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Tisztelt tiszaszőlősi lakosok!
Már 10 éve annak, hogy Tiszaszőlős lakossága önálló képviselő-testületet és polgármestert választott. Ezt a választást mozgalmas időszak előzte meg. Egy véletlen folytán kiszivárgott a tiszafüredi városházáról, hogy nálunk, a gelléri vályogvető gödrök
környékén „megfelelő” helyet találtak egy hulladéklerakó elhelyezésére. A tervek szerint 42 település szemetét hordták volna ide
25 éven át közúton, a falun keresztül. Majd a gyermekeink - az
akkori polgármestert idézve - akár télen szánkózásra is használhatták volna a 9 m magas szemétdombot. Na, ez volt az utolsó
csepp a pohárban! Ilyen áron nem kellett a falunak a Tiszafüreddel kötött kényszerházasság. A megtartott népszavazáson a lakosság 99,9 %-a a válás mellett szavazott, mindössze 12-en szerették
volna megtartani a szeméttelepet és a városrészi státust.
Ilyen előzmények után a bizakodó közhangulat ellenére is
nehéz hónapok vártak a tapasztalatlan önkormányzatra. Lemondott az első megválasztott
polgármester, romokban voltak
az intézmények, gazdátlanok
a közterületek, akadozva haladt a vagyonmegosztás. Ezek
a sokszor megoldhatatlannak
látszó problémák kikezdték az
új képviselő-testület tenni akarását. De az világosan látszott,
hogy a község lakói bíznak a
megválasztott képviselőkben,
és ezt erősítette Varga Mihály országgyűlési képviselőnk is. Az
első 4 éves ciklus arra volt jó, hogy felmérjük, mit kellene tenni
és hogyan töltsük meg tartalommal az önállóság adta kereteket.
Az első 4 év alatt tanultunk meg „önkormányozni”. A november
28-án tartott közmeghallgatásra készülve összeszámoltam, hogy
mit kapott a községünk azzal a döntéssel, hogy „Legyünk önállóak!”. Azon kívül, hogy intézményeink fenntartásáról gondoskodtunk, a közmunkaprogramok szervezésével munkaalkalmat
teremtettünk, a falu szépítésével, gazdagításával az itt lakók közérzetet javítottuk - az apróbb támogatásokat nem számolva - közel 500 millió forintot sikerült a pályázati források felhasználásával a falu javára fordítani. A község megújult központja, a felújított intézmények (óvoda, orvosi rendelő, könyvtár, ifiház, sportöltöző), új és felújított utak, járdák, új kulturális és sport rendez-

vények (falunap, virtusvetélkedő, ingyenes tanfolyamok a könyvtárban stb.) jelzik az önkormányzatunk eredményeit. Ehhez kellett, hogy egyetértés legyen a döntéshozók között, szakmailag elkötelezett apparátus intézze a lakosság ügyeit, jól irányított intézményekben eredményes munka folyjon. A gondjaink között tartjuk nyilván a magas munkanélküliséget annak ellenére, hogy a
közmunkaprogramok sok szőlősinek biztosítottak hosszabb-rövidebb ideig munkaalkalmat. Jobb megoldásra nincs új ötletünk,
változást csak a gazdaság országos felpörgése hozhat. A másik
nagy gondunk az itt élő lakosság folyamatos csökkenése. Jelenleg
200 fővel kevesebben laknak itt, mint 10 évvel ezelőtt. A fogyást
jelzi, hogy 110 ház üresen áll, eladásukra kicsi az esély.
Köszönöm a mindenkori képviselő-testületnek a többéves
munkáját, a köztisztviselők és
közalkalmazottak lelkiismeretes hozzáállását. Köszönöm, a
helyi vállalkozók mindenkori
segítségét, amely nagyban elősegítette a település dinamikus fejlődését. Továbbra is hiszem, hogy összefogással, közös erővel előbbre jutunk. Külön köszönöm Varga Mihály
miniszter úrnak az önzetlen
segítségét, valamint az önkormányzati támogatások elnyeréséhez adott szakmai segítségét. Örömmel és köszönettel
vettük azt a nagy odafigyelést, amit az elmúlt 10 évben tapasztaltunk, hogy mindig volt ránk egy kis szabad ideje és részt vett rendezvényeinken, megmozdulásainkon. Külön is szeretnék köszönetet mondani azoknak az önkormányzati képviselőknek és köztisztviselőknek, akik a 2002. őszi önkormányzati választások óta
folyamatosan részt vesznek az önálló önkormányzat és az önálló hivatal működésében. A 10 éves munkájukat a jeles évfordulón egy-egy emléklappal és éremmel köszöntem meg. Befejezésül:

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag,
boldog új évet kívánok Tiszaszőlős lakóinak a képviselőtestület és a Polgármesteri Hivatal nevében:
Kerekes András
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Olvasók!
A Szőlősi Hírek 2012. évi második számának lapzártáját követően Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6 alkalommal ülésezett.
1./ 2012. augusztus 6.
• Módosította a 2012. évi költségvetésről alkotott önkormányzati rendeletét.
• „Tiszaszőlős Község Díszpolgára” címet adományozott Szőke
Sándorné Tiszaszőlős, Alkotmány út 6. sz. alatti lakos részére.
• Támogatta a település Református templomának felújítását.
• Megvásárolta a Tiszaszőlős, Hősök tere 2. szám alatti lakóházat
és a hozzá tartozó telket.
• Döntött a Virtur-Ker Kft. ifjúsági ház bérlésére irányuló kérelméről.
• Elfogadta a X. Tiszaszőlősi Falunap és Virtusvetélkedő rendezvényére felajánlott pénzadományokat és döntött a felhasználásukról.
• Pályázat benyújtásáról döntött TÁMOP-6.1.2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok címmel.
2./ 2012. szeptember 6.
• Módosította a 2012. évi költségvetésről alkotott önkormányzati rendeletét.
• Megtárgyalta és elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzat
2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítését.
• Döntött az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény II. félévi benyújtásáról.
• A Közösségi Közlekedés című pályázatról és szerződés kötéséről határozott.
• Megtárgyalta és tudomásul vette a Fekete László Zeneiskolában alkalmazott térítési díjakat.
• A 2012. évben megalakult Tiszaszőlős Községi Sportegyesület
támogatásáról határozott.
3./ 2012. október 11.
• Megtárgyalta és jóváhagyta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal és Tiszaszőlős Község Önkormányzata közötti, a Tiszafüredi Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodást.
• A Biomassza program pályázat benyújtásához épület energetikai felmérést rendelt meg.
• A vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatási pályázat keretében kétfogatú tájház felújítására pályázat előkészítéséről és benyújtásáról döntött.
• Elfogadta a helyi vízmű felújításával kapcsolatban az 1380/2012.
(IX.20.) Korm. határozatban biztosított vissza nem térítendő
támogatást.
4./ 2012. október 30.
• Helyi oltalom alá helyezte a Tiszaszőlős Község Önkormányzat
tulajdonában lévő 421. hrsz.-ú (tájház) ingatlanát.
• Kitűzte a 2012. évi közmeghallgatás időpontját.
• Döntött a Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázathoz történő
2013. évi csatlakozásról.
• Napelem beszerzésére irányuló pályázat benyújtásáról határozott.
• Napelem beszerzésére irányuló pályázat közbeszerzési eljárásának megindításáról döntött.

•

Az ivóvízminőség javító program pályázathoz az EU önerő
alap megigényléséről határozott.
• Támogatta a Közép-Tiszavidékért Közhasznú Nonprofit Kft.
jogutód nélküli megszűnését.
5./ 2012. november 26.
• Módosította a 2012. évi költségvetésről alkotott önkormányzati rendeletét.
• Megtárgyalta és elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzat
2012. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítését.
• Elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját.
• Megtárgyalta és elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzat
2013. évi belső ellenőrzési tervét.
• Megtárgyalta és támogatta három tiszaszőlősi lakos Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatát.
• Döntött a Tiszaszőlős, Szabadság tér 4/b. – 421. hrsz. – alatti
önkormányzati tulajdonú építmény rendeltetésének megváltozásáról.
6./ 2012. november 28.
• Rendhagyó közmeghallgatást tartott a település újra önállóvá
válásának 10. évfordulója alkalmából.
Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült részletes jegyzőkönyveket a felújított Községi Könyvtárunkban tanulmányozhatják, a legutóbb elfogadott
önkormányzati rendeletek az önkormányzat hirdető-tábláján és
a település honlapján ( www.tiszaszolos.hu) is megtekinthetők.
Debrődiné Zoboki Magdolna
jegyző
Gratulálunk és köszöntjük Kerekes András polgármestert,
akinek az újra önállóvá vált település - Tiszaszőlős - arculatának,
intézményeinek megújításáért, közösségi életének fellendítése érdekében végzett munkájáért dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter 2012. október 18-án a Magyar Vidékért Díjat adományozta.
Irányításával az elmúlt 10 évben kiépült a település közigazgatási rendszere, megváltozott községünk arculata, parkok, utak, járdák
épültek, megújult az óvoda, a könyvtár, az orvosi rendelő, az idősek
otthona. Új szerepet kapott a helyi közélet, ismét fontossá vált a hagyományok őrzése és újak létrehozása, a sport és a kultúra újjáélesztése, a lakosság tájékoztatása.

A megérdemelt elismeréséhez jó egészészséget, további munkájához sok sikert kívánunk!
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DÍSZPOLGÁRAINK
Juhász Istvánné Kossa Mária arany-,
gyémánt-, vasdiplomás tanítónő,
Tiszaszőlős díszpolgára 100 éves…
A nagyiváni Szent József Idősek Otthonában élő tanítónőt bensőséges ünnepség keretében köszöntötték családtagjai, az otthon lakói, valamint a nagyiváni önkormányzat részéről Lajtos István polgármester és Horváth
Piroska jegyző 100. születésnapja alkalmából. Miklós atya
Isten áldását kérte küzdelmes életére. A tiszaszőlősi önkormányzat nevében Oláh Vince alpolgármester köszöntötte a község szülöttét, Kerekes András polgármester pedig levélben gratulált a jeles évfordulóhoz. A szépkort
megélt Mariska néni meghatódva, de szemmel látható
örömmel fogadta a köszöntéseket, és a tiszteletére összeállított szép műsort. Jó volt látni, ahogyan mesélt az unokáinak, ahogyan beszélt a múltról és a jövőről. Kívánjuk,
hogy még sokáig ilyen derűsen, egészségesen, családja és
tisztelői körében töltse a békés öregkor éveit!

végzett 20 éves következetes és eredményes közösségteremtő munkáját, a helyi népdalkultúra ápolásában végzett
elévülhetetlen érdemeit Tiszaszőlős Község Díszpolgára címet adományozza”. A Díszoklevél és emlékplakett
átadása után Kéki Ibolya református lelkész köszöntötte
a kitüntetettet, majd a népdalkör, a nyugdíjasklub és a
családtagok gratuláltak az elismeréshez. Az istentisztelet
után „fehér asztal” mellett folytatódott az ünneplés. Gratulálunk és jó egészséget kívánunk Juliska néninek, hogy
még sokáig szervezhesse a tiszaszőlősi idősek szabadidejét.

Helyreigazítás
A Szőlősi Hírek augusztusi számában beszámoltunk
az általános iskola tanév végi eredményeiről és megjelentettük a kitűnő tanulmányi eredmény elért tanulók névsorát. Ebből a névsorból véletlenül kimaradt Nagy Edina
4. osztályos tanuló neve. A tévedésért elnézést kérünk és

Tiszaszőlős negyedik díszpolgára:
Szőke Sándorné
Tiszaszőlős Község Képviselő-testülete a 2012. augusztusi ülésén - a lakosság és a bizottság javaslatát is figyelembe véve - Szőke Sándornénak, a Tiszatükre Nyugdíjasklub vezetőjének, a Búzavirág Népdalkör alapító
tagjának díszpolgári címet adományozott.
A megtisztelő cím átadására augusztus 20-án tartott
ünnepi istentiszteleten került sor. Kerekes András polgármester ünnepi beszédében méltatta Szőke Sándorné
közéleti tevékenység és ismertette a képviselő-testület
határozatát: „…elismerve a nyugdíjas korosztály körében

ezúton pótoljuk mulasztásunkat. A megérdemelt bizonyítványhoz gratulálunk! (szerk.)
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Katonadolgok, katonasorsok
1. rész
Októbernek, októbernek elsején
Nem süt a nap Csíkkarcfalva mezején
Elbúcsúzom a madártól, s az ágtól
S azután a csíkkarcfalvi lányoktól
Szól a magyar népdal, de nem az őszi időjárásról, hanem a frissen felcseperedett fiatal legények kezdődődő hosszú katonai szolgálatáról. Ha ez valahol szóba kerül, bizony van mit mesélni erről, a
férfiak életét jelentősen meghatározó korszakról. A következő lapszámokban meghallgatunk olyan férfiakat, akik szívesen mesélnek
a katonaévekről.
Elsőként Szilágyi István 91 éves nyugdíjas mesélt a közel 70
éves múlt emlékeiről.
Amikor befejeztük az elemi iskolát a legényeknek leventére kellett járni. A foglalkozásokat egy szakaszvezető irányította a mai
óvoda udvarán. Ezek
a katonaéletre előkészítő, sport és alaki foglalkozások voltak. A helyi leventék
főparancsnoka akkor Sípos Zsigmond
volt. Mielőtt megkaptuk volna a katonai behívót sorozáson kellet
részt venni Tiszafüreden, ahol a katonaorvos alaposan megvizsgált, és már ott megmondták ki milyen feladatot kap majd a bevonulás után. Én a gyalogsághoz vonultam be 1943. október 5-én
Egerbe. A laktanyában szigorú rendet tartottak a tisztesek, különösen a Hajmáskéren kiképzett őrvezetők voltak nagyon kemények,
gyakran volt éjszakai razzia, ellenőrzés. Ha már elfajultak a dolgok a tisztek azért néha beavatkoztak. Az első hónapok a kiképzéssel teltek, készültünk a frontra, ezért éles fegyverekkel gyakoroltunk. 1944. március 19-én eltávozáson voltam itthon, amikor jött
parancs: azonnal bevonulni, mert másnap már indulunk a frontra. Felsorakoztunk a laktanya udvarán, majd Nissenberger Nickly
Károly vezérezredes nagy beszédet mondott, és elköszönt tőlünk.
Mi kimentünk a vasútállomásra, ahol a vagonokban mindenkinek
meg volt jelölve a helye és már ott volt a fegyvere is. Én is megkaptam a nehéz géppuskát, a hozzá való töltényeket és irány Galícia…
A vasút mellett már láttuk a partizánok által felrobbantott német szerelvényeket, és a Dontól visszavonuló németeket. Majd
Bugacsovka nevű falunál kirakodtunk és elindult a 200 km-es gyalogmenet, mentünk leváltani a németeket. Már engemet is várt egy
villámgéppuska a fedezékben, amit egy német katona sűrű vállveregetés közben boldogan adott át. De vártak már az oroszok is…
„Jó reggel magyarok! Megint kihozott benneteket Nickly, nem kaptatok eleget!” harsogta a másik oldalról a megafon. Mi pedig egy
zenekari koncertet adtunk nekik, akik ezt csenden meghallgatták,
azután kezdődött a hadd el hadd… Keményen lőttük egymást. Az
én géppuskám 48 kg volt, egyszerre 5 páncéltörő és 5 repesztöltény
volt hozzá, de ebből egyszerre 2-3-at lőttünk ki, mert különben be-

mérnek az oroszok, és gránáttal felrobbantják a fedezéket. Lőttük
őket aknavetővel is, ezt egy szőlősi fiú, Csatos Gyula irányította.
Volt egy veszedelmes fegyverünk a páncélököl - a PanzerFaust amely átégette a tank oldalát és a belsejében robbant fel. 1944. június 24-én megsebesültem, vagyis átestem a „tűzkeresztségen”, amiről a papírt ma is őrzöm. Varga István elvitt az 50 km-re lévő tábori kórházba, ahol két szőlősi katonatársam – Balogh Béla és Soós
Balázs – meglátogatott és nem ismertek fel. Annyi jó volt ebben a
kórházban, hogy egy kis pálinkával is érzéstelenítették a sebeimet.
Lábadozásra visszavittek Egerbe, és itt tudtam meg, hogy vége a
háborúnak, legalábbis Horthy szerint… Elindultam haza, de akkor már az oroszok a Tiszafüreden voltak és nem lehetett átmenni a hídon. Vissza Egerbe, ahol meglátott Kézdy-Lukács Sándor főhadnagy és azzal fogadott, hogy „De jó, hogy találkoztunk!” és ezzel nekem folytatódott a háború… Egy kiképző kellett a 84. gyalogezred újoncaihoz, akiket Hannoverben igyekeztek bevetni a németek megsegítésére. Csodálkoztak is rajtunk, mert onnan kifelé
jöttek még a németek is, mert ezt a nagy iparvárost reggel és este
rendszeresen bombázták a szövetségesek repülői. Ha megszólaltak szirénák pár perc múlva megjelent egy repülőgép, rajzolt egy
kört a levegőben és már jöttek is a bombázók. Volt a város mellett egy 10 ezer ember befogadására alkalmas óvóhely, ebben én is
meghúztam magam, de attól féltem, ha ez egyszer találatot kap, innen nincs menekülés. Gyakran a magam ásta fedezékben bújtam
el. Hanem egyszer megszűntek a bombázások, és megérkeztek az
amerikai harckocsik. Egy hatalmas fekete katona búj elő a tanból
és „Hungri, hungri” kiáltással vállon veregetett, megkínált rágógumival. Én pedig neki adtam a szolgálati pisztolyomat és megmutattam, hogyan kell használni. Töltényt is adtam hozzá, hiszen számomra itt lezárult valami… Elkezdődött az egy éves hadifogság
Cherbourgban, a nagy francia kikötővárosban. 3 millió hadifogoly
érkezett ebbe a sokat szenvedett, szétlőtt városba. Sokat éheztünk,
fáztunk de a legnagyobb baj az volt, hogy nem tudtuk mi vár még
ránk, mikor mehetünk haza. Erre csak 1946. április 16-án került
sor, és itt véget is ért a katonai pályafutásom. Hát ennyi, tudnék
még erről többet is mondani… Csúnya világ volt, nem kívánom én
ezt senkinek sem…
Lejegyezte Oláh Vince.
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Idősek hete Tiszaszőlősön
Könyvtárunk csatlakozott az
Országos Könyvtári Napok programsorozathoz, majd azt saját rendezvényünkkel kiegészítve egész
héten át tartó felvilágosító, kikapcsolódást biztosító programokra
hívtuk az érdeklődőket.
2012. 10. 02-án kedden a
Tiszaszőlősi
Községi
Könyvtár és Szabadidő Központ épületében nagy sikerű előadást tartott Labancz Attila főtörzsőrmester az időskorúak sérelmére elkövetett és elkövethető bűncselekményekről. A jelenlévők olyan tanácsokat kaptak, melyeket megfogadva a nyomozó hatóság segítségére lehetnek egy-egy bűneset felderítésében. Külön példákkal kitért az előadó a bűncselekmények
megelőzésére, olyan biztonsági intézkedésekre hívta fel az érdeklődők figyelmét, melyek betartásával
nagyobb nyugalommal tölthetik a
mindennapjaikat. Különös hangsúlyt fektetett a besurranó tolvajokra, az álruhás elkövetőkre a csalókra. Írásos „10 biztonsági tanács
időseknek” c. szórólappal látta el a
közönséget.
Másnap Marekné Leviczki Kitti asszisztens világított rá az őszi
zöldségekben és gyümölcsökben
rejlő vitaminokra. Felhívta figyelmünket, hogy az egészséges vitaminokban, rostokban, ásványi
anyagokban gazdag táplálkozás, a
megfelelő mennyiségű folyadékbevitel mennyivel teszi ellenállóbbá
szervezetünket a téli időszakban.
Külön kitért az ún. népbetegségekre. Tanácsokkal látta el az érdeklődőket hogy egyes betegségek megléte esetén milyen étrend ajánlatos,
melyek azok az ételek, amelyek fogyasztását el kell kerülni, vagy éppen többet kell belőle enni.
Majd ülőtornát tanított a részt-

vevőknek és a rendezvény végén
mindenki kedvére fogyaszthatta a
jól megérdemelt gyümölcssalátát.
Csütörtökön délelőtt az irodalomé lett a főszerep. A hangoskönyv
olvasásának technikáját mutattuk

zatunk meghívott minden 65. életévét betöltött tiszaszőlősi lakost, illetve azokat, akik rendszeresen járnak a helyi szociális intézménybe.
A vacsora előtt Oláh Vince alpolgármester köszöntötte a szép korú-

be a résztvevőknek. Összehasonlítottuk, hogy melyik olvasási technika könnyebb. Olvastuk, elemeztünk Csorcsán Szűcs Imre Emlékezés c. versét, majd összevetettük a
„régi” életvitelt a maival. Ezt követően az Ilók és Mihók c. mesét olvastunk, mely mosolyt csalt mindenki arcára. Az új olvasási technika úgy megtetszett a résztvevőknek, hogy megállapodtunk csütörtökönként ezt tovább folytatjuk a
települési könyvtárban!
Pénteken 11 órától dr. Árvai Péter helyi háziorvos tanácsokkal látta el a résztvevőket, hogy hogyan
kerülhetjük el a depressziót. Kitért
a társasági élet fontosságára, az
„eseménydús” életvitelre, a rendszeres és egészséges táplálkozásra.
A mozgalmas hetet az ünnepi
vacsora zárta, melyre önkormány-

akat, külön köszöntöttük a rendezvényen megjelent legszebb korú
hölgyet id. Imre Lajosné Piroska
nénit és a legszebb korú férfit, Szabó Józsi bácsit. Majd Karcagi Nagy
Zoltán és Andi zenés estjét követte a vacsora és a vigadalom. Az est
végén minden meghívott kisebb
ajándékkal térhetett haza, melyet a
Tiszaszőlősi Önkormányzat nevében Kerekes András polgármester
ajánlott fel.
Összességében látszik, hogy
minden korosztálynak van igénye
a közösségi életre, a mindennapokból való kiszakadásra. Ez úton
szeretném megköszönni a lebonyolításban segítők munkáját, az
ünnepelteknek pedig jó egészséget, és további tartalmas életet kívánok.
Tolvajné Zsuzsa
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Alapítványi est az iskolában
Gyönyörű őszi dekoráció, kompozíció fogadta a vendégeket a hétvégén a „Tiszaszőlősi Iskola Gyermekeiért
Alapítvány” – már hagyománnyá vált – rendezvényén. A
tornaterem zsúfolásig megtelt. Tar Lajos igazgató, egyben
Kuratóriumi elnök ünnepi beszéde után az osztályok,
csoportok adták elő látványos, színvonalas produkciójukat. A sok-sok próba, lázas készülődés meghozta gyümölcsét, a nézőközönség vastapssal jutalmazta őket.
A két felvonás közben büfével várta a Szülői munkaközösség a jelenlévőket. De megmutatta magát portékáival a „Főzőcske”, a „Virágkötő” és a „Kézműves” szakkör
is. A tombolahúzáskor sok-sok szép ajándék gazdái lehettek a szerencsések.
Az előadás végén a tanulók táncba hívták a vendégeket – szimbolizálva ezzel az összetartozást, a szeretetet.
Nagyon szép bevétellel zárult az est: 433.040,-Ft. Ennek
10%-át - 43.300,-Ft-ot - ajánlották fel a tanulók a „Szemem fénye alapítványnak”, ezzel támogatva egy beteg kisfiú gyógyulását.

Egy nagyon sikeres rendezvény valósult meg. Köszönet ezért minden adományozónak, támogatónak, szülőnek és a rendezvény alkotóinak.
Anginé Szőnyi Eszter
iskolatitkár

Tájékoztató
a Tiszaszőlősön megvalósult pálinkafőzde és vendégház beruházásról
Tekintettel az érdeklődésre, ezúton szeretném tájékoztatni településünk lakosságát a Fő út 68-70. szám alatt
megvalósuló beruházásról:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás keretében a Megbízhatóság Bt. Látvány Pálinkafőzde és Vendégház létrehozását tűzte ki célul. A pálinkafőzde fejlesztése befejeződött. Beszerzésre került egy nagyon
korszerű, különleges minőséget előállítani képes berendezés illetve kialakításra került egy pálinka bemutatókóstoló egység a látogatok számára. Az aromatoronnyal
ellátott készülék a lakosság rendelkezésre áll, már 150 l
cefre mennyiség kifőzésére is alkalmas.
A pálinkafőzde mögött palackozó épül, ahol a Bt. által forgalmazni kívánt saját főzésű pálinkák palackozása
mellett bérpalackozást is fogunk végezni a főzetők igényei
szerint. A befejezés tervezett időpontja 2013. április 15.
A főzde melletti telken vendégház épül mely a XIX.
század módos parasztházai stílusában került berendezésre. Jelenleg két színvonalas apartmanból áll, a továbbiakban a tetőtér beépítése valósul meg, ahol további négy
szobát tervezünk.
Vendégeink rendelkezésére áll még a kerti pavilonban
elhelyezett sütő-főző egység.

A beruházás befejezését követően nyílt nap keretében
lehetősége lesz az érdeklődő lakosságnak a megtekintésre.

Ezúton szeretném megragadni a lehetőséget, hogy
megköszönjem a sokéves áldozatkész munkáját nyugdíjba vonulása alkalmából Borbély Andrásné Marika néninek. Remélem szakmai tapasztalatával, hozzáértésével
még nagyon sokáig segíteni fogja munkánkat.
Pető Tibor
ügyvezető
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Anyakönyvi hírek
Legutóbbi számunk óta született:
Farkas László
an: Kovács Hajnalka
Nagy Anna
an: Paska Eszter
Rabata Dániel
an: Miklós Emilia
Ács Csenge Lili
an: Ács Krisztina
Ács Zsolt Zsombor
an: Barabás Renáta
Rédai István Bence
an: Varga Renáta
Jó egészséget!
Legutóbbi számunk óta házasságot kötött:
Molnár Tamás és Csomor Krisztina
Sok boldogságot kívánunk!

A szerkesztőség felhívására érkezett olvasó
levél szerint a mi kis falunkban is vannak
odaadó, önzetlen, együtt érző emberek…
2010-ben, amikor a lányom elvesztette a látását, és kiderült,
hogy súlyos, gyógyíthatatlan beteg, egy világ omlott össze bennem.
Klaudiánál szklerozis multiplex diagnózist állapítottak meg. Ez
egy krónikus betegség, ami a központi idegrendszer fehérállományának gyulladását jelenti. Visszafordíthatatlan, viszont odafigyeléssel szinten tartható, ill. lelassítható folyamat. Akik szülők, azoknak nem kell mondanom, hogy mit éreztem… Sajnos gyermekem
nem egyedül jár a tiszaszőlősiek közül ebben a cipőben. Szabóné
Böbe, amikor meghallotta, hogy Klaudia beteg lett, rögtön eljött.
Ő tizenhárom éve él együtt ezzel a betegséggel, és mindent elmondott, amiről úgy gondolta, hogy segítségünkre lehet. Igyekezett felkészíteni minket minden olyanra, ami vele megtörtént és várható a folyamat alatt. Támogatott, a mai napig támogat bennünket
jó szóval, és lelket önt belénk: „Ne keseredjünk el, lehet ezzel együtt
élni”- mondja miközben arca reményt sugároz.
Régi osztályfőnöke, Szabóné Editke minden vizsgálat után érdeklődött volt tanítványa után. Ez nekem nagyon jól esett, és az
is, hogy volt kivel kibeszélni magamból a fájdalmamat. A betegség és a kórház miatt Klaudia sajnos lemaradt többek között matematikából is. De itt van nekünk a mi „pótnagyink”, Soltészné
Editke, aki bizony erejét nem kímélve volt, hogy 4-5 órán keresztül tanult vele. Éjszakáját feláldozva kidolgozta a tételeket, hogy
másnap Diával megoldhassa. Mindezért nem kért soha semmit.
Köszönjük szépen a jóságát!
És az a sok-sok ember, akik megállítottak az utcán, érdeklődtek helyzetünk iránt…
Családom nevében szeretném megköszönni minden együtt
érző és segítőkész szőlősinek, a tantestületnek, hogy amikor szükségünk volt rá, támogattak, érdeklődtek állapotunk felől, segítségüket ajánlották fel. Itt is látszik, hogy nem a pénz számít, hanem
a szeretet, egészség és a megbecsülés…
Mészárosné Novák Erzsébet

Legutóbbi számunk óta elhalálozott:
Nagy Gáspárné
an: Schlapák Ilona
Tóth Istvánné
an: Kerepesi Erzsébet
Mohácsi Imréné
an: Bodnár Terézia
Molnár Józsefné
an: Kiss Rozália
Szőlősi Gyula
an: Csörögi Ilona
Novák Sándor
an: Muliter Eszter
Eszenyi György
an: Molnár Erzsébet
Szőnyi Imréné
an: Kócsik Anna
Béke poraikra!

Megemlékezés Október 23-a
alkalmából
Fáklyás felvonulás és koszorúzás
Tiszaszőlős lakói fáklyás felvonulással és a Szabadság téren koszorúzással emlékeztek az 1956.
október 23-i eseményekre. Az ünnepségen Kerekes András polgármester elevenítette fel az 56 évvel ezelőtti forradalom eseményeit, az általános

iskola tanulói pedig irodalmi műsorral készültek.
Az ünnepség végén az önkormányzatok, az intézmények és a civilszervezetek képviselői koszorút
helyeztek el az 1956-os emlékkőnél.
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2012 ősze, a szőlősi foci tavasza
Legutóbb júniusban írtam a Szőlősi
Hírek hasábjain, amikor tudattam a település lakosaival, hogy megalakult a
Tiszaszőlősi Községi Sportegyesület.
Azóta elmúlt a nyár, s lassan az ősz
is. A Tiszaszőlősi KSE felnőtt, és U16-os
(közismert néven serdülő) csapata szeptemberben – tíz év szünet után, – megkezdte szereplését a bajnokságban. A felnőtt bajnokság azóta már a téli szünethez
érkezett, s a serdülő bajnokság mérkőzései közül is csupán egy van hátra a cikk
írásakor. Elkészíthetjük tehát a szezon
összegzését.
A nyár felkészüléssel telt, megkezdtük
az újonnan összeállt keret edzését, csapattá kovácsolását, a csapatjáték alapjainak
lerakását. Bár a felnőtteknél nem minden
játékos csatlakozott hozzánk azok közül,
akikkel számoltam, s az edzőmérkőzéseken sem muzsikált eleinte túl jól a csapat,
mégis a bajnokság kezdetén, az első három mérkőzésen várakozás felett teljesítettünk, s százszázalékos teljesítménnyel
vezettük a tabellát. Sajnos meghatározó
játékosok időleges kiesése miatt – sérülés, hosszabb idejű eltiltás – ezután viszszaesett a teljesítményünk, ezzel együtt
az eredményesség is. A bajnokság végére
a harmadik helyre csúsztunk vissza, de a
hátrány az első két helyezettől nem ledolgozhatatlan.
A bajnokság előtt ezzel az eredménynyel elégedett lettem volna, de hát evés
közben jön meg az étvágy. Mindenesetre
biztató, hogy teljes csapattal nincs félnivalónk, bármelyik ellenféllel szemben fel
tudjuk venni a versenyt. A téli, tavasz eleji
felkészülés feladata, hogy megfelelő erőnlétbe hozzuk a játékosokat, s remélem kéthárom játékossal kiegészülve még eredményesebben szerepeljünk.
A fentiekből kitűnik, hogy a felnőtt
csapat első idénye nem rossz, ám a serdülők szereplése egyenesen szenzációs. A

serdülő bajnokságról tudni kell, hogy általában a megyei I. és II. osztályban szereplő egyesületek indítanak itt utánpótlás csapatot. Olyan ellenfelek vártak a kis Tiszaszőlős csapatára, mint
Törökszentmiklós, Karcag, Kunhegyes,
Tiszafüred, Kisújszállás, vagy Túrkeve.
Csupa jóval nagyobb lélekszámú, jobb
körülmények között készülő városok csapatai. Ebben a mezőnyben egy fordulóval
a vége előtt a képzeletbeli dobogón vannak srácaink, s ha az utolsó mérkőzé-

jebb lép a felnőtt csapat, ahol U19-es (ifjúsági) együttes szerepeltetése szükséges,
így fiataljaink jövőre jóval idősebb ellenfelek között kell, hogy megállják helyüket.
Ha megmarad a mostani lelkesedés, nem
lesz, nem lehet gond ezzel.
Utoljára, de nem utolsó sorban megköszönöm az önkormányzatnak a versenyeztetéshez szükséges támogatást, valamint, hogy dolgozóival biztosította a pálya felújítását, és az üzemeltetést. Köszönöm az egyesület vezetőségének munká-

sen győznek – amire jó esély van – a második helyen várhatják a tavaszt. Be kell
valljam őszintén, álmomban nem gondoltam volna ilyen szereplésre. A srácok bebizonyították, hogy ilyen kis faluban is lehet minőségi focit produkálni, csak akarat, hit, elszántság és nem kevés befektetett munka szükséges hozzá. Remélem ez
az eredmény nem teszi kényelmessé, sőt
inkább még keményebb munkára, még
nagyobb erőbedobásra ösztönzi őket.
Szükség is van erre, hiszen az elképzelésünk az, hogy jövőre egy osztállyal fel-

ját, valamint az utaztatásban részt vevő
segítők nélkülözhetetlen tevékenységét.
Köszönöm a csapat felkészítésében részt
vevők, különösen Muliter Imre munkáját, aki a serdülő csapatot vezette ilyen sikerre. Köszönöm mindenkinek (szülők,
szurkolók, szponzorok) a segítségét, támogatását, aki a csapatok eredményes
szereplését elősegítette, hozzájárult ahhoz, hogy hosszú idő után újra pattog a
labda a tiszaszőlősi focipályán.
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