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A Tisza-tó jövője
A mi Tiszánk 5-6000 éven át háborítatlanul kanyargott a maga 
vájta medrében. Azután a 19. század közepén megelégelték a 
kiszámíthatatlan szeszélyeit, és igyekeztek gátak közé szorítani  
az áradáskor tengernyi vizét. Legutóbb pedig munkára fogták: 
két helyen is áramot termelnek felduzzasztott energiáival. Az 
1970-es években kialakított mesterséges tónak azonban mégsem 
ez lett az igazi hozadéka, hanem nevét, arcát adta 8 település 
természetes szövetségének. A Tisza-tó régió… Így szerepel  
hivatalosan, kiemelt nemzeti program rögzíti a fejlesztését,  
miniszteri megbízott felügyeli a fenntartható fejlődéssel kapcso-
latos célkitűzések megvalósulását.
Tiszaszőlős is ennek a fontos-
nak – sokszor kiemeltnek - 
mondott régiónak tagja. 
Súlyunk, szerepünk ma még 
nem meghatározó, de törek-
szünk arra, hogy az idelátogatók 
jól érezzék magukat, a községről 
kialakult kedvező kép pedig 
javítsa az itt lakók önbecsülését.

A Tisza-tó jövője hasonlít egy 
színes kirakós játékhoz, melyben 
a daraboknak illeszkedni kell 
egymáshoz, különben élvez-
hetetlen a kép. Az első talán az 
lehet, hogy megismerjenek
bennünket. Idegenvezető ismerősöm mesélte, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia már nyugdíjas tagjai csónaktúrán 
vettek részt a tó vadregényes részein.  Ámulattal figyelték az 
érintetlen természet szépségeit. Sokan itt döbbentek rá, hogy 
megjárták a világ sok táját, de nem tudták, hogy ilyen szépség 
van itt, az Alföld közepén. Sokszor csak le kell hajolni érte. Ezt 
tette Csiki Anetta is, aki 3 szépen szerkesztett füzetben csinál 
kedvet a Tisza-tavi barangoláshoz, a kerékpározáshoz és 
bemutatja a  tó és környékének növény és állatvilágát. Az 
abádszalóki Vajó Sándor is körbejárta a tavat, és  Örökségünk- 
Tisza-tó címmel  132 oldalon meséli el azt,  ami megérintette 
ezen a tájon, a 14 tó körüli, a tó közeli településen. Mi pedig 
zsebtérképpel, képeslapokkal adunk hírt községünkről. A régió 
sorsa nagyban azon múlik, hogy a gazdaság megtalálja e újra a 
helyét a megváltozott környezetben, és az elfogadott terület-

fejlesztési elképzelés jár e munkahelyteremtéssel. Sokat 
lendítene a térségen a táji adottságokhoz illeszkedő 
mezőgazdaság támogatása és a háztáji gazdálkodás 
felélesztése. Súlyos gondként nehezedik a régióra az utak 
leromlott állapota. Ezen  a vízi közlekedés, különösen a 
teherszállítás fejlesztése segítene. Reméljük, nemcsak 
kivételes látványosságnak számít majd a Tiszán a 
személyszállító  turista hajó. Az idegenforgalom biztató 
képet mutat. Sokan ismerik már a Szőlőszem farmot, a tiszai 
horgászhelyeket, a közeli települések termálfürdőit. 
A helyiek számára szervezzük a falunapokat, a sport és kul-

 turális rendezvényeket, de gyakori vendég a szomszéd 
településen lakó  érdeklődő látogató is. Bővült a szállás 
lehetőség is, két panzió már üzemel, a harmadikat most 
építik a Jókai úton. Érdemes megállni a Fő úton lévő 
falatozónál és a látvány pálinkafőzdénél. Emellett 
önkormányzatunk tervezi egy 400 adagos konyha építését 
pályázati támogatással. Talán egyszer ismét érdemes lesz 
megállni Szőlősön egy frissen sült rántott velőért…

A jövőbe látni mindannyian szeretnénk, de a magukat 
látnoknak nevezők már sokszor becsaptak. A lehetőségeket 
felmérni, az adottságokat kihasználni, a jövőt tervezni szép 
feladat. Ha ezt a környék települései is így látják, van jövője 
a Tisza-tó régiójának.

Oláh Vince
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Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült részletes jegyzőkönyveket a felújított Községi 
Könyvtárunkban tanulmányozhatják, a legutóbb elfogadott önkormányzati rendeletek az önkormányzat hirdetőtábláján is megtekinthetők.

 Debrődiné Zoboki Magdolna
 jegyző

Tisztelt Olvasók!
A Szőlősi Hírek 2014. évi első számának lapzártáját követően 
Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
alkalommal ülésezett. 

1./ 2014. április 28. 
• Elfogadta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat  2013. évi
költségvetésének elfogadásáról szóló zárszámadási rendeletét. 
• Döntött a  2013. évi belső ellenőrzési jelentés
elfogadásáról. 
• Elbírálta a Községi Önkormányzat Szociális
Szolgáltatások Fejlesztése című pályázat keretében mikrobusz 
vásárláshoz beszerzett árajánlatokat. 
• Döntött a 2014. évi közmeghallgatás időpontjának
kitűzéséről.  
• Kezdeményezte a Tisza-tavi Sporthorgász, Halászati,
Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közhasznú Nonprofit 
Kft.-ben tulajdonrész  megvásárlását.  
2./ 2014. május 15. Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete közmeghallgatást tartott. 
• A közmeghallgatáson Kerekes András polgármester
tájékoztatta a megjelenteket a 2013. év költségvetési év 
teendőinek végrehajtásáról, a 2014. évre tervezett önkormányzati 
működési és fejlesztési célú feladatokról, a 2014. évre elnyert és a 
pályázni tervezett közmunkaprogramok célkitűzéseiről. 
• Tiszaszőlős Községi Önkormányzat „Merre tovább
Tiszaszőlős?” címmel tájékoztatást adott a Tiszaszőlős-
Tiszafüred vagyonper lezárásaként Tiszaszőlőst megillető összeg 
megérkezéséről, eddig felhasználásáról és a felhalmozási 
feladatokkal kapcsolatban kialakított további elképzeléseiről. 3./ 
2014. június 18. 
• Módosította a Tiszaszőlős Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2014. évben alkotott önkormányzati 
rendeleteinek számozását.  
• Megalkotta  a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendeletét. 
• Elfogadta  Tiszaszőlős Község nem közművel
összegyűjtött szennyvize  közszolgáltatási szerződésének 
megkötését a TRV Zrt-vel.
• Kiválasztotta  Tiszaszőlős Község fogorvosi
rendelőjének eszközbeszerzésre beérkezett árajánlatok nyertes 
pályázóját. 
• Kiválasztotta a Tiszaszőlős Alkotmány út 24. szám
alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan tetőcseréjére beérkezett 
árajánlatok nyertes pályázóját. 

• Elfogadta a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés megkötését. 
• Megbízást adott közbeszerzési eljárás
lebonyolítására a „Napelemes rendszerek telepítése 
Tiszaszőlős településén" tárgyú pályázat tárgyában. 
• Jóváhagyta  „Napelemes rendszerek telepítése
Tiszaszőlős településén" tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
ajánlattételi felhívást. 
• Döntött  a Fűtéstechnikai Kft. 2014. évi
veszteségének rendezése tárgyában. 
• Megtárgyalta  a  többfunkciós rakodógép
beszerzésére beérkezett árajánlatokat, döntött a 
beszerzésről. 
• Állattartó telep vásárlási tervének és forgalmi
értékbecslésének megrendeléséről döntött.  
• Jóváhagyta a tiszaszőlősi kishajó-kikötő bérleti
szerződését. 
• A tiszaszőlősi kishajó-kikötő üzemeltetésével
kapcsolatos feladatokról döntött. 

4./ 2014. június 30. zárt ülés
• Megbízta Szabóné Koczok Nóra óvodapeda-
gógust 2014. július 1-től  2015. június 30-ig terjedő 
időszakra a helyi Cseperedő Óvoda vezetői feladatainak 
ellátásával. 
• Bérleti szerződést kötött a tiszaszőlősi kishajó-
kikötő üzemeltetésére az Albatrosz-Füred Bt. tiszafüredi 

gazdasági társasággal. 

5./  2014. június 30. nyít ülés
• Megtárgyalta a JNKSZ Megyei Kormányhivatal
törvényességi felhívását  a temetőkről és a temetkezésről 
alkotott önkormányzati rendeletéről.   
• Módosította  a temetőkről és a temetkezésről
alkotott 10/2004. (IV. 26) számú rendeletét.  
• Megtárgyalta és elfogadta a TRV Zrt. beszámolóját
a 2013. január 1-től 2013. december 31-ig Tiszaszőlőson 
nyújtott Viziközmű-szolgáltatással kapcsolatosan. 
 Megtárgyalta és elfogadta a Tiszaszentimre Református 
Szociális Szolgáltató Központ Tiszaszőlősi Gyermekjóléti 
Szolgálatának 2013-ban folytatott gyermekvédelmi 
munkájáról szóló beszámolót. 
• Önkormányzati főzőkonyha kiviteli terveivel
kapcsolatos előkészítő feladatokról döntött. 
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INTÉZMÉNYEINK: ÓVODAINTÉZMÉNYEINK: ÓVODA

Új vezető az óvoda élén...
szőlősi Cseperedő Óvodában, szeretek itt dolgozni. 
Hivatásomnak érzem az óvónői munkát. Tudom, hogy milyen 
fontos a szülőknek, hogy jó kezekben, biztonságban tudják 
gyermeküket, hiszen az óvoda az első hely, ahol a gyermekeknek 
önállóan, a szülők nélkül kell boldogulniuk. Fontosnak tartom a 
szülő és az óvoda együttműködését a gyermek nevelésében, közös 
rendezvények, kirándulások szervezésekor. Az előző években jól 
működött, remélem ezt követően is így marad. Vegyes 
csoportokban dolgozunk az óvodában, ami azt jelenti, hogy 
mindkét csoportban 3 éves kortól 7 éves korig vannak 
gyermekek. Ez a régebbi ún. „osztott” csoportokhoz képest (kis, 
középső, nagycsoport külön) újdonságot hozott. Számtalan 
előnye van ennek a csoportszervezésnek, hogy mást nem is 
említek: így lehetőség nyílik arra, hogy a testvérek egy csoportba 
járjanak, és az óvónénik így végig kísérhetik a gyermekeket 
kiscsoportos kortól az iskoláig.  Hiszem, hogy:„Minél jobban 
ismerjük a gyermeket, annál jobban megértjük, minél jobban 
értjük, annál inkább szeretjük, s így annál hatékonyabban 
tudjuk majd nevelni.”  (Nagy László) 

2014. április 7-én kiírásra került a pályázat az óvodavezetői 
munkakörre. Egyedüli pályázóként indultam a nevelőtestület 
tudtával és támogatásával. A pályázat elbírálása után, 2014. július 
1-től egy év időtartamra megbízást kaptam az óvoda vezetésére. 
Nevelőtestületünk összetétele nem változik. Nagy öröm 
számunkra, hogy ismét megszépülhet óvodánk. Az éves 
karbantartás, tisztasági meszelés mellett idén a csoportszobák 
festése is megvalósult. Emellett az óvoda udvara teljesen megújul: 
hamarosan elkészül az új homokozó, melyhez az őszi Szüreti bál 
bevételéből sikerült az anyagokat megvásárolnunk. Emellett 
Alapítványunk hatékony működésének és az önkormányzat 
segítségének köszönhetően két új mászókát, és további két rugós 
hintát sikerült vásárolnunk, melyet a takarítási szünetben 
telepítenek a szakemberek.

Tartogat-e a következő tanév új feladatokat?

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, és a 363/2012. 
kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról, és 
a Pedagógiai Programunk adja az óvodai nevelés keretét. A 
törvényi változásokat folyamatosan figyelemmel kísérjük. Fontos 
számunkra a partnerek elégedettsége. Bizonyára sokan hallottak 
már a pedagógusminősítési eljárásról, mely szinte minden 
pedagógust, így minket is érint. A minősítési rendszer célja a 
pedagógusok egyéni szakmai fejlődésének motiválásával a 
közoktatás rendszerének eredményesebbé tétele.
Milyen továbbképzésre jársz? 

Jelenleg a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési 
karán végzem a Pedagógus Szakvizsga szakirányú továbbképzési 
szakot, differenciáló fejlesztőpedagógiai ismeretek 
tanulmányterületen, melyet várhatóan 2015. májusában fejezek 
be. Ezt követően további egy év képzés vár rám a Közoktatás 
vezetői szakon. Ez utóbbi végzettség feltétele az óvodavezetői 
munkakörnek.
Sok sikert kívánunk a vezetői munkádhoz!

Az interjút Tolvajné Zsuzsa készítette.

Milyennek látod ezt az óvodát?
Természetesen minden intézmény más. A Programot, amivel itt 
dolgozunk - Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel-már 
ismertem előző munkahelyemről. 2010-ben új külsőt kapott az 
intézmény: teljes körű felújítás után, új bútorokkal felszerelve 
szép, esztétikus környezet fogadja az óvodába érkezőket. A 
gyermekek hamar elfogadtak, és úgy gondolom, hogy a szülőkkel 
is sikerült jó kapcsolatot kialakítanom, amiért most is hálával 
tartozok. Külön öröm számomra, mikor az óvodából már egy-két 
éve elballagott gyermek is örömmel üdvözöl, amikor találkozunk. 
A kollégák is elfogadtak, a nevelőtestület teljes jogú tagjaként 
kezelnek. Elmondhatom, hogy otthon érzem magam a  Tisza-

A képviselőtestület 2014. július 1-től Szabóné Koczok Nóra 
óvónőt bízta meg 1 évre a Cseperedő Óvoda vezetői feladatainak 
ellátásával. Ebből az alkalomból kérdeztük, hogy

 Miért lettél óvónő?

Mindig is tetszett az óvónői pálya, szerintem nincs annál szebb 
dolog, mint gyermekekkel foglalkozni, látni, hogy a kisgyermek 
napról napra fejlődik, okosodik, önállósodik, és végül nagy 
óvodássá-kisiskolássá cseperedik. Közben megtanul számtalan 
dolgot, gazdagodik élményekkel, megismerkedik a környező 
világgal. Hálás feladat a miénk, hiszen rengeteg szeretetet kapunk 
a gyermekektől, sok vidám pillanatot élünk át velük és ez átsegít 
minden nehézségen. 2003 őszén kezdtem óvodában dolgozni. 
Először a Tiszaszentimrei Napköziotthonos Óvodában, majd 
Kunmadarason, az Összevont Óvodai Intézményben 
helyettesítettem gyes-en lévő kolléganőt. A tiszaszőlősi óvodába 
2009-ben kerültem, kinevezésem 2011. szeptemberétől szól.

Lesznek-e gyerekeket, szülőket érinző változások?
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MEGKÉRDEZTÜK A POLGÁRMESTERT…MEGKÉRDEZTÜK A POLGÁRMESTERT…

A másik ilyen nagy jelentőségű felújítás a református 
templomot érinti…

KA: A 18. században épült templom már többször „kapott új 
ruhát", legutóbb az 1980-as években lett felújítva a tető, a külső 
homlokzat és részben a templom belseje. A mostani felújítás 
nem az önkormányzat közreműködésével történik, de a 
pályázat elindítását a község 1 millió forinttal támogatta és 
most is figyelemmel kíséri.  

elkezdett rekonstrukció során már kicserélték a torony 
lemezborítását, leszedték az eternitpalát, kijavították és 
gombamentesítették a tető faszerkezetét, a műemléki 
jelleget erősítő kerámia cserepek alatt ezentúl tetőfólia 
is akadályozza a beázást. Nagy munka lesz még a torony 
és a homlokzat javítása és festése. A külső munkákon 
túl, sok aprónak tűnő javítás lesz a templom belsejében. 
A teljes felújítás a  tervek szerint 2014. szeptember 
végéig elkészül.

A templom szomszédságában, az óvodában is 
építkeznek: új udvari játékokat kapnak a gyerekek?

KA: Az óvoda 3 éve létrehozott alapítványa 
finanszírozza ezt a fejlesztést. A korábban pályázati 
pénzből és társadalmi munkával kialakított játszó tér 
elavult, az eszközök egy része nem felelt meg az előírt 
követelményeknek. Ezért a kuratórium úgy döntött, 
hogy a 1 millió 185 ezer forintot költ udvari játékok 
beszerzésére. Ezt az összeget a helyi önkormányzat 300 
ezer forinttal kiegészítette és vállalta az eszközök 
telepítését és az udvarrendezést. Jelenleg takarítási 
szünet van az óvodában, de mire a gyerekek 
megérkeznek az udvar is felújítva várja az óvodásokat.
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Látványos munka folyik a helyi vízműtelep területén.  Hogyan 
halad a község egyik legnagyobb beruházása?

Kerekes András polgármester (KA): Az elmúlt év 
novemberében pályázatot írtunk ki az ivóvízminőség-javító 
beruházás kivitelezői munkálataira. A beérkezett pályázatok 
elbírálása után megkötöttük a vállalkozói szerződéseket, és 
március 1-jén megkezdődött a közel 154,4 milliós 
rekonstrukció. A megvalósítást az EU 139 millió Ft-tal 
támogatja, a szükséges önerőt is pályázati forrásból biztosítja a 
község. A munka nagy része a lakosság szeme előtt zajlik, 
hiszen a Petőfi és a Kossuth úton, valamint az Alkotmány út 
egy részén már kicserélték a gyakran javított öreg csöveket, új 
tolózárakat, bekötéseket raktak a vízvezeték rendszerbe. A 
legnagyobb változás azonban a vízműtelepen történik. 
Elkészült a 300 m mély kút, amely már üzemel és vizet 
szolgáltat. Befejezéséhez közeledik az 50 köbméteres föld alatti 
tartály betonozása. Az új gépészeti berendezések miatt bővíteni 
kellett a gépházat, ezzel együtt kicserélték a nyílászárókat, és új 
nyeregtetőt kapott az épület. Jelenleg próbaüzemben működik 
a rendszer, a teljes befejezés őszre várható, addig kisebb 
zavarok lehetnek a vízszolgáltatásban. A külső munkák 
befejezése után kerül sor az utakban okozott károk 
helyreállítására.

KA: Az elmúlt nevelési év elején óvodánk kivált az 
abádszalóki központú Hat Szín Virág Óvodai 
társulásból. A képviselő-testületünk akkor Boros 
Lászlónét bízta meg 1 évre - 2014. június 30-ig - a 
vezetői feladatok ellátásával. A nemzeti köznevelésről 
szóló törvény értelmében az intézményvezetői 
kinevezés egyik feltétele a pedagógus-szakvizsga 
keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, 
mellyel egyik tiszaszőlősi óvónő sem rendelkezik. 

Az Új Széchenyi 
Terv Észak-Alföldi 
Operatív program 
keretében megva-
lósuló „Tisza-tavi 
templomok útján” 
című pályázatban a 
résztvevő 7 telepü-
lésen 494 millió 
forint összeget 
fordíthatnak 8 temp-
lom rekonstrukció-
jára és látogatóbarát 
fejlesztésére vala-
mint 4 kegyhely és 
egy vallási turisztikai 
szálláshely kialakí-
tására. A meg-
valósítást 100 %-ban 
az Európai Unió és a 
magyar állam fedezi. 
A templomunkban  

Július 1-jétől Szabóné Koczok Nóra vezeti az óvodát. 
Miért vált szükségessé a vezetőváltás?
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A tavasszal kiírt vezetői pályázatra is csak egy óvónő - Szabóné 
Koczok Nóra - adott be írásos pályázatot. A tartalmában jó 
pályázatot a képviselőtestület az előbbi hiányosság miatt 
elutasította, és csak 1 évre bízta meg a vezetői feladatok 
ellátásával valamint kötelezte az előírt szakképesítés 
megszerzésére. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy 
Boros Lászlóné óvónőnek megköszönjem közel 10 éves vezetői 
tevékenységét,  továbbra is számítunk munkájára.

A tavasszal az önkormányzat megvásárolta a Paska 
család kertészetének egy részét. Most van a nyári 
zöldségszezon. Sikerült piacképes terméket előállítani az új 
tulajdonosnak?

KA: A kertészetet a tulajdonos betegsége miatt nem tudta 
működtetni a család. Szerencsére Irénke felajánlotta a tudását 
és tapasztalatát önkormányzatunknak, és továbbra is ő 
irányítja a termelést és az árusítást. A korai tavasz, a kedvező 
időjárás és az ott dolgozó 10 közmunkás keze nyomán minden 
sátor tele van minőségi árut adó uborkával, paprikával, 
paradicsommal. 

A piac ugyan változó, de eddig nem volt okunk a panaszra. 
Jelenleg a tiszafüredi piacon árusítunk, konyhákra szállítunk, 
hétfőn és pénteken helyben is megvásárolható a friss zöldség. 
A kérdésre „igen” a válaszom, jól startolt a vállalkozásunk.

A kertészeten kívül milyen munkát tud biztosítani az 
önkormányzat és a munkaügyi központ a településen?

  KA: Jelenleg 126-an dolgoznak, és sokféle munkát végeznek 
a településen. Biztosan mindenki találkozott már utakat, 
árkokat, járdákat, parkokat takarító brigádokkal, az 
intézményekben és a hivatalban dolgozó közmunkát 
végzőkkel. Ők hosszabb-rövidebb ideig támogatott 
közfoglalkoztatásban vesznek részt.  A Szarvas Sándor úton – 
a régi Diszkont helyén – egy asztalos műhelyt alakítottunk ki. 
A felszerelése már megérkezett, 3 asztalos és néhány kisegítő 
munkás utcai és köztéri bútorokat, padokat fog gyártani.

Azt már kevesebben hallották, hogy a Sport út végén 
újjáélesztettünk egy ősi foglakozást, a vályogvetést. Az 
elkészült vályogot garázsépítésre használjuk fel.

 Augusztus 1–jétől 7 hónapon át 80, később még 45 fő vehet 
részt a különböző munkaprogramokban. Ők a belterületi 
utak javítását végzik, a belvíz elvezető árkokat tisztítják. 
Folytatódik a járdaépítés, még ebben az évben 2 km új járda 
készül el. Amennyiben elkészül az Alkotmány úti ikerlakás 
felújítása, megkezdjük a száraztészta készítését is. Az idén is 
foglakoztatunk a nyári szünetben diákokat. Sajnos csak 9 főre 
kaptunk támogatást, pedig 33 diák szeretett volna dolgozni. A 
sorsolással kiválasztott szerencsések napi 6 órás foglalkoztatás 
keretében a közterületen könnyű fizikai munkát végeznek, 
vagy az intézményeknél kisegítőként alkalmazzuk őket. A 
napokban lehetőséget kaptunk további létszámkeret 
igénylésére, ennek eredményéről később tudok tájékoztatást 
adni.
 A 2014-es gazdasági év felénél járunk, milyen 
most az önkormányzatunk pénzügyi helyzete?
KA:Az elfogadott költségvetésünk végrehajtása időarányos és 
rendezett a település pénzügyi háttere. Hitelünk, adósságunk 
nincs, a betervezett bevételek befolynak. A Tiszafüredtől 
vagyonmegosztás keretében kapott pénz nagy részét az 
államkincstárban kamatozó betétben helyeztük el. Úgy 
gondolta a képviselőtestület, hogy ebből kell fedezni a 
fejlesztések önrészét.  Az elképzeléseink megvalósulását 
lassítja, hogy számunkra hasznos pályázatok kiírása az EU-s 
ciklusváltás miatt késik. Jelenleg nincs olyan pályázat, ami a 
szociális konyha építését vagy kialakítását támogatná. 
Tárgyalást folytatunk az egykori tsz-központ tulajdonosával 
az épületek megvásárlásáról. Jelenleg az épületek 
állapotfelmérése és értékbecslése van napirenden. Továbbra is 
napirenden van a megújuló energia hasznosítása az 
intézményekben. Sajnos az erre irányuló, 2013. évben 
benyújtott pályázatunkról sincs még döntés. 

Az már köztudott, hogy októberben helyi önkormányzati 
választások lesznek. Indul e ismét a polgármesteri 
posztért az újabb, immár 5 éves ciklusra?
KA: Igen! Még sok olyan feladat van, amit folytatni 
szeretnék… ha a szőlősiek is úgy akarják!

Köszönjük a beszélgetést!
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INTÉZMÉNYEINK: ÁLTALÁNOS ISKOLAINTÉZMÉNYEINK: ÁLTALÁNOS ISKOLA

Az én iskolám, a mi iskolánk– gondolatok egy tanév emlékére…

2014. augusztus

2014. június 21-én hivatalosan is lezártunk 180 tanítási nappal egy 
tanévet. Minden, ami történt benne a múlt emléklapjaiba íródott be 
megváltozhatatlanul. Nehéz elmondani milyen is volt, hiszen sok 
nézőpontból láttuk, éltük át ezt a tíz hónapot, ezért másképp, 
máshogyan értelmezzük tartalmát, az eltelt események valóságát.

Talán közös emlékezésünk kezdőpontja az lehetne, ahogyan a 
gyerekeink és a felnőttek tekintetét lehetett látni a tanévzárás 
alkalmával. Mindenki boldogságtól sugárzó, mosolygós arccal 
érkezett az ünnepségre, hogy kifejezze utoljára tiszteletét a hosszú 
és fáradságos, végeláthatatlannak tűnő iskolai munkát kiváltó, de 
elköszönni készülő tanévnek, és átadja magát a nyári szünet 
kötetlenségének, a várva várt pihenésnek. 
Dolgos év volt, ez nem is lehet vitás, mindenkitől elvárta, hogy 
egyéni képességeinek legjavát nyújtsa.

Abban tehát biztosak lehetünk, hogy a tanév tartalmát értelmezve 
közös iparkodásunkat nem vitathatjuk el egymástól. Munkánk 
eredményének értékelése a tényadatok mellett elsősorban 
szubjektív benyomásaink elegyéből születik, objektivitása nyilván 
sérül, ugyanakkor érzelmeket mutat be és válthat ki az 
érintettekből. Az én tapasztalataim szerint iskolánk elmúlt tanévi 
erőfeszítései a következő teljesítményekben mutatkoztak meg:

– Elsőseink kiválóan megállták a helyüket iskolai
közösségükben

– A negyedikesekkel felkészültünk a felső tagozatra, elballagó
diákjaink pedig megtalálták a helyüket valamelyik
középfokú intézményben.

A legtöbben – elfogadva és befogadva felajánlott
segítségünket - személyes tudásuk, ismereteik gyarapodására
használták fel a felzárkóztató és fejlesztő órák, a napközi és a
tanszobai tevékenységek kereteit is.

–

– A gyerekek részére a „kötelezően 16 óráig tartó iskola"
igyekezett a tanulási idő mellett egyéb foglalkozásokat is
biztosítani: 24 szakkör, 3 sportkör, 1 tehetséggondozó óra
mellett lehetőséget nyújtott a református hitélet gyakorlására
is.

– A tiszafüredi Fekete László Zeneiskola-Alapfokú Művészeti
Iskola zenepedagógusai közel 30 diákunkat tanították és
készítették fel eredményesen az év végi záróvizsgára szolfézs-
ból, furulyából, fuvolából, harmonikából és trombitából.

– Tanulmányi versenyek terén természetismeretből
nyújtottunk

– Hagyományos iskolai rendezvényeink igényesek és

– Gyerekeink leginkább az alapítványi rendezvényünkre és új

– A Tiszaszőlősi Iskola Gyermekeiért Alapítvány 468.140 Ft

– A Cseh István és néhai Szilágyi Ida Alapítvány 12 felsős

– A tanév igazi ajándéka számomra mégis az volt,
hogy

új pedagógusokat, zenepedagógusokat, hitoktatókat 
köszönthettünk a tanévben, akik személyes 
élettapasztalatukkal, szakmai tudásukkal gazdagították 
iskolánk képzési kínálatát, 
programjainkon szívesen láttuk a tiszaderzsi 
tagintézmény tanulóit, és volt, amikor mi mentünk 
hozzájuk, vendégségbe,

megéltük milyen fontos mások gondjait meglátni, és 
lehetőségeink szerint segíteni: támogatást nyújtottunk 
Noahnak, a derzsi gyerekeknek, a lelkészasszonynak 
köszönhetően a Szivárvány-házba is látogatásokat tettünk.

Személyes emlékezetem megköveteli tőlem, hogy e sorok között 
elmondjam milyen megtisztelő volt számomra köszönteni szakmai 
elődünket, Kolozsváry N. Lajosné tanítónőt gyémántdiplomája 
átnyújtása alkalmából.
Egyszer azt írtam, hogy ballagáskor a zászló összeköt bennünket. A 
zászló, amelyen a ballagó osztályok és osztályfőnökük névsorával 
ellátott szalagok őrzik a diákok, tanárok, az iskolai évek emlékeit 
mindörökre. Nehéz szívvel veszem tudomásul az élet örök 
törvényeit életről és elmúlásról: Molnár Lászlóné tanárnő után e 
tanévben elhagyott bennünket Juhász Istvánné tanítónő, és Pálfi 
István igazgató úr is.

 De ballagáskor mind együtt voltunk és együtt is maradunk! 
TL.

–

–

–

Diákjaink közül 8 fő tett sikeres vizsgát operációs rendszerből, Word
használatból.

–
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Legutóbbi számunk óta született:

Legutóbbi számunk óta házasságot kötött:

Sok boldogságot kívánunk!

Anyakönyvi hírek 

an: Csáti Szilvia
an: Jakab Tamara
an: Koczok Márta Valéria 
an: Koroknai Bernadett

Muliter Botond   
Darai Richárd Máté  
Árvai Zsuzsanna   
Czinege Luca   
Jó egészséget!

Legutóbbi számunk óta elhalálozott: 
Doma Ferenc   an: Ács Anna 
Zsidai József  an: Nagy Margit 

Béke poraikra!

Dimák Gábor és Gőz Erika

Vezess engem utadon... 
Kirándulás a Hegyaljára 2014. július 6-án

A református egyház szervezésében mintegy ötvenen 
indultunk autóbusszal hazánk egyik legszebb tájára,  
Hegyaljára. A résztvevők elsősorban református 
egyháztagok, köztük idén konfirmált fiatalok, illetve  

családtagjaik, így életkort tekintve a hatévestől a 
nyolcvanévesig minden korosztály képviseltette magát. 
Első úti célunk Novajidrány volt, egy kis lélekszámú 
falucska, ahol lelkipásztorunk, Kéki Ibolya egykori 
teológustársa, a község református lelkésze fogadott 
bennünket. Tíz órakor istentisztelet kezdődött, ahol a 
nemrégiben alakult gyülekezeti kórusunk többszólamú 
kórusművekkel, egyházi énekekkel mutatkozott be 
Kerekes Eliza vezetésével. Ezt követően közös 
énektanulással zárult az istentisztelet. A továbbiakban 
a nemrég felújított parókiát tekintettük meg, itt a 
gyülekezeti teremben süteménnyel, üdítővel 
kedveskedtek vendéglátóink. Búcsút véve az ottani 
gyülekezettől a közeli Vizsolyba vezetett utunk. A hely 
talán sokunk számára ismert, mégis igazi élményt je-

lentett újra látni az Árpád-kori templomot, benne az első 
magyar nyelven kinyomtatott Bibliával Károli Gáspár 
fordításában. Kedves idegenvezetőnk részletesen beszélt a 
templom történetéről, illetve a „könyvek könyve” magyar 
nyelvű keletkezéséről, majd a templomban található 
nyomdát is kipróbálhatták a gyermekek. Közösen 
nyomtatták ki a Biblia első lapját, melyet lelkipásztorunk 
hozott el emlékül.
Kis pihenő, ajándékvásárlás, jégkrémezés után 
Boldogkőváraljára indultunk. Már messziről látszott a 
magaslatra épített középkori vár, amelyhez kanyargós út 
vezetett fel. A bátrabbak a hegy lábától gyalog tették meg a 
hátralévő utat, néhányan fényképeket készítettek a szinte 
mesebeli környezetben található erődítményről. A vár 
egyes részeit nemrégiben újították, így még több látnivalót 
kínált nemcsak az épület, hanem a termeiben berendezett 
kiállítások: az érme- és zászlógyűjtemény, a korabeli 
fegyverek, páncélok, illetve az egyedülálló ólomkatona 
kiállítás. Az utóbbinál órákig lehetne időzni: maketteken 
mutatja be a magyar történelem neves eseményeit a 
honfoglalástól az 1848-49-es szabadságharcig több száz 
élethű ólomkatonával. A vár legmagasabb pontjáról 
körbetekintve csodálatos panoráma tárult elénk: a 
Zemplén sátorhegyei mögött a Kárpátok vonulata is jól 
látszott a tiszta időben, délebbre tekintve pedig a lankás, 
dombos tájak a közeli barackosoktól a távolabbi 
kaszálókkal vagy búzamezőkkel.

Gazdag, élményekkel teli vasárnapot töltöttünk július 6-
án, köszönet érte a kirándulás szervezőjének, Kéki Ibolya 
lelkipásztornak, aki a nap elején közös imádságban kérte 
az Isten segítségét a nap sikeres eltöltésére. Mindannyian 
részesültünk ebben.

Szabóné Szegedi Edit
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