
 

 
Felülvizsgáltuk településünk Helyi Esélyegyenlőségi Programját 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény értelmében 
minden települési önkormányzatnak 5 évre szóló Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot (továbbiakban: HEP) kell 
megfogalmaznia. 
A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, 
az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi 
megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból 
származó, egyedi döntés alapján nyújtott pályázati úton odaítélt 
támogatásban csak akkor részesülhet 2013. július 1-jét 
követően, ha helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. 
A HEP két fő részből áll, melyek az esélyegyenlőségi 
helyzetelemzés és az intézkedési terv.  
Az alábbi hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra terjed ki a 
program:  
• mélyszegénységben élők és romák,  
• gyermekek, 
• nők, 
• idősek, 
• fogyatékkal élők. 
A helyi esélyegyenlőségi program keretein belül: 
• elemezzük a településen élő hátrányos helyzetű 

csoportok helyzetének alakulását, 
• meghatározzuk az e csoportok esélyegyenlőségét 

elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva az 
oktatásra, foglalkoztatásra, egészségügyre, szociális 
helyzetre és lakhatásra, 

• megállapítjuk a célok megvalósításának 
forrásigényét és végrehajtásának tervezett 
ütemezését, azaz az intézkedési tervet. 

Képviselő-testületünk a 59/2013. (VI.26.) számú 
határozatával 2013. június 26. napján elfogadta a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot. Törvényi előírás, hogy a 
programot kétévente felül kell vizsgálni, melynek 
elvégzése az önkormányzat feladata. 
Az előírt felülvizsgálatot 2015. április hónapban megkezdtük, 
és több hetes előkészítés után 2015. június 30. napján a 
Képviselő-testület 56/2015.(VI.30.) számú határozatával a 
módosítást elfogadta. 
A Magyar Állam a 321/2011. (XII.27.) Korm. rendeletben a 
Türr István Képző és Kutató Intézetet (továbbiakban: TKKI) 
jelölte ki arra, hogy a kormányzati szándéknak megfelelően, 
támogassa az esélyegyenlőség elvének érvényesülését, a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének és 
felülvizsgálatának támogatásával. A TKKI térítésmentes 
konzultációs lehetőséget biztosít önkormányzatunk számára, 
melynek keretében egy belső mentor segíti munkánkat.  
A program összesen 111 oldalas, melyből 73 oldal 
helyzetelemzés, és 38 oldal az intézkedési terv. A 
helyzetelemzés részben a fent megjelölt társadalmi csoportokra 
vonatkozóan bemutatjuk, beazonosítjuk a településen 
megjelenő problémákat. Az intézkedési tervben ezen 
problémák megoldására intézkedéseket dolgoztunk ki. A 
program készítésekor elsődleges szempont volt, hogy a 
későbbiekben megjelenő – településünkre vonatkozó – 
pályázati lehetőségeket maximálisan ki tudjuk használni, 
ugyanis pályázati felhívásra beadott pályázatok esetében nem 
elegendő a HEP megléte. A pályázati anyagban be kell mutatni 
a HEP-ben tervezett intézkedések és a pályázat útján elérendő 
fejlesztési cél közötti összhangot. Fontos, hogy a pályázati 

támogatással elérendő cél olyan probléma megoldásához járul 
hozzá, vagy olyan problémát oldjon meg, amely a HEP 
helyzetelemzésében is szerepel, és amelyre intézkedést 
terveztünk. Az aktuális programunkban 28 intézkedés érinti az 
oktatás, foglalkoztatás, egészségügy, szociális helyzet, lakhatás 
és településfejlesztés területeket. A Tiszaszőlős Község 
Önkormányzat jelenleg érvényes Helyi Esélyegyenlőségi 
Programja elérhető településünk hivatalos honlapján, a 
www.tiszaszolos.hu oldalon, valamint hozzáférhető a Községi 
Könyvtárban is.                                             Muliter Judit 
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Tisztelt Olvasók! 
A Szőlősi Hírek 2015. évi első számának lapzártáját követően 
Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 
alkalommal ülésezett.  
1./ 2015. április 29.   
• Megalkotta 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendeletét az 
egészségügyi alapellátási körzetekről. 
• Elnapolta a 2014. évi költségvetési zárszámadási 
rendeletének megtárgyalását.  
• Elfogadta a Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési zárszámadásához kapcsolódó 2014. évi belső 
ellenőrzési jelentést.  
• A Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. szerződési 
ajánlatának elfogadásáról döntött.  
• Pályázatot nyújtott be a nyári gyermekétkeztetésre.  
2./ 2015. május 28.  
• Egységes rendeletet alkotott a Tiszaszőlős községben 
bevezetett helyi adókról. (7/2015. (V. 29.)) 
• Elfogadta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2014. évi 
zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletét.  
• Megtárgyalta és elfogadta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 4 db törvényességi felhívását a helyi adókkal 
kapcsolatosan.  
• A Tiszaszentimre Református Szociális Szolgáltató Központ 
Tiszaszőlősi Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolóját 
tárgyalta meg a 2014. évben folytatott gyermekvédelmi 
munkáról. 
• Elnapolta a Tiszaszőlős Községi Önkormányzati Hivatal 
tetőtér beépítésére beérkezett árajánlatok megtárgyalását. 
• Elfogadta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2015. évi 
Közbeszerzési Tervét.  
• Pályázatot nyújtott be az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton a közös önkormányzat 
székhely hivatalának fejlesztésére, felújítására.   
•Pályázatot nyújtott be az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton a 
belterületi utak fejlesztésére, felújítására.  
• Támogatta a Tiszaszőlősi Iskola Gyermekeiért Alapítvány 
nyári táborozással kapcsolatos kiadásait.  
• Döntött Tiszaszőlős Községi Játszótér használati rendjére  

•vonatkozóan önkormányzati rendelet megalkotásának 
előkészítéséről.  
 
3./ 2015. június 23.    
• Feladat-ellátási szerződést hagyott jóvá dr. Szilágyi Katalin 
fogszakorvossal a fogászati alapellátási feladatok ellátására. 
• Megtárgyalta és elfogadta a Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zrt. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.  
• Bérleti szerződést hagyott jóvá a Magyar Telekom Nyrt-vel.  
• Megtárgyalta és jóváhagyta a JNKSZ Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség részére támogatás nyújtását.  
• Megtárgyalta és elfogadta a tiszaszőlősi szeméttelep 
rekultivációs utómunkálatai költségeiről szóló tájékoztatót.  
• Szolgálati lakás bérlőjének kérelméről döntött.  
4./ 2015. június 30.  
• Jóváhagyta 9/2015. (VII.02.) számú önkormányzati 
rendeletét a játszótér használati rendjéről.  
• Módosította a közterületek tisztántartásáról, használatáról 
alkotott 10/2005. (V.06.) számú rendeletét.  
• Megtárgyalta és jóváhagyta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Gazdasági programmal kapcsolatos felhívását.  
• Elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2015. 
évi felülvizsgálatát, és módosítását.  
• Megtárgyalta és elfogadta Tiszaszőlős Községi 
Önkormányzat 2015-2019. Gazdasági Programját.  
• Szabad pénzeszközeinek hasznosítására állampapír 
betétlekötésről döntött.  
• „KISSTERV Településtervezési” Építészeti, Szakértői és 
Mérnöki Szolgáltató Kft. részére kifizetendő vállalkozói díjról 
döntött. 
 
Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a képviselő-testület 
nyilvános üléseiről készült részletes jegyzőkönyveket a 
Községi Könyvtárunkban tanulmányozhatják, a legutóbb 
elfogadott önkormányzati rendeletek az önkormányzat hirdető-
tábláján és a település honlapján is (www.tiszaszolos.hu)  is 
megtekinthetők. 
Debrődiné Zoboki Magdolna  
jegyző 

A tanévzáró ünnepélyen kitűnő 
tanulmányi eredményéért könyvjutalomban 
részesültek: 
1. osztály: Czinege Nándor, Fekete Milán, 
Garabecz Ivett, Kócs Amira, Soltész Bence, 
Szentgyörgyi András, Szőke Szabolcs, 
Zolnai Benjámin. 
2. osztály: Marek Boglárka. 
4. osztály: Fekete Győző, Imre Előd. 
6. osztály: Szőnyi Imre, Vígh Kamilla. 
7. osztály: Fekete Szabolcs. 
8. osztály: Peteh Ferenc. 
 
Jeles tanulmányi eredményért könyv- 
jutalomban részesültek: 
4. osztály: Kun Levente. 
6. osztály: Oláh Márk. 
8. osztály: Sipos Szabolcs. 

Jó tanulmányi eredményért könyvjutalomban részesültek: 
1.osztály: Koszta Laura, Kovács Mária, Nagy Nóra, Vanessza, Révész Félix, 

Rabi Roxána Julianna, Rabi Dzsenifer Kasszandra. 
2. osztály: Sós-Benke Norbert, Vaszil Marianna. 
3. osztály: Klug Angelina, Rácz Martin. 
4. osztály: Révész Szimonetta. 
5. osztály: Bodnár Laura, Máté Evelin. 
 
A „Cseh István és néhai Szilágyi Ida Alapítvány” jutalmazottai: 
5. osztály 
Máté Evelin, Bodnár Laura, Mészáros István és Balog Péter Csaba: 7.000 Ft. 
6. osztály  
Szőnyi Imre és Vígh Kamilla: 9.000, Oláh Márk és Nagyfejeő Csenge: 7.000 Ft 
7. osztály  
Fekete Szabolcs: 9.000 Ft, 
8. osztály  
Peteh Ferenc: 12.000 Ft, Sipos Szabolcs és Dobos Viktória:7.000 Ft 
pénzjutalmat vehetett át Balázs István kuratóriumi elnöktől. 
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Szociális emberként egy nagyobb közösséget szeretnék 
szolgálni 
 
2015. április 1 óta új vezető irányítja a Tiszaszentimre 
Református Szociális Szolgáltató Központ Tiszaszőlősi 
Szakmai Egységét. Mári Anita Mária, az iskola pedagógusa 
kapta, és vállalta ezt az idős ellátásában fontos szerepet játszó 
intézmény irányítását. 
Az elmúlt 4 hónap tapasztalatairól kérdeztük meg Mári Anita 
Máriát, a szakmai egység vezetőjét. 
Hogyan került ebbe a beosztásba? 
A szentimrei intézmény szakmai vezetője Kalmárné Nagy 
Erzsébet megkeresett, mivel Muliterné Bertók Gyöngyi 
munkahelyet váltott. Hallotta, hogy nekem szociális 
végzettségem van, és erre a posztra felsőfokú szociális 
végzettség az előírás. Ismerte az eddigi munkásságom, az 
iskolai tevékenységem és ezért ajánlotta fel a vezetői 
megbízást. Én erre a felkérésre igent mondtam. 
Nem sajnálta feladni a pedagógusi pályát? 
De, nagyon. Sajnálom a gyerekeket, a táncot, de úgy 
gondolom, hogy a szabadidőmben is tudom folytatni a step-
deszkát, keringő és egyéb táncok oktatását. A tánccsoportban, 
közösségekben történik meg, egyszeri és 
megismételhetetlen alkotás. Közösség-
formáló ereje van, mert a csoport tagjait 
közelebb viszi egymáshoz az interakciók 
révén. Mint szociálpedagógus úgy 
gondolom, hogy a tánc eszköz arra, hogy a 
gyerekeket közelebb vigyem egymáshoz. 
Elfogadóbbak legyenek egymás iránt. Ez a 
váltás nem zárja ki egymást, benne 
maradtam a falu közösségi életében. Sőt 
szociális emberként egy nagyobb közösséget 
szeretnék szolgálni. 
Hogyan fogadták az idősek egy ilyen fiatal 
vezető érkezését? 
Nagyon szokatlan voltam nekik, de hamar 
megbarátkoztam velük. Egy előnyöm volt, 
hogy már hallottak rólam. A párom papája – 
Szabó István – is ebbe a klubba járt és ő 
mesélt rólam, rólunk. Nekem viszont a 
szőlősi idősek bizony ismeretlenek voltak. 
Volt olyan helyzet, amikor az unoka révén tudtam 
beazonosítani a nagyszülőt.  
Mivel kezdte az ismerkedést? 
Egy egész napos budapesti kirándulással… Kolléganőmmel – 
Omiliák Melindával – szerveztük 50 fő részvételével. A színes 
program leglátványosabb része az Országház megtekintése 
volt. A jól sikerült kirándulás után már szervezzük a 
következőt, augusztusban hajókirándulás lesz a Tiszán. 
Sikerült már képet kapni a helybeliek életkörülményeiről? 
Milyen most a szőlősi idősek élete? 
Akik ide bejárnak a klubba, azok jól érzik magukat, mert 
számos programot nyújtunk számukra persze az 
érdeklődésüknek megfelelően. Az időseknek is van közösségi 
élete, mely abban nyilvánul meg, hogy különböző alkalmakkor 
közös főzést szervezünk itt benn az Eszi-ben. Ekkor felidézik a 
régmúlt történéseit, ezen kívül szeretnek kártyázni, 
kézműveskedni. Jelenleg 102 főnek biztosítunk szociális 
étkezést, 16 fő házi gondozottunk van. A nappali ellátást 
biztosító klubtagságot 23 fő igényli. Igyekszünk úgy szervezni 
a foglalkozásokat, hogy mellette otthon is el lehessen végezni. 
Én azokat sajnálom, akik nem élnek ezzel a lehetőséggel. 
 

Milyen változásokat tervez? 
Az intézményünk jól felszerelt, barátságos otthona az 
időseknek. Az önkormányzatunk szívügyének tartja és 
figyelemmel kíséri a működését. A napokban arról 
tájékoztattak, hogy 1 millió 400 ezer forintot fordíthatunk a 
hiányzó eszközök pótlására, felújítására. Mivel egyesített 
szociális intézmény vagyunk, az idősek nappali ellátása mellett 
bővíteni szeretném a családsegítést, a gyermekjóléti 
szolgáltatást. E két terület jelenleg csak az alapszolgáltatást 
nyújtja, ismerve szociálisan rászorulók helyzetét indokolt lenne 
e két terület tevékenységének újra gondolása. Bővíteni 
szeretném a közösségi programokat és nyitottá szeretném tenni 
ezeket a falu lakói számára. Most indul egy baba-mama 
projekt, melyre hívjuk a kisgyermekes szülőket. Elképzelésünk 
az, hogy szakemberek – orvos, védőnő – közreműködésével 
meg lehetne beszélni a gyermeknevelés kérdéseit. A helyi 
szociális szférának a teljes közösséget kell-kellene szolgálni. 
Ismerve a jelenlegi változások irányát óriási változást jelentene 
egy bentlakásos intézmény létrehozása. 
A szakmai egység fenntartója a református egyház... 
Az egyház szellemisége egyrészt a külsőségeken (logókon, a 
foglalkoztató dekorációján) más részt a programokon, a 

szakmai egység munkájában valósul meg. Az 
egyházközségünk lelkipásztora - Kéki Ibolya tiszteletes 
asszony - minden héten áhitatot tart az idősek, a dolgozók 
viszont Tiszaszentimrére járnak templomba. 
Mit csinál szabadidejében? 
Nagyon szeretek táncolni, legyen az latin-amerikai vagy 
néptánc. Jó lenne, ha sikerülne itt is egy néptánc csoportot 
szervezni… Szeretek úszni és beszélni. Szívesen konferálok 
falunapokon, most is Tiszakürtre készülök, ahol már 8 éve ez a 
tisztem. Szabad időmben olvasok, szeretem Petőfi és József 
Attila műveit, szoktam olvasni Wass Albert műveit is. A 
filmek közül szívesen megnézem a művész filmet és a nagy 
közönség számára készült filmvígjátékot is. Az iskolában a 
volt osztályomnak filmklubot szerveztem. Szeretek főzni, főleg 
sütni, mert édesszájú vagyok.  
A magánélet tervei? 
Párkapcsolatban élek Szabó Pistivel, most vettünk házat, így 
már valóban szőlősinek mondhatom magam. Jó lenne, ha még 
több fiatal vállalná a falusi életet. 

Oláh Vince 
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Rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól 

Előfordult e már a tisztelt Olvasóval, hogy vasárnap reggel – 
amikor egy kicsit tovább alhatott volna – a szomszéd 
fűnyírójának hangjára ébredt? Vagy a kutyák vonyítása, a 
hangos éjszakai zenehallgatás miatt nem tudott aludni? 
Felháborodott már a buszra várók szemetelése miatt?  
Amióta világ a világ ilyen és hasonló bosszúságok rontják a 
közérzetünket. Van, aki könnyen túl teszi magát ezeken a 
konfliktusokon, másokban napokig forr a méreg embertársa 
érzéketlenségén, butaságán, rosszindulatán. A jó szomszéddal 
ezeket meg lehet beszélni és el lehet halasztani a korai 
fűnyírást. Néha - például ünnepségek alkalmából - tűrni kell, 
hogy hangosabban szól a zene. Nincs viszont olyan írott és 
íratlan szabály, amely miatt felmentést kell adni a 
szemetelőnek. Egy jó szervezett közösség szabályrendszere – 
pl. a házirendje – rendezi az elvárható magatartásformákat, 
segítséget ad a közösségben élés fontos elvárásaira. Nem lehet 
mindent írott szabályba foglalni, csak a legfontosabb 

alapértékeket kell tudatosítani az érintettekben.  
Ilyen elgondolás miatt foglalkozott a képviselő-testületünk a 
közösségi együttélés alapvető szabályaival és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeivel. Megpróbáltuk 
összegyűjteni a mindennapi bosszúságaink okait és jobb 
belátásra bírni, eltiltani és tettének súlyát mérlegelve akár 
megbüntetni ezek okozóit. Az erről szóló rendelet 2015. április 
1-jén lépett hatályba, és elolvasható az önkormányzati 
hivatalban, a könyvtárban és a honlapunkon. 
Rögtön a rendelet elején kijelentjük, hogy a közösségi 
együttélés - a békés egymás mellett élés - alapvető 
feltétele az önkormányzati rendeletek betartása és 
betartatása. A rendelet hatálya kiterjed mindenkire, aki 
Tiszaszőlős község közigazgatási területén a rendeletben 
meghatározott cselekmények valamelyikét elköveti. 

Melyek lehetnek ezek a cselekmények? 
A  közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes 
magatartást valósít meg az, aki Tiszaszőlős község 
közigazgatási területén közterületen szeszesital fogyaszt. 
Azonban ez a tilalom nem vonatkozik az engedéllyel tartott 
alkalmi rendezvényekre valamint az év első és utolsó 
napjára. 
A közterületeket (utakat, utcákat, parkokat stb.) csak 
engedéllyel, rendeltetésszerűen, másokat nem zavarva, nem 
szennyezve szabad használni. Tilos az utakat engedély nélkül 
felbontani, elfoglalni, az engedélyben foglaltaktól eltérő 
munkát végezni. 
Óvni kell a zöldterületek fáit, virágait, a gyepet, ezért az 
ilyen helyekre gépkocsival, kerékpárral behajtani tilos. 
Ezeken a helyeken a közegészségre veszélyes tevékenységet 
folytatni, ideiglenes szállást kialakítani nem szabad. 
Ugyanakkor gondoskodni kell mindenkinek az ingatlanán 

lévő fák, bokrok, elszáradt ágak, szúrós 
gallyak, olyan gyomnövények eltávolí-
tásáról, amely emberi életet, egészséget 
veszélyezteti. 
A rendelet részletesen szabályozza és tiltja 
a lakosok nyugalmát zavaró, a 
magánszemélyek háztartási igényeit 
szolgáló, kertépítéssel és zöldfelület-
fenntartással, motoros fűrész üzemel-
tetésével kapcsolatos zajt keltő tevékeny-
séget munkanapokon este 21.00 és reggel 
7.00 óra között, szombaton és munka-
szüneti napokon 21.00 és reggel 8.00 óra 
között, vasárnap és ünnepnapokon 9.00 óra 
előtt vagy 18.00 óra után.  
Mentesül a tilalom alól az, aki a zenés 
összejövetel, ill. esemény megrendezését 
legkésőbb 3 nappal annak megtartása előtt 
(esküvő, ballagás családi összejövetel, 
önkormányzati rendezvény, intézmények 
által szervezett rendezvény stb.) írásban, az 
erre rendszeresített formanyomtatványon 
bejelenti a hivatal jegyzőjének. 
Az ingatlan tulajdonosa köteles 
gondoskodni az ingatlana előtti járda, 
valamint a járda és az úttest közötti 
kiépített vagy kiépítetlen terület 
gondozásáról, tisztán tartásáról, gyom- és 
síkosság-mentesítéséről, az elhagyott 

hulladék és a hó eltakarításáról, járda fölé nyúló ágak és 
bokrok megfelelő nyeséséről. A közterületen fogyasztott  
termékek vagy élelmiszerek csomagolását, szemetét a 
közterületi szemétgyűjtőbe kell helyezi (szotyola héj, 
papír zsebkendő, élelmiszerek vagy egyéb termékek 
része, ill. csomagolása stb.) 
Nem mosható közterületen jármű vagy munkagép és nem 
vezethető ezek mosásakor keletkező szennyvíz, trágyalé a 
közterületen lévő árokba. 
A rendeletnek célja nem a büntetés, de aki tudatosan és 
súlyosan megszegi közösségi együttélés alapvető szabályai 
bármelyikét akár százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal is sújtható. 
 Debrődiné Zoboki Magdolna és Oláh Vince 
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Kora nyári élmények 
 
Amint már a múlt nyáron is írtam, nem feltétlenül kell messzire menni az embernek ahhoz, hogy élményekben legyen része. 
Így történt ez az ötödikeseimmel, a velük tartó szülőkkel, rokonokkal is június 13-án, a nyári szünet első napján, az 
osztálykirándulásunkon. 
Kerékpárral indultunk útnak a Réti úton, majd a 
Tisza-gáton, hogy a Szabics kikötőbe érve 
komppal átkeljünk a folyó túloldalára, a 
Tiszavirág Ártéri Sétautat bejárni, a tanösvényt 
megtekinteni.  Tapasztalt, ismerős kísérőnk, Imre 
bácsi részletes és színes kalauzolásával nemcsak 
az ártéri növényeket, állatokat ismerhettük és 
csodálhattuk meg, hanem az erre a vidékre 
jellemző mesterségeket, illetve a természetes 
anyagokból elkészített használati tárgyakat is. 
(Titkon örültem, hogy a hon- és népismeret 
tantárgy egyes elemei most kézzel fogható 
közelségbe kerültek.)  A mintegy kétórás séta 
vége felé a szúnyogok támadásba lendültek 
ellenünk, így szaporázva lépteinket 
visszaindultunk a partra, ahol a komp csakhamar 
visszavitt bennünket a kikötőbe. Gyalogosan 
sétáltunk át a Hableány hotel éttermébe, ahol 
kulturált körülmények között, ugyanakkor 
kedvező áron ebédeltünk meg. Ezután következett 
a nap leginkább várt programja: sétahajózás a 
Tiszán. Stílusosan a Jégmadár nevű hajóval 
töltöttünk egy felejthetetlen órát a vízen. Közben a 
nap egyre forróbban ontotta melegét, de a fejünk 
fölötti ponyvának és a víz közelségének 
köszönhetően kellemes és látnivalókban gazdag 
utat tettünk meg. Szinte elérhető közelségben 
láttuk a szárcsákat, vadkacsákat, gémeket és más 
vízi madarakat. A gyerekeknek nagy élmény volt 
a mellettünk rögtönzött snowboard bemutató, 
illetve a hajók által keltett hullámokon ringatózás. 
Partot érve következett a szokásos jégkrémezés, 
majd kerékpárra ülve hazaindultunk. 
Ezúton köszönöm meg a résztvevő szülők 
segítségét, valamint az Önkormányzat által adott 
anyagi támogatást. Tartalmas, élmény teli napot 
töltöttünk együtt. 

Szabóné Szegedi Edit 
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Anyakönyvi hírek 

Legutóbbi számunk óta született: 

Ábrahám Hanna   an: Kalóz Zsuzsanna 
Müller Kincső Angyalka  an: Angyal Beáta 
Drovnyák Nóra Laura an: Markó Nikolett 
Kovács Olívia   an: Kalóz Beáta 
Jó egészséget! 

Legutóbbi számunk óta elhalálozott: 
 
Kuczik Györgyné  an: Ács Julianna 
Sóskuti Julianna Eszter  an: Bartha Ilona 
Béke poraikra! 

Legutóbbi számunk óta házasságot kötött:  
 
Kántor Zoltán és Eszes Zsuzsanna 
Oláh Zoltán és Remenyik Éva 
Sok boldogságot kívánunk! 

 



 
 
 
Apropó  -  Véget ért a futball bajnokság a megyei III. osztályban 
 
Harmadik bajnoki idényük végére értek a Tiszaszőlősi KSE 
labdarúgó csapatai. Azt mondják egy újonnan alakult csapat 
számára a harmadik szezon a vízválasztó, ami eldönti, hogy 
életképes lesz, vagy szalmaláng módjára ellobban. Az első 
évben még nagy a lelkesedés, ami még a második évben is tart, 
de a harmadikban már a hosszabb távon fennmaradást biztosító 
értékeknek is meg kell mutatkozniuk. Úgy gondolom, hogy bár 
voltak nehézségeink ebben az idényben, mégis azt 
bizonyítottuk, hogy van perspektívája a csapatnak, a 
tiszaszőlősi focinak. Kezdjük az értékelést azzal a csapatunkkal, 
ami leginkább megalapozza a fenti vélekedésemet. 
Az U21 (ifi) csapatunk az őszi elsőséget végig megtartva, az 
előnyt fokozatosan növelve megszerezte a szőlősi foci legújabb 
kori történetének első bajnoki címét. A csapat magasan a 
legtöbb gólt rúgva és a legkevesebbet kapva, a legtöbb 
győzelmet aratva, magabiztosan nyerte meg a bajnokságot. A 
tavaszi idényben veretlen maradt, a háromfordulós 
bajnokságban minden ellenfelét legalább kétszer 
legyőzte. Ami legalább ennyire fontos, hogy 
sportszerűen játszva, kevés sárga és piros lapot 
kapva tette ezt. A csapat az egységességével, 
homogenitásával tudta legyőzni riválisait, nem 
két-három sztár, hanem a teljes csapat hozta a 
mérkőzéseket. Minden csapatrész megbízhatóan, 
kiegyensúlyozottan futballozott. Sokat mond, hogy 
a góllövőlista első húsz helyezettjéből hat 
tiszaszőlősi játékos, és a gólkirály Guti Patrik lett, 
aki nem befejező csatárként, hanem 
középpályásként tudta elérni ezt a címet. Gratuláció 
illeti a csapatot és Patrikot egyaránt ezért a szép 
sikerért. A bajnoki cím megszerzése mellett szintén 
fontos célkitűzés volt, hogy a csapatból minél 
többen érjenek el olyan szintre, hogy a felnőtt 
gárdában is szerephez juthassanak. Ebben az évben 
még csak ritkán tettünk be közülük a felnőtt 
csapatba játékost, de csak azért, hogy a bajnoki címet meg 
tudják szerezni. A három évvel ezelőtt még U16 (serdülő) 
korosztályos csapat eljutott arra a szintre, hogy 3-4 játékosát 
bátran be lehet állítani felnőtt mérkőzésen is, és az 
augusztusban kezdődő új bajnokságban ezt már folyamatosan 
meg is fogom tenni. Ezt segítheti a bajnoki rendszer átalakítása 
is, mivel az új bajnokságban különválik a felnőtt és az 
utánpótlás bajnokság. A felnőtteknél összevonásra kerül a III. 
és IV. osztály. Az új bajnokság vélhetően 16 csapatos lesz, és a 
mérkőzéseket önállóan, utánpótlás mérkőzés nélkül rendezzük. 

Az utánpótlás bajnokság területi alapon szerveződik, melyben 
együtt játszanak a megyei I., II., III. osztályú csapatok 
utánpótlás gárdái. Ez újabb kihívást jelent a szőlősi srácok 
számára, hiszen Tiszafüredet vagy Kunhegyest legyőzni 
mégiscsak nagy fegyvertény lenne. Egyben ez a lebonyolítás 
lehetőséget ad arra, hogy a mérkőzések eltérő napon legyenek, 
így a jobb utánpótlás játékosok akár mindkét csapatban 
szerephez juthatnak. Kell is ez a vérfrissítés a felnőtt csapatnak, 
hiszen az elmúlt szezon elég gyengére sikerült. Az őszi 7. 
helyről visszaestünk a 9., utolsó helyre, ahonnan csak az utolsó 
két fordulóban aratott győzelmekkel, valamint a kengyeli 
csapatot érintő pontlevonásnak köszönhetően sikerült elkerülni. 
Végül ősszel és tavasszal is 8-8 pontot szerezve a 8. helyen 
zártunk. Az utolsó helyet elkerültük, de a tanulságokat le kell 
vonni a vezetésnek és minden egyes játékosnak egyaránt. A 
csapat erősítése részben a fiatalok beépítésével, részben 
játékosok (vissza)igazolásával, eltiltott, sérült játékosok újbóli 

reaktiválásával meg fog történni, de mindezek mellett 
szükséges a játékosok hozzáállásának, elsősorban 
edzésmunkájának javulása is. Örömteli eredménye a tavasznak, 
hogy az utánpótlás utánpótlását jelentő 8-13 éves korosztály 
részére szervezett edzéseken szép számmal, olykor 20 fölötti 
létszámban jelennek meg a gyerekek, s nagy-nagy 
lelkesedéssel igyekszenek elsajátítani a futball tudományát.  
A velük való foglalkozás biztosítja a bevezetőben említett 
hosszú távú fenntarthatóságot, a szőlősi foci jövőjét.  
Molnár László
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