szin-
tén elengedhetetlenek a növények fejlődéséhez. Ezek 
közül a nitrogén, a kálium és a foszfor a legfontosabb 
tápanyagok, emellett azonban számtalan mikroelem 
is igen fontos szerepet játszik a növények életében, 
például a magnézium, a kén, a vas, a bór. Mindezek 
fényében kell megválasztanunk a megfelelő módszert 
a talajjavításra. Szerencsére egy igen egyszerű, jól be-
vált, mindenki által ismert módszer van birtokunk-
ban, mely nagyszerűen biztosítja a talaj megújuló 
képességét. Kiskertekben az istállótrágyával, valamint 
a komposzttrágyával történő talajjavítás a leginkább 
környezetbarát, s egyben igen eredményes módszer. 
Ezek a trágyák ugyanis biztosítják a megfelelő hu-
musztartalmat kertünk termőrétegeinek, s emellett az 
összes fontos szervetlen anyagot is pótolják a legalap-
vetőbb elemektől a mikroelemekig. A trágya haszno-
sulása szempontjából az őszi időszakban történő ki-
juttatás a legmegfelelőbb. Ekkor ezt érdemes az ásással 
egybekötnünk, így a kívánt anyagokat máris beforgat-

juk a talaj felső rétegébe. Fontos megemlítenünk egy 
másik kertművelési módszert is, a mélymulcsos mű-
velést. Ennek lényege, hogy kertünket nem ássuk fel, 
hanem minden év őszén trágya és szalma rétegeket 
halmozunk fel rajta. Ezek a rétegek idővel tápanya-
gokban gazdag, laza szerkezetű, jól kezelhető réteget 
hoznak létre a talaj legfelső szintjén, mely kiválóan al-
kalmas lesz a kertművelésre. A talaj forgatása, tehát az 
ásás valamilyen szinten károsítja a talaj szerkezetét és 
a talajéletet, például az ásás után kevésbé tudja meg-
tartani a vizet, így gyakrabban kell majd öntöznünk. 
A mélymulcsos művelés vitathatatlan előnye, hogy a 
talaj szerkezetét megőrzi, a tápanyagokat megfelelő 
módon visszapótolja. Próbáljuk meg mindezek fényé-
ben elvégezni az őszi trágyázást, a többféle módszer 
közül igyekezzünk a termőréteget leginkább kímélő 
módszereket választani, s a talaj a következő tavaszon 
biztosan meghálálja a törődést. 

Írta: Molnár Márton Bölcs Baglyok Szögi Lajos Köz-
hasznú Alapítvány munkatársa

Lektorálta: Dan-Megyeri Tamás Bölcs Baglyok Szögi 
Lajos Közhasznú Alapítvány kuratórium tagja



 KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKTiszalökiHírlap 7
Polgármesteri Hivatal  
ügyfélfogadási rendje: 
Telefonos érdeklődés:  

06 42/278-122

Polgármester fogadóóra: 
Minden hónap első szerdája 13.00.-
15.00 - ig és/vagy előzetes telefonos 

egyeztetés alapján - 42/278-122

Jegyző fogadóóra: 
Minden hónap első szerdája 9.00.-
11.00 - ig és/vagy előzetes telefonos 

egyeztetés alapján - 42/578-504 
 

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 

 
Tiszalöki gyógyszertárak:  

Flóra Patika 06 42/578-047 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 

08:00-18:00 • szombat: 08:00-12:00 
v.: zárva 

 
Szarvas Gyógyszertár 06 42/278-156 

Nyitva tartás: Hétfő- péntek: 08:00-
12:00, 13:00-17:00 Szo. - v.: Zárva 

 
Az orvosi 

ügyelet telefonszáma: 42/278-405 
 

Dr. Balogh Ilona háziorvos rendel:  
páros héten délelőtt, páratlan héten 

délután (42/278-115) 
 

Dr. Krámor Katalin háziorvos 
rendel: páros héten délután, párat-

lan héten délelőtt (42/278-115) 
 

Dr. Rácz Sándor házior-
vos rendel: páros héten 

délután, páratlan héten délelőtt 
(42/278-244) 

 
Dr Ványai István gyermekorvos 
rendelési idő: hétköznap 8-11-ig 

(42/278-123)

Védőnői szolgálat: 42/278-207

Vérvételi időpontok: kedd, szerda, 
csütörtöki napokon – 7-től 9.30-ig 
Leletek átvétele: ezeken a napokon 

10.30- tól 11.00- ig

Tiszavasvári patikák  
ügyeleti rendje, ideje: 

Október 15-21.: Aranykereszt 
Gyógyszertár Tiszavasvári, Vasvári P. 

út 61. 06 42/520-012 

Október 22-28.: Kabay Gyógyszertár  
Tiszavasvári, Vasvári P. út 18. 

06 42/520-089

Október 29-November 04.: Kelp 
Ilona Gyógyszertár Tiszavasvári, 

Kossuth út 40. 06 42/520-057

November 05-11.: Aranykereszt 
Gyógyszertár Tiszavasvári, Vasvári P. 

út 61. 06 42/520-012 

November 12-18.: Kabay 
Gyógyszertár Tiszavasvári, Vasvári P. 

út 18. 06 42/520-089 
 

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!

Tiszalök–Szőlőskertben, 
4 szobás,120 m2, részben 
alápincézett - földszintes, 
szilikátépítésű, felújítan-
dó, hagyományos fa nyí-
lászárós családi ház, 1186 
m2 telken eladó!  7.6  M Ft 
Érd:06 30 7375-768

Tiszalök–Szőlőskertben, 
4 szobás, 99 m2, részben 
alápincézett, földszintes, 
hőszigetelt szilikátépítésű, 
komfortos, családi ház, 
1003 m2 teljes közműves 
telken eladó 15.9 M Ft. 
Érd:06 30 7375-768

Tiszalökön - az Új Üdü-
lőn, igényes, hőszigetelt 
téglaépítésű, 3 szintes, 300 
m2, 6 szobás – minden 
kényelmet /kikapcsoló-
dást biztosító Panzió, 842 
m2 összközműves telken 
eladó! 59.9 M Ft Érd:06 30 
7375-768

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

Tiszalök belvárosában 
150 m2-es, földszint + 
emeletes, POROTON tég-
la építésű, duplakomfor-
tos, 4 szobás, kis rezsijű, 
nagyon jó tájolású családi 
ház eladó! Az összközmű-
ves telek mérete: 921 m2. 
Irányár: 19.5 M Ft. Érd.: 
06 30 7375-768

Tiszalök belvárosában 
IGÉNYES, nagyon szép, 
110 m2-es, földszint + 
részben alápincézett/ tég-
laépítésű, összkomfortos, 
Nappali + 3 félszobás, kis 
rezsijű, nagyon jó tájolá-
sú, klímás, amerikai stílu-
sú, cserepes tetővel, tera-

szos családi ház eladó! Az 
összközműves telek mére-
te: 710 m2       26.99 M Ft. 
Érd.: 06 30 7375- 768

Tiszalök belvárosában 
1.254 m2, teljes közmű-
vel rendelkező telek, 30 
m2-es könnyűszerkezetes 
épülettel eladó! A köny-
nyűszerkezetes épületben 
mosdó, WC, villanykály-
ha is beépítésre került, így 
az épület vállalkozásra is 
alkalmas! Az ingatlan te-
lephelynek is kiváló.  3,8 
M Ft Érd.:06 30 7375-768

Tiszalök belvárosában 
1.930 m2 nagyságú tel-
ken,100 m2-es, 3 szobás, 
földszintes, felújítandó, 
tufa falazatú családi ház 
eladó! A nyílászárók ha-
gyományos faablakok. 
Melléképület is található 
a telken. A szennyvízháló-

zatra nincs rákötve a ház, 
illetve csak gázcsonk van 
az előkertben. 7.8 M Ft. 
Érd.:06 30 7375-768

Tiszalök városban 300 
m2-es, 3 szintes, magas 
tetős szilikátépítésű, ösz-
szkomfortos, 2 nappali + 
5 szobás, 4 fürdőszobás (1 
fürdőkádas, 3 zuhanyzós, 
4 WC), kis rezsijű, nagyon 
jó tájolású, fűtő-hűtő 
klímás családi ház eladó! 
A telek mérete: 3.513 m2.  
CSOK is igénybe vehe-
tő! 24.9 M Ft Érd.: 06 30 
7375-768

Tiszalök belvárosában 
140 m2-es, földszintes, 
felújítandó üzlet épület, 
2145 m2-es teljes köz-
művel rendelkező telken 
eladó! 3.9 M Ft Érd.: 06 
30/737-5768

Tiszalök városban 75 
m2-es, földszintes, jó ál-
lapotú, vályogépítésű, 
komfortos, 2 szobás, kis 
rezsijű, nagyon jó tájolású 
családi ház eladó! Az ösz-
szközműves telek mérete: 
1.070 m2. A családi ház a 
MÁV Állomás közelében 
található. 6.9 M Ft Érd.: 
06 30/737-5768

VÉGELADÁS ELKÖL-
TÖZÉS MIATT Villany-
morzsoló, almadaráló, 
hegesztő trafó. Bútorok, 
diófa lambéria, akácfa 
kerítéselemek (600 db 
80 és 100 cm x 7 és 10 
cm), 70x70 vízóra akna-
kibúvó (új), radiátorok, 
műanyag ballonok, kézi 
szerszámok, edények, al-
katrészek. Jöjjön, kérdez-
zen! Megéri! Érd.:Nagy 
Miklósné Tiszalök, 
Honvéd u. 20.  Tel.: 06 
42 278 436

A VILL-ÁSZ PLUSZ Kft mun-
katársakat keres az alábbi szak-

mákban: 
villanyszerelő:  

1800 Ft.- nettó órabér 
lakatos:             

1700 Ft.- nettó órabér 
heggesztő:         

1700 Ft.- nettó órabér 
villamosipari technikus:  

2000.- Ft nettó órabér 
Jelentkezni lehet a 30/205-2581-

es telefonszámon vagy 
a villasz@villasz.hu email címen, 

fényképes szakmai önéletrajz 
beküldésével.

Az elmúlt időszakban születtek: 
Dózsa Zoé Renáta  

Jánószky Károly Dániel

 
Elhunytak: 

Bertalan Istvánné 
Pál Miklósné 

Szentesi Mihály 
Zombor László 

 
Házasságot kötöttek: 

Molnár Andrea és Mezei Attila 
Magyar Anett és Varga Ferenc  

ELSŐSEGÉLY TANFOLYAM INDUL  
FOLYAMATOSAN

a művelődési házban
Papp Zoltán vezetésével

Jelentkezési határidő minden hónap 15-ig!

Érdeklődni a  
30/996-9646-os
telefonszámon 

lehet

Állattartók figyelem!

Dr. Bodnár József állatorvos rendelési ideje 

Hétfő-Szerda-Péntek: 16.00 – 20.00-ig

Kedd-Csütörtök délután: műtéti nap 
Szombat délelőtt műtéti nap:  

Mindkettő előre egyeztetett időpont alapján.

Rendelésre, műtétre időpontfoglalás a  
0630/324-3023 telefonon, SMS-ben, vagy Viberen! 

Tisztelt  
Olvasók!

A most megjelenő 
versem, Párom apu-
kájának emlékére 
készült, kinek szep-
temberben volt nyu-
galomra találásának 
évfordulója. Sajnos 
nem volt szerencsém 
megismerni Őt eb-
ben az életben, de 
tudom, hogy fentről 
árgus szemekkel fi-
gyel, s mindenkit és 
mindent lát. Hiszem, 
hogy a felhők világában szíve nagyon boldog, s to-
vábbra is önzetlenül vigyáz szeretteire. Ily módon sze-
retnék megemlékezni Róla én is, s osztozni Párom és 
családja fájdalmában. Ismeretlenül is megemlékezem, 
s a mondottak alapján úgy érzem, mégis ismerem. Fo-
gadják szeretettel a most megjelenő Emlékiratomat.

Radics Nikolett

Radics Nikolett

Emlék-emlék, emlékezés

Oly sok mindent megéltetek, 
Melyekre szívesen emlékeztek. 

Sajnos én sokat nem tudok, 
Hogy milyen is volt vele utatok.

Hallottam róla sok jót, s kevés rosszat, 
Végül senki sem kívánhatna Tőle jobbat. 
Bármit kértetek, mindig megkaptátok, 

Ha mégsem, segítettetek, hogy megkapjátok.

Gyermekkorotok oly mesés volt, 
Hisz a kíváncsiság bennetek tombolt. 

Mindig választ kaptatok a kérdéseitekre, 
S Ő vigyázott minden egyes lépéseitekre.

Néha-néha ámulatba ejtett mindenkit, 
Mikor asztalon táncolva emelte fel kezeit. 
Vígan élte meg élete minden egyes napját, 
S felétek mindig boldogan tárta ki karját.

Érzéseit nem biztos, hogy szívesen kimutatta, 
De hatalmas szívét néha mégis megmutatta. 
Ha tehetném, én is visszamennék az időben, 

Hogy Apukátok is szerepeljen veletek a jövőmben.
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