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A Szőlősi Hírek ez évi utolsó lapszámában szám-
vetést készítünk arról, hogy milyen volt a 2009-es 
esztendő. Nem lesz könnyű, mert egy évvel ezelőtt 
szokatlan erővel tombolt a világválság, és csak kap-
kodtuk a fejünket, hogy mi lesz ebből. Az előkészí-
tett terveinket módosítva készítettük el községünk 
2009. évi költségvetését, de a megadott központi 
normatívák miatt továbbra is forráshiányos költ-
ségvetést fogadott el a képviselő-testület. Ez azt je-
lenti, hogy ismételten csak település működtetésére 
van pénzünk, a fejlesztésre bizonytalanok a forrá-
sok. Ez nem szokatlan, mert ez jellemző szinte min-
den hasonló adottságú 
településre. Az intézmé-
nyeinket már kistérségi 
társulás keretében mű-
ködtetjük, de a fenntar-
tásukhoz így is jelentős 
összegekkel kell hozzá-
járulni. A kiadásainkat 
ahol lehetett csökken-
tettük, a bevételeinket 
pályázatokkal egészítet-
tük ki. Évközben segített 
rajtunk, hogy két rész-
letben 21 millió forint 
ÖNHKI-s támogatást 
kaptunk, és egy kisebb összegre várunk még dön-
tést. A sikeres pályázatokról az előző számunkban 
részletesen már írtunk, ezek megvalósítása áthúzó-
dik a 2010-es naptári évre. Így átépítjük és kibővít-
jük az orvosi rendelőt, felújítunk 8 belterületi utat, 
4 új buszmegállót építünk, 5 milliós informatikai 
fejlesztést valósítunk meg a könyvtárban, és egy 
szép játszóteret kapnak jövőre a szőlősi gyerekek.

A nyáron 90 fő részére biztosítottunk közmun-

kát az Új Magyarország program keretében. Hatása 
érezhető változást hozott: megépült 1 km új járda, 
4 km-t pedig kijavítottak, felújítottak. Sok helyen 
kitisztították az elhanyagolt árkokat, kaszáltak, par-
lagfüvet irtottak a közterületeken, karbantartották 
a középületeket. Sajnos továbbra is nagy a munka-
nélküliség, segíteni ezen jelenleg csak a közmun-
kával lehet. A rászorulónak két alkalommal adtunk 
23 648 kg élelmiszer-segélyt.

Településünk rohamosan öregszik, ez évben 16 
gyermek született és 31 szőlősi lakostól búcsúztunk. 
Jelenleg közel 110 ház van üresen, a többségük el-

adásra vár. Tovább ront-
hatja helyzetünket, hogy 
elment az utolsó kis pi-
ros vonat is, megszűnt a 
vasúti személyszállítás.

A jó hírek közé sorol-
hatom, hogy nem tör-
tént semmilyen rend-
kívüli esemény, éltük a 
korábban megszokott 
életünket. Talán az ün-
nepek, a községi rendez-
vények hoztak új színt, 
változást.

Már csak néhány lap 
van hátra az idei naptáramban, ha visszalapozok, min-
den napnak megvolt jelentősége, tartalma. Nagyon is 
mozgalmas év volt, talán évek múlva is érdemes lesz 
emlékezni a 2009-re!

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és sikerekben gaz-
dag, boldog Újévet kíván Tiszaszőlős lakóinak a kép-
viselő-testület és a Polgármesteri Hivatal nevében

Kerekes András polgármester

Tisztelt tiszaszőlősi lakosok!
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A Szőlősi Hírek 2009. évi 4. számának lapzártáját követően 

Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 alka-
lommal ülésezett.

1. 2009.10.13.
• A képviselő-testület felülvizsgálta, és módosította a közbe-

szerzési szabályzatát.
• Döntött a Háziorvosi rendelő és Védőnői tanácsadó átépítése, 

bővítése és akadálymentesítése projekt munkáinak - általá-
nos, egyszerű közbeszerzési eljárásban történő - megindítá-
sáról, bonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátására aján-
lattevők felkéréséről.

• Döntést hozott a Közbeszerzési Bíráló bizottság tagjainak 
megválasztásáról.

• Hozzájárult a Mirhó-Kisfoki Vízgazdálkodási Társulás pá-
lyázatának benyújtásához, és a csatornahasználati szerződés-
hez.

• Állást foglalt Tiszaszőlős Község területrendezési tervének 
módosításáról.

• Kezdeményezte a Tiszaszőlős 694/2 hrsz. ingatlan szakértői 
felmérését.

2. 2009.10.27.
• Döntött a Háziorvosi rendelő és Védőnői tanácsadó átépítése, 

bővítése és akadálymentesítése elnevezésű projekt műszaki 
ellenőrének kiválasztásáról.

• Határozott a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006./123/EK 
irányelv átültetésével kapcsolatos feladatok tárgyában.

• Határozott a XEROX árajánlatáról.
• Döntött az „Évadzáró Fesztivál Négy Településen – Sport és 

gasztronómiai fesztivál Tiszaszőlősön”címmel pályázat be-
nyújtásáról.

• Jóváhagyta az Együttműködési megállapodás megkötését 
„Évadzáró Fesztivál Négy Településen” rendezvényre Tisza-
igar, Tiszaszentimre, Tomajmonostora települések önkor-
mányzatával 

• Határozott Tóth Gézáné Tiszaszőlős Péntek Ferenc u. 9. sz. 
alatti lakos által felajánlott ajándékozási szerződés megköté-
séről.

• Döntött a 694/2 hrsz. Tiszaszőlős Hétvezér út 6/b alatti ingat-
lan megvásárlásáról.

• Állásfoglalást hozott Szabó Istvánné százados kinevezéséről.

3. 2009.11.10.
• Elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzatának 2009. évi 

III. negyedéves beszámolóját.
• Elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzat 2010. évi belső 

ellenőrzési tervét.
• Döntött a Közbeszerzési eljárást lebonyolító kiválasztásáról.
• Ismételten megtárgyalta és döntött „Évadzáró Feszti-

vál Négy Településen – Sport és gasztronómiai fesztivál 
Tiszaszőlősön”címmel pályázat benyújtásáról.

• Elbírálta a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati kiírásra 
beérkezett pályázatokat, ennek keretében támogatta Csőke 
János, Fülöp Kornélia, Mészáros Enikő, Soltész Alexandra, 
Soltész Beáta, Tóth Gábor, Varga Renáta tanulókat. 

• Állást foglalt a központi fénymásoló, nyomtató és scanner be-
szerzéséről.

• Állást foglalt Molnár István Tiszaszőlős Sport út 28. sz. alatti 
ingatlan felajánlásáról.

4. 2009. 11.16.
• Döntött Tiszaszőlős Község Önkormányzata a Működéskép-

telen Helyi Önkormányzatok egyéb támogatására való pályá-
zat 2009. évi ismételt benyújtásáról.

• Határozatban tiltakozott 103. sz. Tiszafüred-Karcag közötti 
vasútvonal-bezárása ellen.

5. 2009.11.30.
• Elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzatának 2010. évi 

költségvetési koncepcióját.
• Döntött a központi fénymásoló, nyomtató és scanner beszer-

zéséről.
• Szándéknyilatkozatot hozott Tiszaszőlős belterület 816. hrsz. 

ingatlan megosztásáról és megvásárlásáról buszváró építése 
céljából.
Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a képviselő-testület nyilvá-

nos üléseiről készült részletes  jegyzőkönyveket a Községi Könyvtá-
runkban  tanulmányozhatják, a legutóbb elfogadott önkormányza-
ti rendeletek az önkormányzat hirdető-tábláján is megtekinthetők.

Szeleczkiné Zoboki Magdolna
jegyző

Nagy Aranka, a helyi Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat (CKÖ) vezetője

Milyen volt a 2009-es év…?
Mozgalmas és feszültségekkel terhes! Tavasszal még bizakodtam, 

hogy egy pályázat segítségével sikerül a romáknak munkahelyet te-
remteni. Végül is ez csak remény maradt, viszont az önkormányzat 
által szervezett Út a munkához program keretében sok roma dolgo-
zott a nyáron. Bár ezt nem a CKÖ szervezte, de a jó kapcsolat révén 
mindent meg tudtunk beszélni, a hivatal dolgozói is készségesen se-
gítettek a közös dolgok megoldásában. Igaz, nem sok tapasztalatunk 
van a helyi kisebbség irányításában, de lassan „belejövünk”. 

Az idén is megszerveztük a Romanapot. Úgy látjuk, hogy ennek 
már hagyománya van, és megmozgatja a falut. Ott volt szinte minden 
szőlősi roma apraja-nagyja. De a falut is érdekelte, sőt a szomszédos 
településekről is jöttek. És ez jó dolog, a szőlősi romák szívesen fogad-
nak vendéget, ilyenkor jó a hangulat is. Sajnos ekkor már nemcsak jó 
hírek voltak… Mi is félelemmel hallgatunk a romagyilkosságokkal 
kapcsolatos eseményeket. Féltünk, ezért szerettük volna megszer-
vezni a faluőrséget, de a képviselő-testület megnyugtatott, hogy a 
településen a polgárőrség működése folyamatos, és lehet hozzájuk 
csatlakozni. A rendőrséggel is jó a kapcsolatunk, és ők is igyekeztek 
megnyugtatni bennünket. De az uszítás néha hat! Remélem ennek 
egy időre vége… Csak ez a válság ne volna! Én is dolgoztam a nyáron, 
de a hatását - a szegénységet - mindenki érzi, sajnos a gyerekeink is.

 Mit várok 2010-től ?
Békességet… ez lenne a legfontosabb!
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December 31-én pezsgőspohár-
ral a kezünkben várakozva az éjfél 
ünnepi pillanatára, a felcsendülő 
Himnuszunk dallamára – elcsende-
sült lélekkel, kissé magunkba felejt-
kezve – a legtöbben végig gondoljuk 
az eltelt esztendő történéseit. Men-
nyiben változtatta meg életünket a 
magunk mögött hagyott év, men-
nyire volt sikeres, melyek lettek a 
beváltatlan ígéretei, álmai.

Minden hónap olyan gyorsan el-
telt, akár az iskolai időre, akár a szü-
netekre gondolok, és mégis olyan 
lassúnak tűnt a szünetek megérke-
zése.

Sok rendezvényre vártuk vissza 
a gyerekeket, szülőket, szinte hihe-
tetlen, hogy milyen sokan eljöttek 
közénk. Ez bizony jelentős sikerünk 

volt. Ugyanakkor a havonta az első 
hét szerdájára meghirdetett fogadó-
órák nem voltak látogatottak, nem 
mutatkozott a tanítványaink mun-
kája iránt érdeklődés. Ez pedig az év 
kudarca volt. 

Írásbeli számonkéréskor szület-
tek aranyos megfogalmazások, ame-
lyek vidámságot okoztak, de bizony 
még mindig gyakoriak voltak a ki-
talált, nem a tananyaggal kapcso-
latos, sok esetben értelmezhetetlen 
válaszok, amelyek pedig bosszúságot 
hoztak a javítónak.

Az év kiemelkedő eseményei a 
Ballagási- és a Tanévnyitó ünnep-
ségek voltak. Búcsúzás és köszöntés. 
A két véglet: elengedni a távozni ké-
szülő gyerekeket, szülőket, kollegát, 
és fogadni az újakat. Mindkét ese-

mény magába hordozza az öröm és a 
bánat megélését. Ilyen volt ez az év, 
ilyen végletes, folytonosan változó 
érzelmi hatások alatt eltelő. Az isko-
lának volt szívverése, hol gyorsabb, 
hol lassabb, de működött és élt. …

De ideje feleszmélnünk, a haran-
gok nemsoká kongatják az éjfélt, az 
év mementójaként ennyit engedett 
meg a megállíthatatlanul tovahala-
dó idő. 

Megköszönöm mindenkinek, 
hogy hozzásegítettek bennünket az 
élményeinkhez, színesebbé tették 
életünket bizalmukkal, együttmű-
ködésükkel! Legyen mindenkinek re-
ményteljes, élhetőbb és boldogabb az 
új esztendő!

Tar Lajos
tagintézmény-vezető

Már tegnap volt…

Ebben a tanévben lettem felső 
tagozatos, a második félévre már 

megszoktam, hogy az egyes tantár-
gyakat más-más tanár tanítja. Mivel 

érdeklődöm a természet iránt, öröm-
mel vettem részt iskolatársaimmal a 
Tisza-tavi Ki mit tud? versenyében. 
Szorgos felkészülésünket az elődön-
tőn siker koronázta, a levelezős ver-
seny után eljutottunk a személyes 
megmérettetésig. 46 benevezett csa-
patból hatot hívtak be a rendezők a 
döntőbe, így Szabó tanár úr felkészí-
tésének köszönhetően mi is eljutot-
tunk az Abádszalókon megrendezett 
döntőre. Itt zsűri előtt kellett számot 
adnunk felkészültségünkről. Negye-
dik helyezettként értékes ajándéko-
kat kaptunk: könyveket, széldzsekit, 
plakátokat természeti értékeinkről, 
táskát, órát, valamint egy hajókirán-
dulást a Tisza-tavon. Egy szeptem-
beri délutánon bejártuk a Tisza-tó 
legszebb részeit, sok-sok élőlényt 
láttunk, életre szóló élményben volt 
részünk.

Szegedi Ferenc  
6.osztályos tanuló

Mit hozott számomra a 2009-es év?

A képen a csapat tagjai: Juhász Zsigmond, Szép Gábor és Szegedi 
Ferenc a Poroszlói Tanösvény egyik kilátójában – a negyedik csapattag 

Bencze Viktória volt.
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Mottó: „A gyermek akkor emlékezik rád holnap, 
ha ma vagy vele.” 

/Steff en T. Kraehmer/

A teljesség igénye nélkül visszatekintve a 2009-es évre is-
mét tartalmas, változatos évet tudhatunk magunk mögött.

Óvodánk helyi nevelési programja a művészeti nevelésre 
épül. Ennek szellemében szervezzük a mindennapi óvodai 
életünket és a különböző programokat. Az idén is ötletes 
jelmezekkel készültek a farsangra a gyerekek és a szüleik. 
A bevételből valamennyi óvodásunkat egy emlékezetes ti-
szacsegei kirándulásra vittük, melynek főeseménye a tiszai 
hajókirándulás volt. 

Az idei bálunknak a Szőlőszemfarm adott helyet. A tán-
colni vágyók, és az óvodánkért tenni akarók ezen az estén 
az óvoda udvari játékainak felújítását és újak vásárlását tá-
mogatták.

Óvodánkban régi hagyomány, hogy az iskolába menő 
gyerekek és a szüleik közös kiránduláson vesznek részt. Az 
idén Debrecenben voltuk.

A Kölyökidő Alapítvány szervezésében a Gyermeknap 
alkalmából ugrálóvár és arcfestés szórakoztatta a gyermeke-
inket, majd a nagyoknak az emlékezetes búcsú az óvodától, 
és a Tiszafüredi Óvodák megrendezésében az Ovi olimpia 
következett. 

Egyik legszebb hagyomány az intézményünkben ősszel 
az óvodai szüret. Évek óta visszatérő, tartalmas, élménygaz-
dag a programunk, amikor felidézzük a szüret munkálatait, 
miközben „eszünk-iszunk, jót mulatunk”. 

A Mikulás december 7-én látogatott el hozzánk, de már 
készülődünk a karácsonyi ünnepségekre: az óvoda udvarán 
a szülőkkel közösen fel díszítjük a fenyőfát, részt veszünk az 
iskolai karácsonyi ünnepségen, és köszöntjük az időseket az 
ünnep alkalmából.

A gyermekeket érintő programok mellett az óvónők bemu-
tató foglalkozást tartottak drámajátékból és mesedramati-
zálásból. Akik nem tudtak részt venni  ezen a bemutatón a 
közös nevelési értekezleten videón nézhették meg. Jól sike-
rültek az évszakonként szervezett munkadélutánok és az őszi 
nevelési értekezlet. Ez utóbbi témája az egészség- és környe-
zetvédelem volt. Házigazdaként az értekezletet a Szőlőszem-
farmon tartottuk. Fontosak ezek szakmai tanácskozások, 
mert szakmailag feltöltődve és megerősödve térünk haza.

Azt gondolom, hogy ezekből felfedezhető az a sok-sok 
élmény, amelyekkel a kollektívánk megpróbálja a gyerme-
kek számára emlékezetessé tenni az óvodai éveket. Az óvodai 
dolgozók és a magam nevében is boldog új esztendőt kívánok!

Boros Lászlóné  
tagóvoda-vezető

Fekete Rózsa általános iskolai tanuló rajzzal illusztrálta, 
hogy mi volt számára a legemlékezetesebb ebben az évben. 
A novemberben megtartott alapítványi műsort választot-
ta, hiszen ez az alkalom lehetőséget adott arra, hogy min-
denki bemutathatta, miben a legjobb. Nemcsak a műsor 
jelentett élményt a szereplőknek, hanem a felkészülés idő-
szaka, a próbák is, mert egyúttal a közösség is összetar-
tóbbá vált. Az élményt pedig megosztották a szépszámú 
nézőközönséggel. 
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365 nap, 8760 óra, 525600 perc. 
Ez egy év, de mire volt elég …?

Nemzeti ünnepeink-
re: március15-re és október 
23-ra. Közösségi szabadidős 
programok lebonyolítására: 
képviseltük településünket a 
Böllérversenyen, május elsejét 
a sport jegyében ünnepeltük, 
futottunk a Tiszáért. Július-
ban 10 napon át  kézműves 
foglalkozáson vehettek részt 
az érdeklődő gyerekek, egész 
nyáron használhatták - és 
használták is - az ifj úsági klub 
nyújtotta lehetőségeket. Bene-
veztünk a virtusvetélkedő idei 
versenyébe is, ahol továbbju-
tottunk a nemzetközi döntőbe. 
Szép eredményekkel jegyezték 
Tiszaszőlős nevét ebben az év-
ben is. Volt, és van festmény-
kiállítás a könyvtárban, az ér-
deklődők író-olvasó találkozó 
keretében ismerkedtek meg te-
lepülésünk művészlelkű lako-
sával. A könyvtár helyet adott 
bőr és körömápolásról szóló 
előadásnak, a „nagyiknak” pe-
dig bemutattuk az internet 
működését. Új díszek kerültek 
a település fenyőfájára, a gye-
rekekkel csodaszép karácsonyi 
díszeket készítettünk száraz-
tésztából. Az idén is rende-
zünk karácsonyi hangversenyt 
és szilveszteri mulatságot!

A könyvtári szolgáltatások 
keretein belül nőtt a számító-
gépet használók, a könyvtár-
tagok, a könyvtárközi kérések 
száma. A könyvtári letéti ál-
lományába az idén 210 db új 
könyv került.

Pályáztunk is! Két pályáza-
tunk a könyvtári szolgáltatá-
sok fejlesztésével kapcsolatos. 
Az egyiket már nyertesként re-

gisztráljuk, a másik még elbí-
rálás alatt van. Ezek egyenként 
ötmillió forintos pályázatok. 
Nyertünk a könyvtári érde-
keltségnövelő pályázaton is, a 
2010. évi falunappal kapcsola-
tos több mint tíz millió forin-
tos pályázatunk pedig szintén 
elbírálás alatt van.

Ezeket a felsorolt már el-
végzett feladatokat egy sze-
mély képtelen elvégezni! Itt 
szeretnék köszönetet mondani 
elsősorban településünk veze-
tőségének, hogy biztosították a 
hátteret a lehetőségek kihasz-
nálására. Köszönettel adózok 
minden hivatali, iskolai, óvodai 
dolgozónak, az aktív diákok-
nak, továbbá minden közhasz-
nú munkát ellátó tiszaszőlősi 
lakosnak, aki segítette telepü-
lésünk életét pezsdíteni ebben 
az esztendőben is! Tóthárpád 
Ferenc versével kívánok minden 
kedves olvasónak békés kará-
csonyt és boldog újesztendőt! 
Tolvajné Zsuzsa

Tóthárpád Ferenc

Kívánok hát 
A kályhába meleget,
körétek sok gyereket!
Megérdemelt kenyeret,
pénzzel rakott szekeret!

Eljövendő években 
megértést az útra!
Bú s a bánat ugorjon
a legmélyebb kútba! 

Egészséget, nyugalmat,
örömre sok alkalmat!
Házatoknak a béke
legyen mindig a vendége!

Ötévesek lettünk…
Immár öt éve várjuk együtt a karácsonyt 

szociális intézményünkben időseinkkel, 
gondozottjainkkal. Mint minden évben, 
most is együtt gondolunk vissza az idei kö-
zös élményeinkre, ünnepeinkre. A közös 
sütés-főzések, a tiszaigari főzőversenyen ké-
szített babgulyás illata ugyanúgy kellemes 
emlékeket idéz fel bennünk, mint a megható 
anyák napi ünnepség, a farsangi mulatság, 
a közösen megünnepelt születés- és név-
napok, az ópusztaszeri kirándulás, vagy a 
délutánonként vívott kártyacsaták. Ilyenkor, 
év végén talán számadást is készítünk ma-
gunkban. Számadást az elmúlt évről. A mi 
munkánkban nincsenek látványos sikerek. 
De ha mosolyt tudunk csalni egy idős ember 
arcára, és szebbé tudjuk tenni a mindennap-
jaikat, vagy segíteni tudunk egy bajba jutott 
embertársunknak, az bennünket megelége-
déssel tölt el, nekünk ez a siker. 

„Áldott, aki a segítségünket kéri,
Mert a legnagyobb szükségünk arra van,
Hogy szükség legyen ránk.” /Marjorie Chap-
pel/

Engedjék meg, hogy magam, és intézmé-
nyünk nevében nyugodt, békés karácsonyt, 
és boldog új évet kívánjak minden tiszasző-
lősi lakosnak!

Muliterné Bertók Gyöngyi

Szeretettel várunk minden kedves érdek-
lődőt az Általános Iskola tornatermébe 2009. 
december 23-án 18 órakor kezdődő karácso-
nyi koncertre. A Tiszafüredi Fúvós Zenekar, 
a Szíriusz és a Sziluett mazsorett csoportok 
közös szereplésével kívánunk minden kedves 
olvasónak Békés Karácsonyt, és Sikeres Új 
Esztendőt!

Milyen volt a 2009. év?
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A foglalkoztatási életutat for-
dítottan követve a legizgalma-
sabb események a foglakoztatás 
alkonyán történnek. A munka-
vállalók nagy várakozással van-
nak a nyugdíjazás előtt, hiszen 
majd 40 évet azzal töltöttek el, 
hogy a bokros teendők között 
kihagyott események megvaló-
sulását a nyugdíjas időkre tolják, 
mondván majd akkor lesz rá idő. 
A szociálpolitika is sok izgalmat 
hozott ezen időszak megélésében, 
mivel a rendszerváltást követő 20 
évben, több mint 10 alkalommal 
változtatták a nyugdíjba vonulás 
szabályait. Az egyértelműség ked-
vért nézzük meg milyen nyugdí-
jazási formák vannak, és melyek 
a feltételei.

Öregségi teljes nyugdíj: Az 
öregségi teljes nyugdíjra az jogo-
sult, aki az öregségi nyugdíjkor-
határt betöltötte és legalább 20 év 
szolgálati időt szerzett. Az öreg-
ségi nyugdíjra jogosító korhatár 
az 1952. január 1-je előtt szüle-
tetteknél - nők és férfi ak számára 
- egységesen a 62. betöltött életév. 
2010. január 1-jétől fokozatosan 
62-ről 65 évre emelkedik az öreg-
ségi nyugdíjra jogosító nyugdíj-
korhatár az alábbiak szerint:
1952-ben született, a 62. életév be-

töltését követő 183. nap, 
 1953-ban született, a betöltött 63. 

életév, 
 1954-ben született, a 63. életév be-

töltését követő 183. nap 
 1955-ben született, a betöltött 64. 

életév, 
 1956-ban született, a 64. életév 

betöltését követő 183. nap 

 1957-ben született, a betöltött 65. 
életév. 
Öregségi résznyugdíj: Öreg-

ségi résznyugdíjra jogosult az a 
személy, aki 20 év szolgálati idő-
vel nem rendelkezik, de legalább 
15 év szolgálati időt szerzett és az 
öregségi nyugdíjkorhatárt eléri.

Előrehozott öregségi nyug-
díj: Megállapításhoz 40 év szol-
gálati idő szükséges. Erre a nők 
59., a férfi ak 60. életévük betölté-
sétől lehetnek jogosultak. 

Csökkentett összegű előre-
hozott öregségi nyugdíj: 37 év 
szolgálati idő birtokában kaphat-
nak csökkentett összegű előreho-
zott öregségi nyugdíjat.

A korengedményes nyug-
díj: A korengedményes nyug-
díj folyósítását a munkáltató és 
a munkavállaló között létrejött 
megállapodás alapozza meg, de 
szükséges 37 és 40 év közötti szol-
gálati idő és betöltött 57. életév. 
A nyugdíjkorhatár betöltése előtt 
3 évvel lehet igénybe venni úgy, 
hogy a munkáltató fi zeti a nyug-
díj összegét. Az érvényben lévő 
szabályok szerint 2009. decem-
ber 31-ével megszűnne a koren-
gedményes nyugdíj intézménye. 
A jelenlegi állás szerint azonban 
az év végén dönthet a parlament 
arról, hogy a korengedményes 
nyugdíj igénybevételét egy évvel 
való meghosszabbítja.

Korkedvezményes öregségi 
nyugdíj: A szervezet fokozott 
igénybevételével járó, az egész-
ségre különösen ártalmas mun-
kát végzők korkedvezményben 
részesülnek. Az öregségi nyugdíj-
korhatárnál alacsonyabb életkor-

ban válhatnak öregségi nyugdíjra 
jogosulttá. 

A nyugdíjazás kategóriába 
tartozik a megváltozott munka-
képesség következtében elszen-
vedett egészségkárosodás miatti 
ellátás.

Nyugdíjazáskor a várható élet-
tartam hazánkban a rendszervál-
tás óta folyamatosan nő - jelenleg 
20 év körüli - ami azt jeleni, hogy 
átlagosan két évtizedre elegendő 
megtakarítással kell rendelkezni 
a nyugdíjas évekre. Ez igen hos-
szú idő, így aztán nem lehet elég-
szer hangsúlyozni a nyugdíjjáru-
lékból adódó nyugdíj összegének 
az öngondoskodással való kiegé-
szítés fontosságát. Akinek van rá 
lehetősége az állami nyugdíjakat 
az Önkéntes Nyugdíjpénztári 
befi zetésekből származó életjára-
dékkal, és nyugdíj melletti mun-
kaviszonyból származó jövede-
lemmel egészítheti ki.

Nyugdíj melletti jövedelem-
szerzéssel kapcsolatban tör-
vénymódosítás várható. A 2008. 
január elsejét követően nyugdíja-
zottak esetében havi minimálbér 
másfélszerese lesz keresletkorlát, 
ami évi 900.000,-Ft bruttó jöve-
delemszerzési határt jelent. Azok 
a nyugdíjasok, akik nyugdíjuk 
mellett, munkaviszony keretében 
ennél többet keresnek éven-
te, azoknak dönteni kell, hogy a 
munkaviszonyból származó jö-
vedelmet, vagy a nyugdíjat vá-
lasztják. Akik 2008. előtt vonul-
tak nyugdíjba viszont várhatóan 
korlátozás nélkül létesíthetnek 
munkaviszonyt. (Folytatjuk)

P. Mészáros Péter

Nyugdíjas kor… Aranykor?
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Anyakönyvi hírek
Legutóbbi számunk óta született: 

Pap Dániel an: Nagy Mária
Soltész Attila an: Kalóz Éva

Jó egészséget!

Legutóbbi számunk óta elhaláloztak: 
Ács Sámuelné  an: Bokor Ezsébet
Boros Sándor  an: Mészáros Erzsébet
Tóth Sándor  an: Hajnal Margit
Imre Miklósné  an: Fási Erzsébet

Béke poraikra!

 Karácsonyi örömhír
A decemberi hideg télben nemcsak a testünk di-

dereg, hanem az ember lelke is fázik. Ha a házak ab-
lakán betekintünk, azt láthatjuk, sokan magányosan 
töltik az ünnepet. A terített asztal és a szeretettel-
jes családi ünnep helyett sok ember szívét a jövőtől 
való félelem, reménytelenség tölti be.

Mindannyiunknak szól a karácsonyi örömhír:
„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát.
A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog.
... Mert egy gyermek születik nékünk, fi ú adatik nékünk.”
„ Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet,
amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek,

aki az Úr Krisztus Dávid városában.”
Karácsonykor az Isten, Fia születésében a lelkét 

terítette ránk. Emberré lett, közénk jött, hogy hit ál-
tal valósággá legyen a jelenléte. Hozzánk jött, hogy 
reménnyel töltsön be a jövendőre nézve, és örök 
élettel ajándékozzon meg. Bennünk van jelen ebben 
a világban a szeretet által, hogy betöltsön bennün-
ket ezzel az ajándékkal, és túlcsordulva másoknak is 
jusson belőle. A szeretetre igaz: minél többet adunk 
másoknak, annál több marad nekünk. Az ünnepek 
alatt a csillogó fenyőfa, a terített asztal mellett gon-
doljunk azokra is, akiknek a lelke didereg, akik szá-
mára egy kis fi gyelmesség, jó szó sokat jelent.

Minden tiszaszőlősi lakosnak kívánunk áldott, bé-
kés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket szeretteik kör-
ében, és boldog újesztendőt!

Református Egyházközség presbitériuma és 
lelkésze: 

Kéki Ibolya

Tiszaszőlős legidősebb és 
legfi atalabb szülöttei:
Juhász Istvánné tanító néni 

Köszönöm szépen jól vagyok, úgy ahogy a korombelinek il-
lik lenni. Nyáron egy kicsit jobban, mert kint lehetek a kertben, 
ezek a sötét, esős decemberi napok veszik el néha a kedvem. 
Ilyenkor már nem nagyon tudok olvasni, csak a rádiót hall-
gatom, bár egy kis baj a fülemmel is van. Legtöbbször azon-
ban emlékezni szoktam. Eszembe jutnak a régi idők emlékei, 
a tanítványok. Érdekes, mindig a gyermekkori képek jelennek 
meg. A múltkor itt Füreden találkoztam Gőz Erzsikével, neki 
is az iskoláskori képe maradt meg bennem. Pedig milyen ré-
gen volt… Ha a boltba megyek, sokszor rám köszönnek, bizto-
san megismernek, bár már régen elkerültem Szőlősről. Annak 
örülök legjobban, ha vendég érkezik hozzám, ilyenkor napokig 
ezen gondolkodom. 

 Már 98. évet taposom, de még várok valamit, hogy mit, azt 
nem tudom… Nehezen mozdulok ki otthonról, pedig jó lenne 
látni Szőlőst. Lehet, hogy már el is tévednék, olyan sokat vál-
tozott azóta. A múltkor arra jártam, és láttam, hogy milyen 
szépen beépült a pálinkafőző után a Fő utca. Mindig elolva-
som a Szőlősi Híreket, és tetszik, hogy sok mindenre odafi gyel 
a vezetés. Elolvastam Szőlős történetét is, nagyon érdekes volt, 
mert olyan történeteket is felkutattak, amelyet én is a könyvből 
tudtam meg.  Különösen a paraszti élet leírása maradt meg ben-
nem. Bizony régen, ha a lábas kilyukadt nem dobták el, hanem 
jött a „drótos tót” és meg foltozta. A könyvben szereplő Fazekas 
Lászlóról – aki keresztapám volt – eszembe jutott, hogy nagyon 
szigorú tanító volt, még én is kaptam tőle körmöst, ha nem volt 
megelégedve az írásommal. Köszönöm az érdeklődést, én is bol-
dog Újévet kívánok minden Szőlősinek!

Soltész Attila 2009. november 17-én reggel 5 óra 
5 perckor érkezett meg a családjához. A baba 56 cm-rel és 3620 
grammal született. Néhány nap múlva hazajöhettek, ahol a két éves 
bátyja - Bence - nagy örömmel és szeretettel fogadta a kis tesót. 

Attila születésénél jelen volt édesapja - Soltész Attila -, ami 
anyukájának - Soltészné Kalóz Évának - nagy segítség volt az 
örömteli, de nehéz pillanatokban. 

Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk mindkettőjüknek!
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APROPÓ --2009 APROPÓ --2009 

Néztem a TV-ben a 2009-es esztendőre visszatekintő, a 
fontosabb eseményekről számot adó műsort.

Kezdésként a gazdasági élet örömteli történéseit vázolták 
fel. A hazai GDP emelkedése év végére elérte a 75 %-ot, létre-
jött 2 millió új munkahely. A reálkeresetek emelkedése meg-
haladta a 70-%-ot, a minimálbér 200 000 Ft-ra emelkedett, s 
a nyugdíjasok december közepén megkapták 14. és 15. havi 
nyugdíjukat. Az elképesztő mértékű gazdasági fellendülés, s 
a nyugdíjkorhatár 50 évre csökkentése következtében nem-
hogy megszűnt a munkanélküliség, de komoly munkaerőhi-
ány alakult ki az országban, melynek kielégítésére a környe-
ző országokból munkavállalók százezrei ingáznak naponta 
az újonnan felépített gyárakba. Olyan iparágak települtek 
Magyarországra, mint a repülőgépgyártás, s a csúcstechno-
lógiát igénylő iparágak vezető vállalatainak döntő többsége 
új üzemet létesített Magyarországon. A MOL felvásárolta a 
Gazpromot, az OTP pedig a londoni Barclays és a Deutsche 
Bank megszerzésével Európa legnagyobb pénzintézetévé 
vált. A világ leggazdagabb embereinek listáján Bill Gates a 
73. helyre csúszott vissza, előtte csak magyarok találhatók. 
Az államadósság nullára csökkent, sőt Magyarország vált az 
Egyesült Államok, Kína, Japán és Oroszország legnagyobb 
hitelezőjévé. A bankok betéti kamat ajánlatai messze meg-
haladták a hitelkamatokat.

A gáz és a villanyáram ára év közben négyszer, összesen 
48 %-kal csökkent,  s az alapvető élelmiszerekért a magya-
roknak nem kell fi zetniük, csakúgy mint a felsőoktatásért és 
az egészségügyi ellátásért, beleértve a gyógyszereket.

A gazdasági sikerek következtében lehetővé vált, hogy 
a „Minden településen legyen iskola” program keretében 
az oktatásban soha nem látott reformok következzenek be. 
Minden 1000 főnél népesebb településen új oktatási komple-
xum épült, mely magában foglalja a bölcsődétől a középisko-
láig mindegyik oktatási, nevelési intézményt. Természetesen 
mindegyik intézményhez épült uszoda, sportcsarnok, sza-
badtéri sportpályák, korszerű nyelvi-, számítástechnikai-, 
kémiai-, fi zikai laborok. A csoportok, osztályok maximális 
létszámát a hatékony nevelő-oktató munka érdekében 10 fő-
ben határozták meg. 

Hasonló változások történtek az egészségügyben is. Az 
„Egészséget a magyarnak” program alapján minden rende-
lőintézetet felszereltek korszerű CT, MR, ultrahang és rönt-
gen diagnosztikai készülékekkel, laborokkal. A nagyszabású 
program keretében minden település legfeljebb 20 kilométe-
res körzetében épült egy új kórház, ezzel a beteg várólisták 
megszűntek. Korszerűen felszerelt, műszerezett egyágyas 
kórtermeket alakítottak ki, melyben igény szerint a hozzá-
tartozó is elhelyezést kaphat térítésmentesen. A magas szín-
vonalú ellátás érdekében egy nővérre legfeljebb két beteg jut.  
A világszínvonalú technikai háttér és a szakmai előrelépési 
lehetőség, valamint a magas bérezés rengeteg külföldi –fő-
ként angol és amerikai- orvost csábít hazánkba. 

A gazdaság, oktatás, egészségügy ugrásszerűen megemel-
kedett szakemberigényének kielégítésére a legnevesebb ame-
rikai, francia és angol egyetemek, mint a Yale, a Harvard, a 
Sorbonne, az Oxford és Cambridge Egyetem Magyarország-
ra tette át székhelyét. 

A közlekedésben is óriási fejlődés ment végbe. Mind-
egyik autópálya elérte az országhatárt, megépült az M2-es, 
M4-es, M8-as autópálya, az összes egy-, és kétszámjegyű 
főút új burkolatot kapott, s elkezdődött, sőt jelentősen elő-
rehaladt az alsóbbrendű közutak, valamint a belterületi utak 
felújítása is. A „Minden településen legyen vasút” program 
keretében a MÁV vonalainak hossza megnégyszereződött, 
sőt az elavult vasúti pályák helyén mágnesvasutak épültek, 
melyeken a közlekedő vadonatúj szerelvények elérik a 400 
km/órás sebességet. Ennek köszönhetően vált lehetővé, hogy 
a Tiszaszőlős-Budapest viszonylatban félóránként közleke-
dő közvetlen járat menetideje 28 percre csökkent. Egy ilyen 
járaton utazom most az egyszemélyes fülkében a televíziót 
nézve. Hangtalanul, lágyan suhanunk, elálmosít a csend. 
Valaki fi noman megrázza a vállam. Nem jössz aludni? – kér-
dezi a feleségem.

Lehet, hogy az egészet csak álmodtam?

Molnár László 

Álomszerű év

Lapzárta után …
A fi ataltól is van fi atalabb!

Érkezett a hír, hogy megszületett Árvai Péterke, települé-
sünk háziorvosának és feleségének első gyermeke. A család-
nak jó egészséget és sok boldogságot kívánunk!

Különös szilveszter!
Várunk minden kedves szórakozni vágyót az 
idei batyus szilveszterünkre!
A részleteket keressék a plakátokon!!!
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