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Tisztelt Olvasók!
Bizonyára már régóta várták, hogy a Szőlősi Hírek leg-

újabb számát a kezükbe vehessék. El kell, hogy áruljam 
Önöknek, a helyi újság megjelenésének bizonytalansága kel-
tette egyre erősödő türelmetlenségüknek én is közrejátszója 
vagyok azzal, hogy szerkesztőtársaimtól kapott megbízatáso-
mat sehogyan sem tudtam teljesíteni. Történt ugyanis, hogy 
azt kérték tőlem, írjak egy vezércikket, egy tavaszköszöntőt, 
ismertessem benne az iskola megvalósult feladatait, prog-
ramjait. Nem mondtam ugyan ki, de otthon egyre erőteljes-
ebben kikristályosodott – az itt eltöltött évek tapasztalatai 
alapján – az a régóta bennem lévő érzés, hogy az itt élő embe-
reknek nem egy fontos téma a közélet, az iskola, nem annyira 
kíváncsiak rá. 

Más témát kellett keresnem, mert hamisságon, nem őszin-
te gondolatokon nem érhetnek a Tisztelt Olvasók!

Így jutottam el egy számomra kedves újságcikkhez. Tör-
tént egyszer, még fi atalabb koromban Tomajmonostorán, 
hogy a „monostor” elnevezésű települések iskoláit, önkor-
mányzat vezetőit meghívták Szigetmonostorra, a Monostori 
Iskolák Találkozójára. Egy buszra való gyerekkel mentünk a 
Dunakanyarba eltölteni egy hosszú hetet, és közben megis-
mertük egymást, vendéglátóink kíséretében bebarangoltuk 
a környékét, megtekintettük a nevezetességeket, a természe-
ti kincseket. Ennek már több mint tíz éve. Közben minden-
ki volt már házigazda, és ha máshogyan nem, de így, lehető-
sége nyílt az iskoláknak olcsó módon minden nyáron tábort 
szervezni gyerekeiknek. Ma is szívesen gondolok ezekre a 
találkozókra, ha tehetem az így szerzett ismerőseimet meg-
keresem interneten, érdeklődve olvasom mi is történt velük 
azóta.

Így olvastam el Szigetmonostor község Újságoló című lap-
jában a 85 éves Pásztor János (Jani bácsi) írását. Idézek belőle:

„Egyik reggel arra ébredtem, hogy befagytak a vízcsapok 
a fürdőszobában, a konyhában. Nekiláttam keményen fű-
teni, de csak annyit értem el, hogy a lefolyók is eldugultak, 
pedig még éjjel négykor is befűtöttem, hisz alig volt tíz fok 
a szobában. A baj nem jár egyedül, mondogatják Szabolcs-
ban. Ugyanis elfogyott a fa, s a mínuszok tovább süllyedtek. 
…Átszóltam a szomszédasszonynak, Tímeának, … futtában 

vázoltam helyzetünket: se víz, se tűz. … Másnap megjelent 
egy teherautó egy jó adag fával az Önkormányzat jóvoltából, 
ami egy hétre elegendőnek is bizonyult. Közben pedig nem 
várt módon beindultak az események: Valaki feltett bennün-
ket az internetre: „Jani bácsi ma ünnepelné a 85. szülinapját, 
de be van fagyva a lakása, és nincs tüzelője.” - Valahogy így, 
pontosan nem tudom, de elég szomorúan hangzott, ami saj-
nos a valóságot tükrözte. … Folyamatosan érkeztek a teher-
autók, tonnaszámra hozták a fa tüzelőt… Három fi atalember 
bámulatos lendülettel hasogatta a rönköket, az asszonyok 
pedig markolták és csataláncban sorakozva juttatták el a vég-
leges helyükre a hasábokat, ahol markos férfi ak rendre báláz-
ták méteres magasságra a kész tüzelőt. A csataláncban a nők 
mellett lányok, kisiskolások, és még óvodás korú gyerekek is 
kézről kézre adták egymásnak behajtott karjukon az aprított 
tüzelőt.

A megilletődöttségtől annyira beszámíthatatlan állapotba 
kerültem, hogy a szülinapomra készített tepsi almás lepény 
és a fazéknyi tea az asztalon hűlt ki, elfelejtettem megkínál-
ni a segítő vendégeket. Nagyon szégyelltem magam udvari-
atlanságomért, ezért másnap reggel elhatároztam, hogy egy 
kellemes májusi hétvégére meghívok mindenkit, aki segítsé-
günkre volt, egy bográcsgulyásra vagy halászlére, hogy meg-
köszönjem áldozatos munkájukat… Arra kérek mindenkit, 
…anyagi áldozat nélkül érkezzenek. Néhány dolgot azért 
hozzanak magukkal: jókedvet és vidámságot.”

Jani bácsi cikkének olvasása örömöt okozott számomra. 
Pedig ez is csak egy sorscsapásról szól – rendszeres hírolva-
sóként szinte hozzávagyunk szokva ehhez. A történet fonala 
azonban még sem így végződött. Összefogott apraja-nagyja, 
megvívták a bajjal csatájukat, és győztek, sőt, a végén még tort 
is ültek felette. 

Vajon itt Tiszaszőlősön is léteznek hasonló történetek? 
De jó volna hallani, olvasni róluk, hogy reményt nyújtsunk 
egymásnak, a gyakran keservbe hajló mindennapjainknak! 
Használjuk ki a tavasz megújulást kínáló pillanatait, lássuk 
meg egymásban a jót, és minél több hasonló örömteli hír szü-
lessen meg a mi közösségünkben is! 

Tar Lajos
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREKÖNKORMÁNYZATI  HÍREK
Tisztelt Olvasók!
A Szőlősi Hírek 2011. évi utolsó számának lapzártáját követően 

Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 alkalom-
mal ülésezett. 
1./ 2011. november 29.  
• Módosította a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.28.) ren-

deletét. 
• Elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzat 2011. évi költségve-

tésének III. negyedéves beszámolóját. 
• Megtárgyalta és elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzat 

2012. évi költségvetési koncepcióját. 
• Jóváhagyta Tiszaszőlős Község Önkormányzat 2012. évi belső 

ellenőrzési tervét. 
• Elbírálta és anyagilag támogatta 5 fő tiszaszőlősi lakos Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatát. 
• Döntött a Tiszafüred Önkormányzatával a Fekete László Zeneis-

kola támogatására megkötött támogatási szerződés felbontásáról.
• Döntött a Közép-Tiszavidékért Nonprofi t Kft -ben lévő törzsbetét 

értékesítéséről.
• Jóváhagyta a Tiszaszentimre Református Szociális Szolgáltató 

Központ ellátási szerződésmódosításban szereplő szakmai profi l  
bővítését.

• Döntött a Tiszaszőlős Damjanich út 12. sz. alatti ingatlan megvá-
sárlására történő felajánlás elutasításáról. 

2./ 2011. december 12. 
• Döntött Tiszaszőlős Község tervezett ivóvízminőség-javítása fej-

lesztés KEOP 7.1.0/11 Derogációs víziközmű projektek előkészí-
tése pályázathoz saját forrás kiegészítésére EU Önerő Alap támo-
gatás pályázat benyújtásáról.

• Tiszaszőlős Község Európai Unió Környezet és Energia Operatív 
Program, KEOP-7.1.0/11 kódszámú Derogációs Víziközmű pro-
jektek előkészítése, és a KEOP-1.3.0/09-11 kódszámú ivóvízmi-
nőség-javító fejlesztés pályázati konstrukció keretében elnyerhe-
tő támogatás iránt a „Tiszaszőlős ivóvízminőség-javítási projekt” 
beruházás megvalósítására pályázat benyújtásról.

3./ 2011. december 22. 
• Rendeletet alkotott a települési szilárd hulladék gyűjtésével, elhe-

lyezésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról alkotott 
9/2009. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

• Állást foglalt  a településen alkalmazandó víz-és csatornadíjak 
meghatározásról.

• Döntött a Start-közmunkaprogramhoz kapcsolódóan munkabér-
hitel igénybevételéről. 

• Kiválasztotta a TÁMOP-3.2.4-08/01-2009-0069. azonosító számú 
projekt keretében megvalósuló dokumentum és tartalomszolgál-
tatás fejlesztésére benyújtott pályázatok nyertesét. 

• Határozott Tiszaszőlős Község Önkormányzatának adóalannyá 
válásáról és tevékenységi körének bővítéséről. 

4./ 2012. február 9. 
• Jóváhagyta Tiszaszőlős Község Önkormányzat 2011. IV. negyed-

évi költségvetési előirányzatainak módosítását. 
• Döntött az Önkormányzatnál biztosítandó 2012. évi Cafeteria 

juttatásról. 
• Megtárgyalta Tiszaszőlős község 2012. évi költségvetésének I. 

fordulóját. 
• Döntött „Tiszaszőlős Község ivóvíz-minőségének javítása” tár-

gyú KEOP-7.1.0./11-2011-0044 azonosító számú pályázat előké-
szítő szakaszának feltételes beszerzéseiről.

• Az Önkormányzat tulajdonában álló a 494. hrsz. ingatlan legelte-
tő célú hasznosításáról döntött.

• Civil szervezeti támogatásban részesítette a Tiszaszőlősi Polgárőr 
Egyesületet. 

• Az időjárási viszonyok miatt feltételesen jóváhagyta nagyobb 
mennyiségű  tűzifa vásárlását. 

5./ 2012. március 1.   
• Megalkotta és elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzat 2012. 

évi költségvetéséről szóló rendeletét.
• Elfogadta az önkormányzati saját bevételek, adósságot keletkező 

kötelezettségekről szóló határozatát.
• Eredményt hirdetett a „Tiszaszőlős Község ivóvíz-minőségének 

javítása” tárgyú KEOP-7.1.0./11-2011-0044 azonosító számú pá-
lyázat közbeszerzési feladatainak ellátása, projektmenedzsmenti 
feladatok ellátása, megvalósíthatósági tanulmány és Költség-ha-
szon elemzése, PR-kommunikációs feladatok ellátása és a terve-
zői feladatok ellátása közbeszerzésének a nyerteseiről. 

• Jóváhagyta a Kossuth Lajos Gimnázium Szakképző Iskola, Álta-
lános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium  alapító ok-
iratának módosítását.  

• Nem támogatta Tiszaigar község kezdeményezését körjegyzőség 
alakítására. 

• Elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzat 2012. évi Cafeteria 
Szabályzatát, és módosította Tiszaszőlős Község Önkormányzat 
Közszolgálati Szabályzatát. 

6./ 2012. március 28.  
• Pályázatot nyújtott be „Tiszaszőlős község ivóvíz-minőségének 

javítása a derogáció keretében” tárgyú KEOP-7.1.0./11-2011-0044 
azonosítószámú pályázathoz saját forrás kiegészítésére EU Önerő 
Alap támogatásra. 

• Pályázatot nyújtott be és saját erőt biztosított közbiztonság növe-
lését szolgáló fejlesztés megvalósítására. 

7./ 2012. április 16.  
• Módosította a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.28.) szá-

mú rendeletét. 
• Elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzatának 2011. évi költ-

ségvetési zárszámadásáról szóló rendeletét. 
• Jóváhagyta Tiszaszőlős Község Önkormányzat 2011. évi éves bel-

ső ellenőrzési jelentésről szóló előterjesztést.
• Elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzat 2011. évi költségve-

tési beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést, és meg-
hosszabbította 1 évvel a jelenleg hatályos könyvvizsgálói szerző-
dést.

• Döntött az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkor-
mányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásá-
ról.

• Döntött folyószámla hitelkeret hosszabbításról.
• Határozott az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 

programok – lokális színterek” számú pályázat benyújtásáról.
8./ 2012. április 28.  
• Rendeletet alkotott a települési szilárd hulladék gyűjtésével, elhe-

lyezésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról alkotott 
9/2009. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

• Jóváhagyta Tiszaszőlős Község Önkormányzat Közbeszerzé-
si szabályzatát az „Ivóvízminőség-javító beruházás Tiszaszőlős 
településen” tárgyú KEOP-7.1.0./11-2011-0044 pályázathoz kap-
csolódó közbeszerzési eljárásokhoz.
Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a képviselő-testület nyilvá-

nos üléseiről készült részletes jegyzőkönyveket a felújított Községi 
Könyvtárunkban tanulmányozhatják, a legutóbb elfogadott önkor-
mányzati rendeletek az önkormányzat hirdető-tábláján és a település 
honlapján (www.tiszaszolos.hu)  is megtekinthetők.   

Debrődiné Zoboki Magdolna jegyző 
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Megkérdeztük a Kerekes András 
polgármestert mi történt a község-
ben az előző beszélgetésünk óta.

Hogyan zárta a településünk a 
2011-es gazdasági évet?

Kerekes András (KA): A gazdál-
kodásunk egyik legfőbb mutatója a 
költségvetés. Ebben benne vannak 
terveink, lehetőségeink, sokszor a 
vágyaink is. Amikor költségvetést ké-
szítünk, legalább 1 évre kell előre lát-
ni, ami a mai bonyolult világban nem 
is egyszerű. Ami az elmúlt évet illeti 
a pénzügyi tervezés jól sikerült. Az 
évközi kisebb nehézségektől eltekint-
ve folyamatosan eleget tudtunk tenni 
kötelezettségeinknek. Az évi mér-
legünk a következőképpen alakult: 
292 millió 557 ezer forint bevétellel 
és 283millió 861 ezer forint kiadást 
realizáltunk. A tervezés során számí-
tottunk arra, hogy forráshiányos lesz 
a költségvetésünk, ezért pályázatot 
nyújtottunk be az ÖNHIKI-re. Ezen 
összesen 44 millió 228 ezer forintot 
nyertünk, majd egyéb központi tá-
mogatás címen további 4 millió 863 
ezer forint érkezett a számlánkra. Év 
végén 16 millió 135 ezer forint pedig 
feladattal terhelt pénzmaradványként 
került elszámolásra. A számok azt is 
mutatják, hogy takarékosan és előre-
látóan gazdálkodtunk és a legfonto-
sabb célokat sikerült elérni.

Milyen lesz az idei év? Sikerül meg-
ismételni az előzőt? 

KA: Ezt nem tudjuk. Most is a 
legjobb tudásunk alapján készítettük 
el a költségvetést, amin azért már lát-
szik, hogy a tavalyi szintet céloztuk 
meg. Új vonása a tervezésnek, hogy 
önálló költségvetést készítenek az 
önkormányzatok és az intézmények. 
Önálló költségvetéssel működik a 
polgármesteri hivatal, ezen a címen 
nem lehet forráshiányt tervezni. Az 
idei évtől a felhalmozásra, felújítás-
ra fordítható társadalmi normatívát 
nem kapjuk, ezért felhalmozási be-

vételünk kb. 8 millió forinttal csök-
ken. Az elfogadott költségvetésünk 
szerint 2012-ben 224 millió 446 ezer 
forint bevételt és 283 millió 579 ezer 
kiadást terveztünk, valamint 49 mil-
lió 69 ezer forint működési célú for-
ráshiányra nyújtottunk be pályázatot. 
Ezen kívül szükségünk lesz 7 millió 
694 ezer forint hitel felvételére, amit 
az útfelújítások önrészének fedezésé-
re fordítunk. Megkönnyíti a gazdál-
kodásunkat a tavalyról áthozott több 
mint 16 millió forint feladattal terhelt 
pénzmaradvány.

Van e változás a közfoglalkoztatás-
ban? Folytatódik-e a Start-közmunka-
program? 

KA: A tavaly beindult Start-mun-
kaprogramban részt veszünk, jelenleg 
80 főnek tudunk munkát biztosítani. 
Mint arról korábban beszámoltunk a 
falu határában energiacélú erdőt tele-
pítettünk 7,7 hektáron. A közmunká-
saink összesen 72 200 db szürkenyár 
csemetét ültettek el. A locsolás, kapá-
lás és a kedvező időjárás révén szé-
pen fakadnak a fák. A Hajdú-Bihar 
Megyei Erdőfelügyelet is ellenőrizte 
a telepítést és elismerte a szakszerű 
munkát.  Először 3-5 év múlva lehet 
tüzelőt „aratni”. Úgy tervezzük, hogy 
akkorra sikerül átalakítani a közin-
tézmények fűtési rendszerét és ezek 

kazánjaiban égetjük el a most még 
alig 1 méteres vesszőket. A munka-
helyteremtésre elnyert pályázat kere-
tében folytatjuk a belvízelvezető ár-
kok és a község belterületén lévő utak 
karbantartását. A munkabéren kívül 
összesen 19 millió forintot fordíthat-
tunk nagy értékű gépek, eszközök 
(traktor, pótkocsi, útépítő gépek stb.) 
beszerzésére. Ezzel a gépparkkal már 
el tudjuk végezni az önkormányzati 
utak javítását, karbantartását.

A napokban megkezdődött a né-
hány út javítása idegen gépekkel, em-
berekkel…

KA: Ők a Duna Aszfalt Kft  embe-
rei, akik pályázaton megnyert belte-
rületi utak javítását végzik. Ez a kö-
zel 50 milliós Európa Uniós pályázat 
keretében 8 út kerül felújításra. A 
munkák során megszüntetik a ká-
tyúkat, új padkát építenek, aszfaltoz-
nak, stb. Hangsúlyozom, hogy utat 
javítanak, új építésére most nem le-
hetett pályázni, pedig erre is szükség 
lett volna. Ha az időjárás engedi, jú-
nius 30-ig végeznek is a munkákkal. 

Az elmúlt évben az önkormányzat 
megvásárolta az Alkotmány úton lévő 
romos ikerlakást. Mi lesz az épület sor-
sa?

Megkérdeztük a polgármestert…

Folytatás a 4. oldalon
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KA: Az épület valóban rontot-
ta a faluképet, ezért szintén pályázat 
keretében felújítjuk és környezetét is 
átalakítjuk. A lakásban a közbizton-
ság javítására szánt központi pénzek 
felhasználásával a körzeti megbízott 
részére iroda, a Polgárőrségnek telep-
hely kerül kialakításra. Ez azzal jár, 
hogy az épületet az alaptól a tetőig ta-
tarozzuk, és a belsejét komfor-
tosítjuk. Itt kerül kialakításra 
annak a kamerarendszernek 
a központja, amely a községen 
áthaladó forgalmat, az esetle-
ges átutazó bűnözők mozgását 
fi gyeli, és később azonosítását 
végzi. Ezzel a beruházással re-
méljük, Szőlősön tovább csök-
ken a bűnesetek száma.

Milyen pályázatok vannak 
még folyamatban?

KA: Munkatársaim most 
három pályázaton dolgoznak. 
Ebből kettő már a megvaló-
sítás stádiumában van, a har-
madikról van ugyan testületi 
döntés, de még nem készült el 
a végleges pályázat.

Megnyertük a község ivóvíz-javító 
pályázat dokumentációjának elkészí-
tésére 10,7 millió forintot. A közbe-
szerzési eljárást lefolytattuk, a nyer-
tesek elkezdték a munkát. Ezek nem 
látványos munkák, de a későbbiek mi-
att fontosak.

Látványos és színes programot ígér 
a „Hagyományos és hagyományte-
remtő, szórakoztató, és közösségi ren-
dezvények a Tisza-tó térségben” célte-
rületre tavaly beadott pályázatunk. Az 
idei falunapot ebből a sikeres pályázati 
forrásból, nettó 7.5 millió Ft-ból, ter-
vezzük megvalósítani. Az augusztus 
10-11-12-i rendezvényünk forgató-
könyve hasonlít a két évvel ezelőttire. 
Az első napon - pénteken- színpadi 
produkció, szabadtéri színház, éjszaka 
pedig egy retrodiszkó szerepel terve-
inkben. Szombaton az MTTOSZ által 

bonyolított virtusvetélkedő mellett 
sok kulturális program és szabadidős 
tevékenység várja az érdeklődőket, 
amit hajnalig tartó mulatsággal zá-
runk. Vasárnap extrém bemutatók és 
térzene várja minden kedves hozzánk 
ellátogatót. A szombaton és vasárnap 
vendégül látjuk a műsorban fellépőket, 
versenyzőket és a lakosokat.

A harmadik, előkészítő fázisban 
lévő pályázatunk egészségre nevelő és 

szemléletformáló életmódprogramok 
megvalósítását tervezi. A programban 
helyi és felkért szakemberek bevonásá-
val a felnőtt lakosság részére rendsze-
res testmozgást ösztönző programok 
lebonyolítását tervezzük. Közösségi 
programjainkban önsegítő csoportok 
létrehozását támogatjuk. Szakszerű 
étrendi tanácsadást szervezünk a ma-
gas kockázattal járó betegséggel küzdő 
embereknek. Egészségnapok tartása, 
egész napos sportnapok, személyiség-
fejlesztő tréningek szervezése szerepel 
az eddigi elképzelések között. Termé-
szetesen a helyi ötletek összegyűjtése 
után ez a program változhat.

Hol tart már a Tiszafüred Város 
Önkormányzata ellen megindított va-
gyonmegosztási per?

KA: Az elmúlt félévben felgyorsul-
tak az események. Mint ahogy azt már 

korábban az újságban is megírtuk fel-
lebbezés kapcsán ismét elsőfokú bíró-
ságnak - gyorsított eljárásban -  kellett 
dönteni a még vitás kérdéseket.  Há-
rom tárgyalás után a Szolnoki Törvé-
nyszék 2012. május 4-én hirdetett íté-
letet. Kötelezte az alperest (Tiszafüred 
Város Önkormányzatát), hogy az ítélet 
jogerőre emelkedésétől számított 60 
napon belül a Tiszaszőlős közigazgatá-
si területén megépített szennyvízveze-

ték tulajdonba adásához szük-
séges adatokat szolgáltassa 
ki, fi zessen meg a felperesnek 
(Tiszaszőlős Község Önkor-
mányzatának) vagyonmeg-
osztásból ráeső rész címen 
412.626.000 Ft-t, továbbá a 
szennyvízberuházás eszköze-
inek bérbeadásából származó 
bevételből 16.720.411 Ft-t és 
ennek 3.765.924 Ft Áfa-ját. 

A bíróság ezt meghaladóan 
a további keresetünket elutasí-
totta és a viszontkereset tekin-
tetében a pert megszüntetette. 

A pert első fokon megnyer-
tük, mivel Tiszafüred Város 
Önkormányzata pervesztes 
lett, ezért a bíróság kötelezte, 

hogy az ítélet jogerőre emelkedésétől 
számított 15 napon belül fi zessen meg 
a felperesnek 7.187.000 Ft perköltséget. 
A bíróság döntését elfogadjuk, de ez 
az ítélet elsőfokú bíróságon született, 
az ügy az alperes fellebbezése kapcsán 
ismét a Debreceni Ítélőtábla elé kerül-
het.

Milyen változásokkal jár a közsé-
günk számára a járási hivatalok létre-
hozása? Mi lesz az intézményekkel?

KA: A járások és a járási hivatalok 
létrehozására készült anyagot vélemé-
nyeztük, tudomásunk szerint komoly 
viták folynak erről a parlamentben. 
Még nincs döntés, így mi csak azt is-
merjük, amit a sajtó megír. Ameny-
nyiben erről döntés születik a képvi-
selőtestület megtárgyalja és döntünk a 
szükséges intézkedésekről.

Köszönjük a beszélgetést!

Megkérdeztük a polgármestert…
Folytatás a 3. oldalról
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20 éves a Tiszatükre Nyugdíjas Klub
Április 21-én nagy sürgés-forgás volt 

az iskola udvarán. Az előző nap felállított 
a sátrakban kora reggeltől szorgalmas asz-
szonykezek készítették az ünnepi ebédet. 
Az elegánsan megterített tornaterem han-
gulata is azt tükrözte, hogy itt valami ké-
szül: nagy nap lesz a faluban… Dél körül 
egyre nőtt forgalom, autóbuszok hozták a 
szomszédos községek ünneplőbe öltözött 
nyugdíjasait. Ekkora már a tyúkleves és 
a töltött káposzta illata betöltötte az is-
kolaudvart, és kellemes zene szűrődött 
ki a benépesülő tornateremből. Az egyre 
gyarapodó közönségen látszott, hogy ott-
hon érzik magukat, a vendégként érkező 
hölgyek és urak ismerősként köszöntötték 
egymást. Nem kellett soká várni, a zené-
szek mellett a közönség is nótázni kezdett, 
sőt a bátrabbak még a hivatalos megnyitó 
előtt bemelegítettek az ebéd utáni táncra. 
13 órakor aztán minden kiderült, miért 
ez a jó hangulat. Szőke Sándorné Juliska 
néni hatalmas taps kísé-
retében mikrofonhoz lé-
pett, köszöntötte a népes 
közönséget és bejelentette, 
hogy az idén 20 éves lett a 
tiszaszőlősi nyugdíjas klub. 
Ebből az alkalomból Kere-
kes András polgármester 
meleg szavakkal méltatta 
a klub tevékenységét és vi-
rágcsokorral köszöntötte 
Szőke Sándornét. Ezután 
sorra érkeztek a vendégek 
képviselői, akik a tavasz 
legszebb virágait hozták el a 
20 éves vendéglátó klub ve-

zetőjének. Valamennyien elismerően szól-
tak a házigazdák vendégszeretetéről, de az 
elismerések többsége Szőke Sándornénak 
szólt. A tornaterem egyik sarkában vá-
rakozó helybéliek mozgolódni kezdtek, 
majd elindultak a mikrofonhoz. A kiala-

kuló dalárda először szavakkal, majd a 
mindenki által ismert „Szeressük egymást 
gyerekek…” dallal köszöntötték a köny-
nyeivel küszködő, láthatóan meglepődött 
Juliska nénit. A jelenlévők átérezték a 
pillanat nagyszerűségét és felállva együtt 
énekelték a nap meghatározó jelentősé-
gű dalát. Természetesen a születésnapi 
ajándék sem maradt el, a sajátkészítésű 
faliképpel és hatalmas tulipáncsokorral 
lepték meg a „főnökasszonyt”. Az ünnep-
ség kiemelkedő pillanata volt, amikor 
Szabóné Szegedi Edit tanárnő és kis csa-
pata versekkel köszöntötte a jelenlévőket. 
Közben az ebéd is elkészült: tyúkleves 
közösen készített csigatésztával, sertés-
pörkölt, a megunhatatlan töltött káposzta 
és természetesen házi sütemény. Az ebéd 
utáni rövid szünetben már „dolgoztak” a 
tombolaárusok, és a szponzorok által fel-
ajánlott színes tárgyak megnyerésére csá-
bították a vendégeket. A megszólaló zene 

aztán véget vetett a rövid 
pihenőnek, benépesült a 
táncparkett. Feledve a hét-
köznapok gondját, baját, 
a hosszú évtizedek alatt 
összegyűlt nyavalyákat, 
bizonyították, hogy ma-
radt még a régi virtusból, 
és „nem csak a 20 éveseké 
a világ” … Kora este az-
tán elcsendesült az iskola 
és környéke, de aki ezen a 
találkozón részt vett állítja, 
hogy fáradtan ugyan, de 
egy nagyon szép nap után 
hajthatta  fejét párnáira.

Interjú-féle Szőke Sándornéval, a Tiszatükre 
Nyugdíjas Klub vezetőjével

A születésnapi „buli” után időpontot 
egyeztettünk Juliska nénivel, hogy felele-
venítsük a Klub 20 éves történetét. A be-
szélgetésre kérdésekkel készültünk, azon-
ban ezekre nem volt szükség, Juliska néni 
kérdés nélkül elmondta, amire kíváncsiak 
voltunk.

Nekünk nem volt más dolgunk, mint 
lejegyezni a két évtized élményekben gaz-
dag hiteles történetét.

A klub létrehozásának gondolata 
1991-ben vetődött fel először. Nem is 
szervezetben gondolkodtunk, hanem 
inkább azt éreztük, hogy kellene valamit 

csinálni, mert akkor itt Szőlősön nem 
volt semmilyen szórakozási lehetőség. A 
szervezést Soltész Jánossal ketten végez-
tük, de Molnár Lászlóné tanárnő, a város-
rész akkori önkormányzati  képviselője is 

Folytatás a 6. oldalon
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sokat segített. Nyakukba vettük a falut és 
92 embert - időset és fi atalt - írtunk ösz-
sze, aki azt mondta, hogy szívesen részt 
venne egy ilyen szervezetben. Az elha-
tározást tett követte: levágtunk 2 birkát, 
mindenki hozott 1 tyúkot, sütött egy 
tányér süteményt és 1992 kora tavaszán 
megvolt az első sikeres rendezvényünk. 
Így indult a Tiszaszőlősi Tiszatükre 
Nyugdíjasklub… Jól éreztük magunkat 
és ez erőt adott a folytatáshoz, de nem 
tudtuk, hogy merre menjünk. Megtudták 
ezt Tiszafüreden és Schmidtné 
Ágika meghívott egy rendez-
vényükre. Nagyon érdekes 
volt látni, hogy ők hogyan csi-
nálják, sokat tanultunk tőlük. 
A meghívások szaporodtak és 
kölcsönösek lettek, mi is ven-
dégül láttuk füredieket. Megis-
mertük más települések (Ken-
deres, Kunmadaras, Egyek, 
Tiszadorogma, Abádszalók, 
Berekfürdő) nyugdíjasainak 
életét is. Fontos állomás volt 
a klub életében az 1992. már-
ciusi kenderesi találkozó, ahol 
sok év után ismét találkoztunk 
dr. Bakos Imréné Erzsikével, 
aki a helyi csoportot vezette. 
(Ők évekkel ezelőtt itt laktak 
Szőlősön, a férje volt a körzeti 
orvosunk.) Sokáig beszélget-
tünk, sőt éjfélig mulattunk. 
Erzsike azt javasolta, hogy 
lépjünk be a Nyugdíjasklubok 
Életet az Éveknek Országos 
Szövetségébe, ahonnan to-
vábbi szakmai segítséget kap-
hatunk. Ezt mi megfogadtuk, 
és azóta is tagja vagyunk az 
egyesületnek. Ez a kenderesi 
kapcsolat tartósnak bizonyult, 
évente 4 alkalommal veszünk 
részt az ottani klub rendezvényein. 
Ahogy teltek az évek úgy szaporodtak a 
rendezvények, ma már fel sem tudnánk 
sorolni azokat a helyeket, ahol megfor-
dultunk. Nagyon emlékezetesek a bu-
dapesti, egri, debreceni, szegedi színházi 
előadások. Sokan kedvelik a gyógyvizes 
fürdőket, ezért elmentünk Hajdúszo-

boszlóra, Berekfürdőbe, Bükfürdőbe. 
Meglátogattuk történelmünk nevezetes 
helyeit: Sopron, Ócsa, Ópusztaszer, Ka-
locsa, Miskolctapolca, Visegrád stb. Ezek 
a 2-3 napos kirándulások mindig nagy 
élményt jelentettek, hiszen aludtunk kol-
légiumokban, a fi atalabbak utaztak kis 
széken ülve, mert olyan sokan voltunk a 
buszon, hogy másként már nem fértünk 
el. Ez a 20 év azonban nem múlt el nyom-
talanul, mára már csak 30-n maradtunk, 
és ennek is csak fele jár el a klubba. 

A rendezvényeinken hamar kiderült, 
hogy a tagok szeretnek énekelni. Akkor 

már sok településnek volt Pávaköre, és 
mi is 10 éven át így működtünk Szabóné 
Szegedi Edit tanárnő irányításával. Sok 
fellépésünk volt, sokan biztattak, hogy 
ne hagyjuk abba. Az egyik fellépésünk 
alkalmával felfi gyelt ránk Budai Péter 
karnagy, a KÓTA (Kórusok Országos 
Tanácsa) megyei titkára és azt javasolta, 

hogy mutassuk meg a tudásunkat a kó-
rusok minősítő hangversenyén is. Ez a 
fontos esemény 2001. június 17-én volt 
Abádszalókon, ahol a Búzavirág Nép-
dalkörünk az országos minősítés ezüst 
fokozatát kapta. Óriási élmény és felejt-
hetetlen emlék volt hallani a minősítés 
indoklását. Megdolgoztunk érte, a foly-
tatáshoz a családom és a párom mindig 
erőt adott. Sokan mondták, hogy hálát-
lan munka… Én azt mondom, hogy há-
lás vagyok azért, hogy köztük lehetek. Ez 
nem rang, hanem feladat, amit csinálni 
kell. Annak örülök, hogy Isten megadta 

nekem ezt a lehetőséget. Azért 
szeretem csinálni, mert így 
emberek között lehetek, érté-
kes feladatot végezhetek. Ezt 
látják mások is, jó a kapcsola-
tom a helyi vezetőkkel, sok se-
gítőnk, szponzorunk van. Úgy 
gazdálkodunk, ahogy otthon 
megtanultuk. Csigát csiná-
lunk, eladjuk és háromszor is 
meggondoljuk, mire költjük az 
így keresett pénzünket. Nem 
étteremben főzünk, hanem 
inkább rádolgozunk és a he-
lyi ízeket tálaljuk az asztalra. 
Most is 200 főre terítettünk 
asztalt.

A klub működését az Alap-
szabályunk szerint szervezzük, 
a megbízatásom 2013-ban jár 
le. Mi ad erőt a folytatáshoz? 
Azok az apró örömök, ame-
lyeket a tagoktól kapok. Em-
lékszem az akkor még romos 
hivatalban hatalmas tortával 
köszöntöttek a 80. születésna-
pomon. Öt évvel később már 
a felújított idősek otthonában 
szervezték és nagyon megle-
pődtem, amikor klubtársaim 
köszöntőjét meghallottam: 
„Azért állunk szép sorban 

előtted, hogy ezen a szép napon felkö-
szöntsünk Téged!” A 89. születésnapom-
ra pedig a következő tanácsot kaptam: 
„Úgy mozogj az életben, mint egy méh: ör-
vendezve, ünnepelve, táncolva, énekelve… 
- mint egy méh – egyik virágról a másikra 
…”

Lejegyezte: Oláh Vince

Folytatás az 5. oldalról

Interjú-féle Szőke Sándornéval, a Tiszatükre 
Nyugdíjas Klub vezetőjével
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Egy 1951-es minisztertanácsi ha-
tározat a pedagógusok munkájának 
társadalmi elismeréseként június 
első vasárnapját PEDAGÓGUSNAP-
nak nyilvánította. Azóta hagyomány, 
hogy ezen a napon a gyerekek virág-
gal köszöntik tanítóikat. Ez évben 
június 1-jén községi ünnepségre hív-
ta Kerekes András polgármester az 
iskola és óvodai dolgozókat, majd a 
Szőlőszem Farmon a képviselőtes-
tület nevében megköszönte az éves 
munkájukat. A köszöntő után képes-
zenés összeállításban elevenítették 
fel az óvodai és iskolai élet legjellem-
zőbb pillanatait, majd meglepetés 
következett: a jelenlévő pedagógusok 
gyermekei titokban műsorral készül-
tek és virággal köszöntötték az ünne-
pelteket.

"Az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az,
hogy ki neveli, és hogy neveli a jövendõ generációt." 
                                  (Füst Milán)

HÍREK, ESEMÉNYEKHÍREK, ESEMÉNYEK

TISZASZŐLŐS KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA
 Tiszaszőlős Község Önkormány-

zata a 2010. június 28-án tartott ülé-
sén rendeletet alkotott 
TISZASZŐLŐS KÖZSÉG 
DÍSZPOLGÁRA cím ala-
pításáról és adományo-
zásáról.  A testület ezzel 
tiszteletét és megbecsü-
lését szeretné kifejezni 
azon személyek életműve, 
tevékenysége előtt, akik 
elősegítették a községünk 
fejlődését, értékeinek 
gyarapítását.

Az erről szóló okle-
velet és emlékérmet, va-
lamint az adományozás 
indoklását a kitüntetett 
személynek községi ün-
nepségen a polgármes-
ter adja át. A díszpolgári 
cím erkölcsi elismerés, a 
kitüntetett személynek 

nem biztosít előjogokat, nem jár 
anyagi javadalmazással, viszont a jo-

gosult a címet aláírásainál és egyéb 
kitüntetései között feltüntetheti. A 

díszpolgári cím adomá-
nyozására bárki írásban 
tehet javaslatot. A javas-
latot a Pénzügyi, Ügyren-
di, Szociális és Kulturá-
lis bizottság terjeszti az 
Önkormányzat elé. Te-
lepülésünknek jelenleg 3 
díszpolgára van: Juhász 
Istvánné, dr. Fekete Péter 
és Nagy Benedek.

A mellékelt Javaslat 
kitöltésével a tiszaszőlősi 
lakosok szavazhatnak a 
következő díszpolgár je-
lölésére. Kérjük, hogy a 
kitöltött, aláírt javaslato-
kat a Polgármesteri Hiva-
tal előterében lévő gyűj-
tőládába dobják be 2012. 
július 15-ig.

Pedagógusnap 2012
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Intézményünk régi hagyománya 
már, hogy bállal köszönti a tavasz éb-
redését. Idén első alkalommal került 
megrendezésre a 2011. október 26-
án bejegyzésre került „Alapítvány a 
tiszaszőlősi óvodás gyermekekért” 
alapítvány jegyében. Az alapítvány célja:

„ Az óvoda nevelő-oktató munkájá-
hoz szükséges eszközök, technikai beren-
dezések bővítése, a gyermekek számára 
művészeti programok szervezése, isme-
retterjesztő céllal kirándulások szerve-
zése, és azok fi nanszírozása. Az önhibá-
jukon kívül hátrányos helyzetbe került, 
szociálisan rászoruló gyermekek segítése 
anyagi és nem anyagi eszközökkel. Az 
óvodai alkalmazottak továbbképzésének 

támogatása immateriális eszközökkel is. 
Az óvodát érintő pályázati lehetőségek 
önrészének támogatása.”

Lelkes készülődés előzte meg a ren-
dezvényt: az iskolába készülő óvodás 
gyermekekkel egy népi játékokból ösz-
szeállított, táncos köszöntővel kedves-
kedtünk a vendégeinknek, és színvo-
nalas néptánc bemutatót tartott Nagy 
Csaba és felesége, Bea is. 

Ezt követően már a vacsora várta a 
mulatni vágyókat, melynek elkészíté-
séhez Ábrahám Tamástól kértünk se-
gítséget. A jó hangulatról Molnár Zsolt 
abádszalóki zenész gondoskodott, aki 
szinte megállás nélkül húzta hajnali né-
gyig a talpalávalót.

Örömmel számolhatunk be arról, 
hogy az alapítványunk számláját több 
mint 300 ezer forinttal gyarapítottuk, 
köszönhetően a számlára történő nagy-
vonalú befi zetéseknek és a bál tiszta be-
vételének.

Idén is folytatni kívánjuk az óvodai 
gyermekbútorok felújítását, mely azóta 
már meg is valósult.

Köszönjük mindazok önzetlen se-
gítségét, támogatását, akik bármilyen 
formában hozzásegítettek minket a bál 
sikeres lebonyolításához, illetve az ala-
pítványunk elindításához!

Boros Lászlóné
tagóvoda vezető, alapító

HÍREK, ESEMÉNYEKHÍREK, ESEMÉNYEK

A TÁMOP pályázat 
támogatásával febru-
ár 13-án író-olvasó ta-
lálkozót szerveztünk 
Döbrentey Ildikó és Le-
vente Péter részvételé-
vel. Február 28-án pedig 
két előadás keretében a 
Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház művészei 
közreműködésével óvo-
dások, iskolások utaz-
hattak a mesék világába. 
Mindkét nagy sikerű 
rendezvényen együtt 
szórakoztak, nevettek és tapsoltak a szőlősi, a derzsi,    
a szentimrei, az igari gyerekek és kísérőik.

Elballagtak az óvodások…
Sötét felhők gyülekeztek június 1-jén a reggeli égbolton, 

de ez nem befolyásolta a 15 szőlősi óvodás jó kedvét, hiszen 
már hetek óta erre a napra készültek: Ballagni fognak…

A zsúfolási megtelt csoportszobában szülők, vendégek és 
a kisebb társaik várták a nagy eseményt. Boros Lászlóné 
tagóvoda vezető köszöntője után a legnagyobbak tánccal, 
versekkel és dalokkal búcsúztak az óvodától, az óvó nénik-

től, az óvoda dolgozóitól. Az óvoda vezetője virággal és ok-
levéllel köszönte meg a szülők tevékenységét, majd Jakabné 
Széles Emese a szülők nevében búcsúzott az óvodától. Elkö-
szöntek Kiss Bálintné óvó nénitől is, aki a nevelési év végén 
nyugdíjba vonul. Az ünnepség után a ballagó gyerekek szü-
leiktől ajándékot kaptak, majd süti várta a csoportszobá-
ban… Legközelebb már csak szeptemberben, az iskolában 
találkoznak.

Tavaszköszöntő Óvodai Alapítványi Bál
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Anyakönyvi hírek 
Legutóbbi számunk óta születtek:
 Árvai Mátyás anyja neve: Koczok Márta 
 Nagy Henrietta Jázmin  anyja neve: Rabi Henrietta
 Pap János Nikolasz  anyja neve: Szitai Beáta
 Ádám Laura Klára  anyja neve: Labancz Klára
 Blaskó Dominika  anyja neve: Bohács Mónika
 Soltész János  anyja neve: Imre Edina
 Nyerlucz Levente             anyja neve: Garai Mónika
Jó egészséget!
 
Legutóbbi számunk óta házasságot kötött:
 Ádám Imre Sándor és Labancz Klára
 Dobos Attila és Pálfi  Diána
Sok boldogságot kívánunk!

Legutóbbi számunk óta elhaláloztak:
 Soós Sándorné anyja neve: Freifeld Hermina
 Veres Józsefné     anyja neve: Nics Mária
 Csortos Miklósné  anyja neve: Zohány Piroska
 Svet Miklósné  anyja neve: Farkas Klára
 Szabó György  anyja neve: Végh Rozália
 Ács Miklósné  anyja neve: Kerekes Zsófi a
 Ökrös Sándor  anyja neve: Gyurkó Julianna
 Hévizi István Dániel  anyja neve: Révész Mária
 Nagy László  anyja neve: Gulyás Mária
   Turti Lászlóné                 anyja neve: Madarász Sára
   Kardos Józsefné anyja neve: Gyöngy Mária
   Kardos István                  anyja neve: Kovács Ilona
  Hernádi Sándor anyja neve: Szarvas Sára
 Béke poraikra!

Szépkorú tiszaszőlősiek
90. születésnapjuk alkalmából Kerekes András pol-

gármester, Oláh Vince alpolgármester és Debrődiné 
Zoboki Magdolna jegyző a lakásukon köszöntötték Te-
leki Pálnét, Szilágyi Istvánt és Ács Jánost, majd átadták 
a miniszterelnöki emléklapot, valamint a képviselő-tes-
tület ajándékát. A családtagok virággal, születésnapi tor-
tával, süteménnyel, sőt borral és pezsgővel köszöntötték az 
ünnepelteket. A jó egészségnek örvendő Irma néni, Pista 
bácsi és János bácsi meghatódva fogadták a köszöntést.

Jó egészséget, sok örömet kívánunk a településünk leg-
idősebb polgárainak.

Ebben az évben is részt vettünk a Tisza-tó Napján rendezett 
Vízszintavató Váltófutásban, és a  TeSzedd! országos akció 
keretében 39 zsák szemetet szedtünk össze a Tisza partján. 
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SPORTSPORT

Május 28-án került megrende-
zésre a sportpályán a már hagyo-
mányosnak nevezhető Pünkösd 
Kupa. A sporteseménnyel ösz-
szekötve, a mérkőzések megkez-
dése előtt került sor a felújított 
öltözőépület átadására. Kerekes 
András polgármester megnyitó 
beszédét követően jelképesen át-
adta az épület kulcsát a nemrég 
megalakult Tiszaszőlősi Községi 
Sportegyesület elnökének, Mol-
nár Lászlónak, s reményét fejezte 
ki, hogy az ősszel induló bajnok-
ságban a csapat sikerrel képviseli 
Tiszaszőlőst.

Az előzetesen nevezett nyolc 
résztvevőből hét csapat érkezett 
meg, s a megnyitó után megtekin-
tették az épületet, majd elkezdőd-
tek a mérkőzések.

Az „A” csoportba Tomajmonos-
tora, a Noborda, az UVSC és a 
Szőlősi Öregek, a „B” csoportba a 
Balláb Fc, a Tisza-tó United és a 
házigazda Tiszaszőlős csapatai ke-
rültek, s vívtak nagy csatát a cso-
portok első két helyének megszer-
zéséért, ami az „A” csoportban a 
Noborda és Tomajmonostora, a 
„B”-ben a Tiszaszőlős és a Tisza-
tó United csapatának sikerült.

Az elődöntők a vártnál sok-
kal simább mérkőzéseket hoztak. 
A Noborda 3-0-ra verte a Tisza-
tó Unitedet, a Tiszaszőlős pedig 
7-0-ra kiütötte a Tomajmonostora 
gárdáját. Ezen a mérkőzésen 

sajnos súlyos sérülés történt, a 
Tomajmonostora egyik játékosa 
lábtörést szenvedett, neki ezúton is 
mielőbbi teljes felépülést kívánunk.

A harmadik helyért rende-
zett mérkőzést a Tisza-tó United 
3-0-ra nyerte a teljesen elfára-
dó Tomajmonostora ellen, s kö-
vetkezhetett a torna döntője a 
Tiszaszőlős és a Noborda csapatai 
között. A Noborda (mint a név 
alapján sejthető) szintén erősen 
tiszaszőlősi kötődésű, hiszen já-
tékosainak fele szőlősi, így akár 
„házi döntő”-nek is volt nevez-
hető a mérkőzés, ami igen nagy 
küzdelmet, jó játékot hozott, de 
gólt nem, így az elsőség kérdése 
büntetőpárbajban dőlt el, melyet 
2-1 arányban  a Tiszaszőlős csa-

pata nyert meg, s tartotta itthon a 
címet. 

Az eredményhirdetésen a do-
bogósok érmeket kaptak, s külön-
díjak átadására is sor került. 

A legsportszerűbb csapat 
Tomajmonostora gárdája lett, 
a gólkirályi címet Takács Tibor 
a Noborda játékosa nyerte el, 
míg a szervezők a végső győztes 
Tiszaszőlős játékosát, Győri Ist-
vánt a legjobb játékosnak, kapusát 
Váradi Bélát a legjobb kapusnak 
választották. (Talán némi elfo-
gultsággal, de semmiképpen nem 
érdemtelenül.)

A fárasztó mérkőzések után a 
csapatok és a szervezők jó étvágy-
gyal fogyasztották el a torna ideje 
alatt főzött fi nom pörköltet.   ML.

Pünkösd Kupa


