AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

II. évf. 5. szám

2008. DECEMBER

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog Újévet kíván Tiszaszőlős lakóinak
a képviselőtestület és a Polgármesteri Hivatal nevében Kerekes András polgármester.

A karácsony legendája
A keresztény emberiség talán legszentebb közös emléke a karácsony. Hasonlóan sok más jeles naphoz, többrétű
ez az ünnep is: nemcsak Jézus földi születésének emléknapja, hanem beleömlik
a téli napfordulóhoz kötődő pogány
szertartások folyama, a leghosszabb éjszakák borzongása, ezer és ezer esztendő tapasztalata.
Visszafelé számítva végtelen időnek
kellett eltelnie ahhoz, hogy a betegség
és a halál szellemeinek riogatása helyett
a betlehemi jászollal kántáló Kisdedimádás adja meg az ünnep alakját és
lényegét. De mert végül így lett, ez a közösségi élmény idézi fel és teremti meg
bennünk a karácsony személyes minőségét, a gyermeki lét misztériumát.
Aki a karácsony vonzáskörébe kerül,
az részesül ebben az élményben, még akkor is, ha csak töredéknyi időre lepi meg
őt a beavatottság érzete. És soha el nem
felejti, hanem emlékezni fog rá, mert
megtanul emlékezni a felidézhetetlen
dolgokra, közöttük pedig ott lehet, mint
beteljesült emlék Krisztus eljövetele is.
Az emlékezés gyönyörűsége pedig
tovább élteti mindannyiunkban a hagyományt, a karácsony közös legendáját.
De vajon leomlik-e a legenda fala, ha
megtudjuk, hogy a názáreti Jézus nem
karácsonykor, nem a téli napforduló idején született, hanem – ezt ma már szinte
teljes bizonyossággal ki lehet jelenteni
– valamikor tavasszal? Elillan-e a karácsony szelleme, ha bevalljuk, hogy az Isten ﬁa nem abban az esztendőben öltött
földi alakot, amely esztendő egyébként
időszámításunk kezdetéül szolgál?

Merthogy az igen valószínű dátum
a Krisztus előtti hetedik év. S erre a legfőbb bizonyíték épp az Evangéliumok
szövege, köztük a betlehemi csillagnak a
felemlegetése, melynek nyomában a három napkeleti király a Gyermek fölkeresésére és imádására indult. Tulajdonképpen a királyok sem királyok voltak,
hanem új-babilóniai csillagász-papok,
akik már előre kiszámították, hogy a
Jupiter, a főisten csillaga oly módon
áll együtt abban az esztendőben a zsidók csillagával, a Szaturnusszal a Halak
csillagképben, ahogyan csak igen ritka
alkalmakkor, úgy nyolcszáz évenként
szokott.
Karácsony, béke, szeretet,
Beszéltek róla emberek,
Várjátok, vágyó álmotok
S nincs itthon soha nálatok.
Elillant drága képzelet:
Gyermekkorodból jön veled
Aranydiós szent mesefa,
Anyád terített asztala.
Karácsony, béke, Betlehem,
Elég a gyertya hirtelen.
Elég a karcsú mesefán
S mi marad holnap ezután?
Marad a gond, bűn, gyűlölet,
Pedig higgyétek emberek,
Ez az egyetlen értelem,
Amelynek titka végtelen.
Ez az egyetlen igaz út,
Melyen mindenki haza jut,
Mely földre hozza az Eget:
A Szeretet, a Szeretet.

Joggal következtettek ebből arra,
hogy születőben a zsidók királya. És innen a történet már ismerős, belesimul a
legenda elfogadott fordulataiba.
A karácsony legendája szinte elengedhetetlen alkotóelemként követeli
meg a telet.
„Télen született Jézus, mert akkor
volt legszomorúbb a világ, és Ő örömöt
hozott rá…” állítja Móricz Zsigmond,
aki épp eleget tudott a szegénységről, az
örömtelenségről, a nyomorúságról, az
élet teléről ahhoz, hogy leírhassa – Jézus
télen született.
Születhetett-e máskor az, aki azért
jött a világra, hogy minket elégtelenségünkből kiragadjon? És nem akkor a
legnyomorultabb-e az ember, nem akkor igényli-e leginkább a szeretet melegét, amikor minden megfagy körülötte?
Mindegy, hogy a betlehemi csillag
a téli vagy a tavaszi napforduló egéről
mutatta az utat a három királynak, ők
odataláltak, s a Kisded várta őket.
Emlékszünk rá, hogy így történt,
emlékszünk a karácsony bennünk élő
legendájára, visszagondolunk gyermekkorunk karácsonyaira, igyekszünk
gyermekeinknek továbbadni az ünnep meghittségét, és minden évben
szeretteink körében ünneplünk. Megajándékozzuk egymást az együttlét
örömével,és a karácsonyi gyertyák fénye reményt ébreszt szívünkben a legsötétebb időkben is.
Kedves Olvasók!
Fogadják ajándékul Dutka Ákos versét a karácsonyról, a gondolatok ma is
igazak!
Szabóné Szegedi Edit
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Olvasók!
A Szőlősi Hírek idei negyedik számának lapzártáját követően Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4
alkalommal ülésezett.
1. 2008. október 14.
• Rendeletet alkotott Tiszaszőlős Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésről szóló 2/2008.
(II.20.) rendelet módosításáról.
• Kiegészítette a 27/2008. (IV.11.) számú elutasító határozatát,
melyet a Tiszaigar Község Körjegyzőség alakításával kapcsolatos kezdeményezésére hozott.
• Lemondott a Tiszaszőlős a József A. - Bajcsy - Sallai utcák
szilárd burkolatú kiépítésére nyújtott támogatás többletéről,
csökkentette a fejlesztés pénzigényét és annak saját forrását.
• Előzetes állásfoglalást tett a település Ivóvíz minőségjavító
programhoz való csatlakozás kérdésében.
• Állást foglalt előzetesen pályázatíró cég megbízásáról.
2. 2008. november 3.
• Elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. évi költségvetésének teljesítéséről szóló háromnegyed éves beszámolót.
• Biztosította a benyújtandó KEOP-2.3.0/1/F-2008-0020 sz.
pályázat önerejét.
• Megtárgyalta a Tiszafüredi Mikro-térségi Közoktatási Intézményi Társulási Megállapodás módosításáról Tiszafüred
Város kezdeményezését.
• Határozott a 2008/10 számú Téli-közmunkaprogram
megvalósítására történő pályázat benyújtásáról, a program keretében 2 hónapra 8 fő foglalkoztatását biztosítja a
Képviselő-testület.
3. 2008. november 24.
• Döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
keretében benyújtott pályázatok helyi támogatásáról. Az
ösztöndíjban részesülő felsőfokú intézmény nappali tagozatos hallgatói 1 tanévre havi 5 ezer Ft támogatásban részesülnek a helyi önkormányzattól, a központi költségvetésből
havonta további 5 ezer Ft támogatás kapnak ugyanezen
hallgatók.

Tisztelt Lakosság!
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt karácsonyi koncertünkre! A program helye és
időpontja: 2008. december 21. 18 óra, az általános
iskola tornaterme! Vendégeink - a Tiszafüredi Fúvós
zenekar, a Tiszafüredi Szírius és a Napsugár mazsorett
csoportok - közös programjával szeretnénk mindenkinek békés karácsonyt és boldog Újévet kívánni!
Tiszaszőlős Község Önkormányzata

4. 2008. november 27.
• Megtárgyalta és elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját.
• Megtárgyalta és jóváhagyta Tiszaszőlős Község Önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
• Megtárgyalta a tiszaszőlősi Óvodát társulásban fenntartó
Abádszalók Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervét.
• Bizottsági javaslat alapján az első lakáshoz jutók és a szociális törvény helyi végrehajtására alkotott önkormányzati
rendeletek módosításának előkészítéséről döntött.
• Elfogadta és jóváhagyta a Tiszafüred Többcélú Kistérségi
Társulás társulási megállapodásának, alapító okiratának és
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
• Döntött a helyi Könyvtár és Szabadidőközponthoz eszközök
beszerzésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattal és további hat önkormányzattal konzorciumban
pályázat benyújtására a TÁMOP 3.2.1. pályázat keretében.
Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a képviselő-testület
nyilvános üléseiről készült részletes jegyzőkönyveket a felújított
Községi Könyvtárunkban tanulmányozhatják, a legutóbb elfogadott önkormányzati rendeletek az önkormányzat hirdetőtábláján is megtekinthetők.
Szeleczkiné Zoboki Magdolna
jegyző

Új könyvek érkeztek a könyvtárba!
Tisztelt olvasni vágyók!
Az éves dokumentumvásárlási keretnek, a könyvbörzének és egyéb forrásoknak köszönhetően idén számos könyv
vásárlására nyílt lehetősége könyvtárunknak.
A legutóbbi beszerzés óta, számos mesekönyv, köztük: a
sok színes képpel illusztrált klasszikus népmesék, a népszerű
Thomas sorozat néhány példánya, gyerekeknek íródott állatokról szóló verses könyvek gazdagítják kínálatunkat.
Az elhasználódott kötelező és ajánlott irodalmak polca
is megújult, bővült. Az ifjúságnak szóló könyvek közül megemlíteném a T. Brezina köteteit, a Hannah Montana sorozat
néhány példányát, vagy Olsen Mary-Kate könyveit.
A felnőtt olvasóknak ﬁgyelmébe ajánlanám V. Fable, W.
Smith, J. Garwood, C. Dodd, könyveit. Megtalálható az újonnan érkezett könyveink között Kónya Judit Szabó Magdáról
írt kötete, az Édenkert 2. része is.
A gyakorlatiasabb és kutató kedvű olvasóknak ajánlom
a kutyákról, macskákról, azok életéről-tartásáról szóló könyveinket. Már olvasható a Magyar Sportévkönyv 2008, és a
Guinnes World Records 2009 is, továbbá a Találmányok könyve, és a sok színes képpel ellátott csillagászati példányok.
Természetesen nem tudok minden friss ajánlatunkról
beszámolni. Jöjjenek be, és keressék az érdeklődési területüknek megfelelő könyvet!
Tolvajné Zsuzsa
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PORTRÉ: NAGY BENEDEK nyugdíjas tsz-elnök

Nagy idők, nagy tanúja
Azt tartja a népi bölcsesség, hogy senki sem lehet próféta a saját hazájában. Erre nem találtam cáfolatot, mert igaz prófétával még nem találkoztam.
Lehet e valaki sikeres tsz-elnök 26 viharos éven át
saját szülőfalujában? Erre már könnyebb a válasz,
hallottam többről, és ismerek egyet, aki megpróbálta
a lehetetlent, és neki sikerült.
A 83 éves Nagy Benedek tősgyökeres szőlősi:
itt született már a nagyapja is, itt járt iskolába, innen nősült. Sokfelé megfordult, de sohasem gondolt arra, hogy a faluját elhagyja. Édesanyját korán elvesztette. Az iskolában jó tanuló volt, Juhász
tanító úr szerette volna, ha továbbtanul, még a
költségeit is az egyház ﬁzette volna, de az édesapja
nem engedte. Kellett a dolgos kéz a háznál! Rossz
időkre esett az ifjúsága, hiszen még csak 20 éves,
amikor a világháború szele megérinti, de csak 5
hónapig volt katona. Az indok itt is ugyanaz, kellett a munkás kéz…
Megnősült, és a már sajátnak nevezhető, lassan 10 holdas birtokán gazdálkodott. Nem akart
belépni egyik szövetkezetbe sem, de 1959-ben
már nem volt más választása, aláírta a belépési
nyilatkozatot, megfogta a két tehene kötőfékjét,
és bevitte az akkor alakuló Petőﬁ tsz-be. Nehéz
évek következtek, mert a vezetők nem értettek a
nagyüzemi mezőgazdasághoz, sok volt a vita, a
fejetlenség. 1963-ban nem várt meglepetés érte,
megválasztották tsz-elnöknek, és el is kezdte Soós
Sándorral - a későbbi tanácselnökkel - a zsámbéki vezetőképzőt. A rossz start után magára talált
a szövetkezet, de a másik, a szerényebb eredményekkel rendelkező Szarvas Sándor tsz-szel való
egyesülést 1968-ban nem kerülhették el. A 3000
hektáron gazdálkodó szövetkezet 600 szőlősinek
adott munkát, és az akkori körülmények között
szerény, de biztos jövedelmet.
A szövetkezet tevékenységének egyik meghatározó ága a növénytermesztés volt. A szőlősi
határ kiválóan alkalmas a búza és kukoricatermesztésre, ezért nagy területen vetették, és sikerült megteremteni a betakarítás nagyüzemi
feltételeit is. Magas termelési átlagot értek el, a jó
eredmények pedig kedvezően befolyásolták az év
végi nyereséget. Kisebb területen termeltek napraforgót, cukorrépát, és az állattenyésztés számára
szálas takarmányt. Külön kell szólni a kertészetről,
amelynek vezetője Nagy Gáspár elvitathatatlan érdemeket szerzett a zöldségtermesztés megszervezésében. Keresett termék volt a kiváló minőségű
friss árú a budapesti piacokon, a konzervgyárban
pedig a pritamin paprika. A másik jelentős bevételi forrás az állattenyésztés volt. A legjobb években

300 magyartarka fejős tehén, és 200 hízó marha
is szerepelt a leltárban. Ez utóbbiak az olasz és a
közel-keleti vágóhidakon végezték, a valutában ﬁzetett áruk pedig az akkori dollárszegény magyar
államkasszát gyarapították. Később azonban megjelentek az intenzív szarvasmarhák, amelyek több
tejet és húst adtak, de ezeket a külföldi piacokon
már nem lehetett olyan jól értékesíteni. Lassan a
szarvasmarhatartás veszteségessé vált és meg is
szűnt. A szövetkezetnek két helyen is volt sertés
hizlaldája, amely a saját vágóhíd részére biztosított
alapanyagot.
A 70-es évek elején már javában épülő Tisza
II. vízlépcső jelentős területet elvett a szőlősi határból, cserébe az elnök - jó diplomáciai érzékkel

- pénzbeli kárpótlást és az érintett szántóföldek
teljes meliorációját harcolta ki. Ebből a kárpótlási
összegből épült fel a tsz-központ, amely egy melegkonyhás étteremnek, az irodáknak, és a dolgozók munkakörülményeit javító szociális blokknak
adott helyet. A vendéglátás nem volt a tsz meghatározó üzemága, de a „Fényes” sokáig kedvelt szórakozóhelye volt a helyi és a környékbeli ﬁataloknak. A melioráció során betemették a feleslegessé
vált csatornákat, alácsövezték a gyakran belvizes
területeket és nagyüzemi termelésre alkalmas
táblaméreteket alakítottak ki. Sajnos a szőlősi talaj
nem volt alkalmas az intenzív öntözéses gazdálkodásra, ezért nem épült ki öntöző rendszer.
Sikeres évek voltak, de már látszottak a gyengeségek. Öregedett a tagság, nyugdíjba vonultak
(65 évesen!) az első tsz-tagok. Akkor a nyugdíj 263
forint volt. Megépült Tiszafüreden a 2 nagy ipari
üzem, amely jelentős munkaerőt - főleg ﬁatalokat
- vitt el a településről. Nyilvánvaló lett, hogy olyan
tevékenység után kell nézni, amely folyamatos és
kiszámítható jövedelmet biztosít. Ezért megépítették a saját üzemükben és a háztájiban hizlalt
sertések feldolgozására alkalmas húsüzemet. A
kapacitása lehetővé tette, hogy a környék húsellátásán túl távolabbi ipari városokba is vigyenek

tőkehúst, és helyi ízek alapján készült termékeket.
Megvásárolták a környék 4 pálinkafőzőjét, és szolgáltatásokat végeztek a lakosság részére. Ma úgy
mondanánk: megpróbáltak több lábon állni!
Futott a szekér, de „a felsőbb akarat” más volt:
társulni kell a tiszafüredi Hámán Kató tsz-szel,
hiszen a község már „egyesült” Füreddel. Erre
azonban nem került sor, sikerült halasztani addig,
amíg ez a „társulási láz” nem csökkent. Bár helyben eljátszottak azzal a gondolattal, hogy az akkor
még igen jól gazdálkodó derzsi „Kossuth” és a helyi „Petőﬁ” közösen nagyot alkothatna, de a derzsi
tsz-nek más sors jutott…
Teltek az évek, a tagság által többször megválasztott, a Munka Érdemrend ezüst fokozatával
kitüntetett tsz-elnök 1987-ben nyugdíjba vonult.
Akkor még optimistán látta az általa 26 évig irányított gazdaság jövőjét. Ma sem érti mi történt
a 90-es évek elején, mi okozta azt a hirtelen összeomlást, vagyonvesztést, ami ellentétes volt a
többség érdekeivel. Kár, hogy a tagság nem tudta érvényesíteni jogait. Intő jelként ott áll a falu
közepén egy üres, romos tsz-székház, és mellette
egy jobb időket megért húsüzem… „Kinek jó
ez?... Nem állt akkor a község vezetése a helyzet
magaslatán…”
Azóta éli a nyugdíjasok gondtalannak nem
nevezhető életét. Feleségét már korábban elveszítette. Egyetlen gyermekük sikeres karriert futott
be, a nagy útépítő cég a Strabag gazdasági igazgatója. Büszke a menyére, az unokáira: a pszichológus Katira és az állatorvos-jelölt Dettire.
A napok egyhangúak, de nem unalmasak.
Élete párja – Mariska néni - mindenben kiszolgálja, sőt túlságosan is, mert igencsak felszaporodtak a kilók. Gyakorta „vendégeskedik” nála a
háziorvos, pedig a gyógyszerek ára nem igazodik
a nyugdíjához. Még ma is korán kell, mintha
munkába indulna, a TV-ben megnézi mi újság a
nagyvilágban, és szemüveg nélkül elolvassa a megyei lapot. Bosszankodik, ha a magyar gyűlöli a
magyart. Gyakran megfordulnak náluk a 2 család
gyerekei, és az öreg barátok. Ilyenkor a történeteknek se vége, se hossza…
A helyi politikában már régen nem vesz
részt, bár úgy látja nem reménytelen a helyzet.
Jók Szőlős adottságai, időben kiépült az alapvető
infrastruktúra, amely megalapozhatja a település
túlélését. Ezt már csak továbbfejleszteni, és főleg
megőrizni kellene.
Azt, amit az elődök kemény munkával megteremtettek… Köszönjük!
Oláh Vince
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„ A ﬁúk tátott szájjal ﬁgyelik játékunkat…”
Magyarország női futballcsapata a Bosznia-Hercegovina
fővárosában - Szarajevóban
- megrendezett EB (Európa Bajnoki) selejtezőn minden mérkőzését megnyerte, és csoportelsőként továbbjutott…
Ha újsághír lett volna, bizonyosan vállat rántanánk,
hogy na és? Legfeljebb kiegészítenénk annyival, ügyesek
ezek a lányok! De ha azt is tudnánk, hogy ennek a csapatnak
a jobbhátvédje a tiszaszőlősi 17
éves Ács Noémi, mindjárt más
a helyzet.
Kíváncsiak voltunk arra,
hogyan lesz valaki a magyar női
fociválogatott tagja. Az interjúra érkezve sportosan fogad egy
szerény nagylány, szobája falán
eddigi sportsikereinek tárgyi
emlékei: kupák, érmek, oklevelek, és természetesen az interjú
végén elékerül egy futball labda is. Szerény visszafogott nyilatkozó, látszik, hogy még nem
kapta fel a média…
Mesélj, hogyan kezdődött!
A tiszafüredi Kossuth Lajos Általános Iskolába jártam,
és már az első osztályban is
fociztam. A ﬁúk hívtak, és én
beálltam közéjük… Később
testnevelő tanáromnak - Virág
Tibornak - is megtetszett, hogy
ilyen aktív vagyok. A kedvéért
kipróbáltam a kajakozást, atletizáltam is - ha kellett -, az igazi
mégis csak a foci volt. Az általános iskola után Debrecenben
játszottam egy félévet, de ott a
csapat megszűnt, ezért jelentkeztem az MTK-ba. Itt egy
próbajáték után átigazoltak, és
2 éves szerződéssel a klub tagja
lettem. Régi vágyam volt, hogy
Pestre, a neves csapathoz kerüljek.
Keveset hallunk a női bajnokságról… Hol áll most a csapatotok?
Az idei szezont jól kezdtük.
Jelenleg a 2. helyen állunk Jó

a csapatunk, gólerősek a játékostársak, volt amikor 7:3-ra
is győztünk. Többen voltak
már külföldön is. Ott jobban
elismerik a női labdarúgást.
Különösen jó csapatok vannak
Angliában, Németországban pl.
a Bayern-Münchennek. Oda
én is szívesen kimennék…
Hogyan kerültél be a magyar női válogatottba?
Az edzőm ajánlott… Az EB
előtt 22-en indultunk a válogatottságért, és én bekerültem a
legjobb 18-ba. Így jutottam ki
Szarajevóba, ahol csoportelsőként fejeztük be a tornát.

Mivel telnek egy válogatott
sportoló napjai?
Elsősorban diák vagyok, a
közgazdasági szakközépiskola
10. osztályos tanulója. Délelőtt
iskola van, és csak délután vagyok sportoló. Hetente 5 edzést
tartunk 5 órától fél 7-ig. A hét
eleji edzések nagyon pörgősek,
sok benne a bólyázás, a futás. A csütörtöki, pénteki már
egy kicsit lazább, különösen
ha hétvégén bajnoki meccsre
készülünk. Az edzések alig
különböznek a ﬁúkétól. Az
edzőnknek nagy múltja van a
fociban, és azt várja el tőlünk
is, mint a ﬁúktól, sőt… Gyakran kielemzi a játékunkat, erre
osztályzatot is kapunk. A meccsek előtt taktikai megbeszélés
van. Ekkor hirdeti ki az edző a
kezdőcsapatot, a taktikát, még
azt is, hogy ki végzi a szabadrúgást, szögletet. Van, akivel

személyesen is megbeszéli a
feladatokat. Majd kezdődik a
bemelegítés, és aztán felhangzik a sípszó. A mérkőzéseket
általában férﬁ bírók vezetik, a
szabályok ugyanazok, mint a
férﬁak esetében. Az első félidő
után az öltözőben is a játék a
téma, főleg ha gyengén megy…
Ilyenkor össze kell szedni magunkat.
Én a jobbhátvédi poszton
játszom, a szűrő szerepét töltöm be a középpályán. Így nem
vagyok gólerős, a gólok megszerzése nem az én feladatom.
Mit szólnak a ﬁúk, ha megtudják, hogy te focizol?
Tetszik a ﬁúknak a női foci,
sőt tátott szájjal ﬁgyelik a játékunkat. Sajnos a mérkőzésekre
kevesen járnak, inkább csak a
rangadókon telik meg a lelátó.
A közönség általában jól „viselkedik”, legfeljebb a Fradi közönsége szokott balhézni.
Terveid?
Tanulás, ez az első, muszáj… még nem döntöttem. Az
érettségi után jó lenne testnevelő tanári diplomát szerezni.
De ez még messze van… Meghatározó volt az életemben,
hogy kijutottam a válogatottal
külföldre, az EB selejtezőre… A
döntő még ezután lesz…
Szüleid hogyan fogadták a
terveidet?
A szüleim támogatják az
elképzeléseimet, eleinte furcsa
volt nekik, hogy ilyen ﬁatalon
önállóan intézem dolgaimat,
a csapat által bérelt lakásban
lakom, és csak ritkán jövök
haza. De már megbarátkoztak
a helyzettel… És nekem sincs
honvágyam.
Köszönjük a beszélgetést!
A szerkesztőség nevében gratulálunk az elért sportsikerekhez, és reméljük, hogy hallunk
még Ács Noémiről, a szőlősi születésű válogatott labdarugóról.
Imre Edina és Oláh Vince

2008. november 24-én
a képviselő-testület döntött
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
keretében benyújtott pályázatok támogatásáról. A 8
ösztöndíjban részesülő felsőfokú intézmény nappali tagozatos hallgatói közül Csáti
Melinda mutatkozik be.

A Debreceni Egyetem
Informatikus Kar, informatikus-könyvtáros szakra
jelentkeztem 2006-ban és
sikeresen felvételt is nyertem. Azóta már megtörtént
a szakosodás és én, mint
web programozó folytattam
a tanulmányaimat.
Megpróbálom felvenni
a versenyt a kor számítógépes újításaival, hiszen nekünk ez a cél: versenyképes
munkaerővé válni a szakterületünkön belül. Ehhez
elengedhetetlen a rengeteg tanulás, utána olvasás
és érdeklődés. Remélem,
tanulmányaim végeztével
úgy alakíthatom majd a
jövőmet, hogy azt csinálhassam, amit szeretek és tudok. Persze ez még nagyon
képlékeny, de kezdenek kirajzolódni a főbb vonalak.
Szeretnék a választott szakirányomhoz közeli munkát
végezni. Mind a könyvtáros,
mind a programozó részét
élvezem, de a mai világban
úgy látom, több esélyem az
utóbbival lenne.
Ez majd még eldől, most
elsődleges célom a diploma.
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ALAPÍTVÁNYI EST AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Alapítványi est
a tiszaszőlősi
iskolában
A tiszaszőlősi általános iskolások javára 2008. november 15-én megrendezett jótékonysági rendezvényen a Tiszaszőlősi Iskola Gyermekeiért Alapítvány
Kuratóriuma első alkalommal köszönthette az egybegyűlteket.
Az a nap számunkra ünnep volt.
Ahogy végigtekintettünk egymás arcán,
láthattuk azt a kissé aggódó érdeklődést
a szemekben, ami a gyermekeinkre irányult. A büszkeség, és a féltés érdekes
elegye volt a lelkünkben. A bennünk
zajló érzelmi viharok voltak annak bizonyítékai, hogy nem mindennapi élményekben volt részünk. A képességek,
egyéni adottságok nem közismert új
dimenziói nyíltak meg előttünk, és ezek
a felismerések nagy élményt nyújtottak
számunkra.
Ugyanakkor azért is szorítottunk,
hogy gyermekeink újra megtapasztalják a sikert, és annak érzését, mit jelent
a sok jelenlévő embernek, szüleiknek
örömet okozni.
Az a nap ünnep volt azért is, mert
mi, akik minden évben összejöttünk jótékonysági, alapítványi rendezvényekre
és felajánlottuk támogatásunkat, eddig
nem láthattuk azt a szervezetet, akinek
joga lett volna felhasználni a juttatásokat tanulóink javára. Mindez azonban
megváltozott. Az alapítvány augusztusi
nyilvántartásba vétele után törvényes
keretek között a kuratórium feladata
lett, hogy diákjaink számára a támogatásokat kiossza.
Örömünkre szolgál, hogy elmondhatjuk: 2008. november 20-án az alapítványunk döntéshozó testülete megítélte
iskolásaink javára az első összegeket és
kiírta a következő pályázatot. Mindezt
azért tehette meg, mert a sok segítség
révén a Tiszaszőlősi Iskola Gyermekeiért Alapítvány bankszámlájára a jótékonysági rendezvényünk bevételeként:
330 070 Ft-ot ﬁzethettünk be.
Minden segítséget, önzetlen felajánlást köszönünk!
Tar Lajos a kuratórium elnöke

A 2008. november 15-i alapítványi
műsor az általános iskolában
November elején plakátok lettek
kihelyezve faluszerte, melyek hívogatták az érdeklődőket a 2008. november 15-én megrendezésre kerülő
műsoros délutánra.
Sokan voltak kíváncsiak az általános iskolások előadására. Szülők,
nagyszülők, ismerősök. A többi tagintézményből is jöttek pedagógusok,
és itt volt Kájelné Matlák Erika igazgatónő is.
15 órára megtelt a tornaterem, és
igazgató úr beszédével kezdetét vette
a rendezvény.
A műsorszámokat Fekete Klaudia
tanító néni konferálta fel.
Az 1. osztály „A molnár, a ﬁa és a
szamár” című mesét adta elő.

Mi, 6. osztályosok a „Petike” és a
„Császárné pávája” című jeleneteket
adtuk elő, és az „Apám hitte…” kezdetű dalra készítettük el mozgásos
koreográﬁánkat.
A 7. osztályosok a „Tűvétevők”
című történetet, a 8-osok pedig a
„Csillag születik” paródiáját jelenítették meg.
A műsort iskolai néptánccsoportunk, zeneiskolásaink, énekkarunk,
tanári karunk és a tiszafüredi mazsorett csoport színesítette.
A szünetben szendvics, üdítő és
sütemény vásárlására nyílt lehetőségük a vendégeknek.
Befejezésként tombolahúzás volt.
Sok szép ajándék talált gazdára, töb-

A 2. osztályosok bohócnak öltözve adták elő vidám táncukat.
A 3. osztályosok előadásában „A
kis bice-bócát” láthattuk.
A 4-es gyerekektől mesejeleneteket hallottunk, aminek a címe: „A
Gyevi törvény”, és „Mátyás király lustái”.
Az 5-es tanulók a „Hófehérke és a
hét törpe” átdolgozott, humoros változatát adták elő.

bek között a fődíj, mely egy nagyon
szép kerékpár volt.
A sok gyakorlás és a próbákkal
töltött délutánok meghozták eredményüket: a színvonalas műsor a közönségnek is nagyon tetszett.
A gyerekek nevében mindenkinek megköszönöm a segítségét és a
támogatását.
Imre Alexandra
6. osztályos tanuló
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HÍRÜNK A NAGYVILÁGBAN
A településünkről ritkán jelenik meg hír a sajtóban.
Külföldiben talán még egyszer sem. Most viszont találtunk egy érdekes élménybeszámolót az Angliában

megjelenő HYMER CLUB INTERNATIONAL MAGAZIN novemberi számában. A cikket angolból fordította Muliter Judit.

Egyszerű magyarországi utazás – Egyszerűen Nagyszerű!
Már alig vártuk hogy megérkezzünk
Tiszaszőlősre (140 km-re Budapestről
keletre) Bob és Val házához. Mi most
látogattunk először Magyarországra.
A találkozó egy alaposan elegyengetett
füves kertben volt, ami a termőföldekre
néz, távolabb pedig a Tisza folyó látható.
Miután minden lakókocsi elhelyezkedett, sor került a hivatalos megnyitóra, amin részt vett a polgármester, Bob és
Val, Trevor és Sylvia Banks, a helybeliek,
valamint a rendezvényszervező segítői.
Nyilvánvaló volt, hogy falubelieket is bevonták a lebonyolításba, mert
boldogan asszisztáltak ahhoz,
hogy mi betekinthessünk az
életükbe, itt a Nagy Alföldön.
Miután a Rally programja körvonalazódott, rájöttünk, hogy
az „Egyszerű Magyarország”
rendezvénysorozattal alapos
bemutatót fogunk kapunk arról, hogy milyen is az élet ebben a régióban.
Másnap reggel a polgármester vezetésével sétáltuk
a faluban, ami egyszerűen
nagyszerű volt. Láttuk a Polgármesteri Hivatalt, iskolát,
templomokat, a könyvtárt, az
emlékműveket, a vásárlási lehetőségeket, a kocsmákat és az éttermet.
Igazából ez adott nekünk valós képet a falusi életről. A csendes utcákon
sétálva láttuk a kertekben termesztett
zöldségeket (paprikát, paradicsomot),
gyümölcsöket (almát, körtét), csirkéket, pulykákat, libákat, kacsákat, és egy
szokatlan malacot, amint szabadon sétálgatott a kertben. Amikor a falubeliek
elhaladtak mellettünk integettek, és köszöntek, hogy ’Jó napot kívánok’. Tudták, hogy kik vagyunk, és tudatni akarták velünk, hogy szeretettel üdvözölnek
minket a községükben. Kicsit később
láttuk, hogy lóval és ekével hogyan takarítják be a burgonyát a szomszédos
kertben.

Három buszkirándulást szerveztek
nekünk, hogy lássuk a falusi és a városi
életet is. Először a Hortobágyi Nemzeti
Parkba mentük, ami az Alföldön található. A két órás lovas kocsis túrán különböző állatokat ismertük meg: a göndör
szőrű mangalicákat, birkákat, kecskéket
és a szürkemarhákat. Nagyszerű bemutató tartottak nekünk a csikósok tradicionális öltözékben, meginvitáltak minket is lovagolni (nyereggel, de heveder
nélkül). Végül egy tiszai hajókirándulás
zárta a nagyszerű napot.
Eger volt a második úti célunk, ami

a történelem, az építészet, a vásárlás és
borkedvelők városa. A borospincében
tett látogatás során megkóstoltuk a Bikavért, amit állítólag Dobó kapitány és
emberei is ittak 1552-ben a törökök elleni harcokban, hogy az erőt adjon nekik.
Az idegenvezetőnknek teljesen más volt
a véleménye a bor erőt adó tulajdonságáról. Szerinte a török harcosokat itatták
le a Bikavérrel, hogy ez a bor a testük
olyan területeit is elérje, ami akadályozza őket a harcban. (További részletekért
kérdezzétek meg azokat a társainkat,
akik hoztak belőle, hogy még aznap este
kipróbálják a lakókocsijukban!).
Budapest volt buszkirándulásunk
utolsó állomása fantasztikus idegenvezetéssel. Megnéztük a pompás Par-

lamentet, majd három órás városnéző
túra következett. Meglátogattuk a budai
Várat, ahonnan nagyszerű kilátás nyílott Pestre.
Befejezéseképpen egy Magyar Napot szerveztek nekünk. 120 vendégnek
főztek marhalábszár pörköltet, népdalokat énekelt a Búzavirág Népdalkör,
és néptánccal szórakoztattak minket. A
legidősebb énekes 85 éves volt, aki még
táncra is perdűlt velünk. A 8-19 éves
táncosok csodálatosak voltak. Ez volt
aznap a harmadik fellépésük. Később
bemutattak nekünk néhány tánclépést,
és az est hátralevő részében
még mindig volt energiájuk,
és nagy kedvvel táncoltak a
tempós zenére. Nagyon jó
volt látni a ﬁatalokat, ahogyan
táncoltak a lányokkal és a vendégekkel. Mindent egybevéve
nagyon szép nap volt.
A szabadnapjaink helyi
eseményekkel teltek: bicikli és
motortúra a tó körül, vacsorákkal, látogatás a pálinkafőzőbe (itt a pálinka alkoholtartalma 51%-os!) és a kocsmába.
Természetesen boule bajnokságot is rendeztünk, amit Carol és John Hawley nyert.
Végül szeretnénk köszönetet mondani Valnak és Bobnak, Trevornak és
Sylviának a munkájukért, hogy megszervezték nekünk ezt az „Egyszerű”
Rallyt! Köszönjük Icának és Gordonnak
- tiszteletbeli rendezvényszervezőknek
- a tolmácsolást és az idegenvezetésért.
Köszönjük Ica unokahúgának és családjának a fordítást a polgármester úr látogatásakor, és külön is, hogy megfőzték
nekünk a marhapörköltet.
Utóirat: Figyelmeztetés! A magyarországi élet fertőző lehet, mert nem csak
felejthetetlen emlékekkel térhetsz haza.
Az egyik kiránduló vett egy házat a faluban – az összes formalitás 7 nap alatt
lezajlott!
Alan and Maureen Waring
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ANYAKÖNYVI HÍREK – KARÁCSONYI HARANGSZÓ– EMLÉKTÁBLÁT AVATTUNK

Anyakönyvi hírek
Legutóbbi számunk óta született:
an: Papp Mercédesz

Czinege Gergő

Jó egészséget!
Legutóbbi számunk óta elhaláloztak:
Pomaházi Józsefné

an: Farkas Mária

Novák István

an: Imre Juliann

id. Szőnyi Györgyné

an: Oláh Margit

id. Bodnár Lajosné

an: Kálmán Erzsébet

Béke poraikra!

Tiszaszőlős fáklyás felvonulással
emlékezett 1956.
október 23-ra.
A forradalom
tiszteletére emléktáblát avatott
Kerekes András
polgármester és
Varga Mihály
országgyűlési
képviselő a Szabadság téren. A
méltató beszédek
után az általános
iskola tanulói
adtak ünnepi
műsort.

Karácsonyi harangszó
Francois Coppés írja le egyik novellájában: egy este Napóleon szobájába bezárkózva dolgozott és egyszerre
meglepetve emelte fel tekintetét. Valami
mély zúgást hallott, mintha a függönyöket díszítő aranyméhek kezdenének
zümmögni. Csakhamar felismerte a zúgásból a harangok hangját. Párizs összes
harangja szólt. A karácsony érkezését, a
Megváltó születését hirdették a harangok. Napóleon elgondolkozik, visszaemlékezik gyermekkorára egy régi karácsony estére.
Karácsony estéjén nemcsak a templomok tornyaiban, hanem szívünkben
is megcsendül a karácsonyi harangszó.
Ott is a Megváltó születését hirdeti. Egy
régi ókeresztyén legenda szerint karácsonykor megkondulnak még a tenger
mélyébe süllyedt harangok is. A mélységből feltörő harangszó kíséri az angyalok énekét, betöltve a mindenséget.
A karácsonyi harangok szavában a betlehemi angyalok éneke visszhangzik:
„Hirdetek néktek nagy örömet.” Jézus
megszületett. Megváltó érkezett.
Schafer Rudolf híres graﬁkusművésznek van egy karácsonyi rajza. A
karácsonyi történetnek olyan jelenetét
ábrázolja, amely a legkevésbé szokta a
művészek ﬁgyelmét megragadni. Sokan
megfestették, megrajzolták már a betle-

hemi mezőt az angyali jelenéssel, vagy
a jászolt az imádók és hódolók seregével…, de a közbeeső útról mindenki
megfeledkezett. A művész ezt rajzolta meg. Jönnek a pásztorok, mögöttük
erdő sötétlik, a hold megvilágítja őket.
Egymás vállára hajtott fővel jönnek,
nem néznek hátra. Mögöttük a fák hatalmas árnyéka fekete keresztet alkot. A
karácsonyi esemény a nagypénteket, Jézus kereszthalálát is eszünkbe juttatja.
Eszünkbe juttat mást is. Amikor karácsony estéjén mindenhol kigyúlnak
a fények, komoly elmélyedésre intenek.
A világnak Megváltója született. És mi
miért születtünk? Isten jó volt hozzánk
könyörült, Egyszülött Fiát adta nekünk,
értünk, hogy benne és általa születésünknek értelme, áldása, üdve lehessen.
A karácsonyi harangok szavából, zúgásából kihallatszik:
„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek.” Jött Jézus, a Szabadító, hogy felemelje azt, aki a bűn mélységében van. Hogy diadalmassá tegye
a megalázottat, hozta az ég Urának
megváltó szeretetét, könyörületét. Nem
azzal tette a legnagyobb csodát, hogy
a kánai mennyegzőn a vizet borrá változtatta, viharzó tengert csendesített le.
Hanem békességet hozott a földre és az
emberekhez jóakaratot. Szeretete hű,

tiszta, Igéje igaz, megtartó, boldogító.
Amíg hallgatjuk a karácsonyi harangszót, átéljük-e az evangélium örömét,
elkötelezettségét? Készek vagyunk megbocsátani, Krisztus él bennünk? Barátot, ellenséget egyaránt készek vagyunk
szeretni az Ő áldozatos szeretetével? Legyünk a krisztusi szeretet hordozói, erre
biztat az Ige és erre emlékeztet a karácsonyi harangszó!
Amikor Erkel Ferenc a Himnusz
megzenésítéséhez hozzákezdett, sokáig
gondolkozott, nem tudta honnan merítsen ihletet. Ekkor eszébe jutott mesterének tanácsa: „Ha majd egyszer magasztos, hatalmas művet akarsz szerezni,
gondolj a harangok szavára.” Mesterének tanácsa szerint a harangok szavára
gondolt, így írta meg a Himnusz zenéjét. A pályázaton az ő művét fogadták el,
győzött a harangok szava. A karácsonyi
boldogító, megváltást hirdető evangéliumot elfogadva, szívünkbe zárva, gyönyörködtessen bennünket a karácsonyi
harangok szava, amelyből kihallatszik a
mindenséget betöltő csodálatos öröm:
„ÜDVÖZÍTŐ SZÜLETETT MA NEKTEK, AKI AZ ÚR KRISZTUS…”
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
kíván a Tiszaszőlősi Református Egyházközség lelkésze és a presbitérium!
Csiszérné Kéki Ibolya
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APROPÓ – HÉTKÖZNAPI TŰZVÉDELEM
Folytatjuk előző számunkban megkezdett, a tüzelő-, fűtőberendezésekkel
kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket
közreadó cikkünket, valamint a közeledő ünnepek tűzvédelmi veszélyeire hívjuk fel a ﬁgyelmet.
A füstcsövekre vonatkozó előírások az
alábbiak:
• Füstelvezetésre csak jól összeillesztett,
nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő
szilárdságú füstcsövet szabad használni.
• A füstcsövet 1,5 méterenként, de legalább egy helyen, fémbilinccsel az
épületszerkezethez kell rögzíteni, és a
kéménybe jól illesztetten (hézagmentesen) kell csatlakoztatni. A füstcső és a
rögzítőbilincs a környezetére gyújtási
veszélyt nem jelenthet.
Nem feltétlenül elégítette ki a fenti
előírásokat az az asztalosmunkák végzésére szolgáló faszerkezetű, félig nyitott szín fűtését biztosító vegyes tüzelésű kályha füstelvezetője, amely át volt
vezetve a színt burkoló nejlon fólián, és
többméteres hossza és több iránytörése
ellenére drótokkal volt a faszerkezethez
erősítve.
A tüzelőberendezések előírásai:
• Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és
fűtőberendezést szabad használni.
• A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan
távolságot kell megtartani, vagy olyan
hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az
éghető anyag felületén mért hőmérséklet
a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető
anyagra gyújtási veszélyt.
• Éghető padozatú vagy padlóburkolatú
helyiségben a szilárd tüzelőanyaggal
üzemeltetett tüzelőberendezés ajtaja
elé olyan nem éghető (A1 tűzvédelmi
osztályba tartozó) anyagú parázsfelfogót kell elhelyezni, amely biztosítja,
hogy a kihulló vagy kipattanó parázs
(szikra) ne juthasson az éghető pa-

dozatra, illetőleg az a tüzelőberendezés
környezetében elhelyezett éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. Ha
a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó
helyiségben a tüzelőberendezés 5 méteres körzetében a tevékenység során
éghető hulladék keletkezik vagy ott
előfordulhat, a szilárd tüzelőanyaggal
üzemelő tüzelőberendezés alá, annak
függőleges vetületét legalább 0,3 méterrel meghaladó, vízzel telt tálcát kell elhelyezni.
Az előbb példaként hozott műhely fűtését szolgálta egy olyan kályha, melynek
tetején lévő fedlap törött volt, valamint a
jobb huzat érdekében a kályha alsó, hamuzó ajtaja nyitott állapotban volt, s közvetlenül a kályha mellett tárolták a tüzelésre szolgáló fahulladékot. Ez a műhely le
is égett.
Találkoztam már olyan esettel, ahol
a bálázott szalmával üzemelő kazánból
kipattanó szikra gyújtotta meg a kazán
mellett tárolt bálákat, és olyannal is ahol
a begyújtáshoz használt papír volt a kazán ajtaja mellett kupacban elhelyezve, s
az kapott lángra.
Fontos tehát, hogy a fűtőberendezéstől az éghető anyagok megfelelő távolságra legyenek elhelyezve, hogy sem a
hősugárzás, sem az esetlegesen kipattanó
szikrák ne okozhassanak tüzet. Terjed
újra a kandallók alkalmazása, melyekre
fokozottan érvényes a körültekintő üzemeltetés, hiszen míg a kazánok általában
külön helyiségben, a lakótértől jól elkülönülve helyezkednek el, így a keletkezett
tűz általában nem terjed át a lakótérre, a
kandallók benn a lakásban, gyakran éghető padozatú helyiségben létesülnek, így ha
tűz keletkezik, az közvetlenül veszélyezteti
a lakók életét , testi épségét, ingóságait.
• A szilárd tüzelőanyag-üzemelésű tüzelőés fűtőberendezést csak szilárd tüzelővagy engedélyezett begyújtó anyaggal
szabad begyújtani és üzemeltetni.
Súlyos égési sérüléseket (főleg kéz és
arc) lehet szerezni, ha a tüzet esetleg
benzin ráloccsantásával próbáljuk
„felturbózni”.

• Salakot és hamut csak teljesen lehűtött
állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba, illetőleg a
kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
Könnyen belátható, hogy a kukába
öntött forró hamu, parázs a benn lévő
éghető hulladékot, vagy magát a kukát is
meggyújthatja.
Nem kifejezetten tűzvédelmi kérdés,
de a fűtőberendezésekkel összefüggő
probléma, amely minden évben áldozatokat szed, a gázüzemű berendezések
karbantartásának kérdése. A szénmonoxid mérgezés a hibásan működő gázkészülék, esetleg a füstcső, vagy a kémény
tökéletlenségének következménye. Nagyon fontos lenne, főleg a lakótérben
üzemelő készülékek esetén a rendszeres, célszerűen a fűtési szezon kezdetén
szakemberrel elvégeztetett felülvizsgálat, karbantartás.
Végül szeretném felhívni a ﬁgyelmet
az ünnepekkel kapcsolatos tűzvédelmi
veszélyekre is.
Az adventi koszorún elhelyezett, vagy
a karácsonyi gyertyákat nem éghető (fém,
kerámia) tálcán, tányéron égessük. Ügyeljünk arra, hogy tűzgyújtó eszköz kisgyermek kezébe ne kerülhessen. A karácsonyfát ne a függöny közelében helyezzük el. A
vágott fenyő januárban már eléggé száraz,
így akár a csillagszórótól lángra kaphat. A
fán elhelyezett fényfüzéreket csak akkor
kapcsoljuk be, ha otthon tartózkodunk.
E néhány egyszerű szabály betartásával
biztosítható, hogy az ünnepek melegsége
csak szívünket töltse el, s a szeretet lángja
ne okozzon lakástüzet.
Terjed a tűzijátékok alkalmazása. Bár
az otthoni, nem szakember általi használatra szánt pirotechnikai eszközök gyújtási energiája csekély, azért nem árt az
óvatosság. Éghető anyagoktól megfelelő
távolságra lőjük fel, s lehetőleg ne a szomszéd széna-, szalmakazla, vagy nádtetős
háza felé irányítsuk.
Minden Tiszaszőlősinek békés ünnepeket, tűzkármentes Boldog Új Évet kívánok.
Molnár László
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