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160 éve történt, mégis mindenki ismeri az esemé-
nyeket.

Mert az 1848-49-es szabadságharc olyat adott a nem-
zetnek, amit előtte évszázadokig hiányolt. A magyar nép 
sorsa végre magyar kézbe került. Sőt nem csak magyar 
kézbe, de magyar szívbe is. Soha nem látott szellemi, 
kulturális, szakmai összefogás bontakozott ki a haladó 
szellemű nemesség körében.  

Az 1848-as tavaszi átalakulás előzményei már az 
1820-as évektől folyamatosan látszottak a szellemi elit, 
a nemzeti tudatra ébredő nemesség programjában. A 
politikai színpadon olyan nagyszerű emberek jelentek 
meg, mint Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, 
Széchenyi István, Szemere Bertalan, Eötvös József és 
mások. 

A kulturális összefogás világosan kirajzolódott a ma-
gyar irodalomban, képzőművészetben ahol a hazájukat 
szerető, a nemzetüket tisztelő művészek felváltva fogal-
mazták meg a magyar lélekben bujkáló szabadságot, 
hívták fel a fi gyelmet a társadalmi egyenlőtlenségekre, 
igazságtalanságokra, vagy éppen a nemzeti hagyomá-
nyok szépségére, a magyar tradíciók, anyanyelv páratlan 
értékeire. 

Kossuth Lajos március 3-án elmondott beszéde már 
tartalmazta azokat a változásokat, amelyek újszerűen 
kívánták megreformálni az akkori társadalmat. Jobbágy 
felszabadítás, közteherviselés, népképviseleti parlament. 
Ezek olyan fejlődési lehetőséget biztosítottak, ami azóta 
is egyedülálló a történelmünkben. 

A végső lökést a reformok ügyében végül 1848. már-
cius 15-e jelentette, amikor a pesti radikális ifj úság vér 
nélkül érvényt szerzett a 12 pontnak. 

1848. március 15-én mutatkozott meg először a ma-
gyar nép mérhetetlen szabadságvágya, ekkor fogalma-
zódott meg rendszerezett módon a jogállamiság iránti 
igény. Legjobb arcát mutatta a magyarság a világnak, a 
leghaladóbb eszméket tűzte zászlajára. A szabadság jel-
szavaival békésen győzött a szabadságharc. 

Kossuth Pozsonyban elérte, hogy a bécsi vezetők en-
gedjenek a követeléseknek. Március 23-án megalakult 
az első felelős kormány. Ennek a kormánynak sikerült 
elérnie, hogy V. Ferdinánd aláírta az áprilisi törvényként 
ismert cikkelyeket, ezzel biztosította a magyar ország-
rész polgári demokratikus fejlődését. Magyarországnak 
lehetőség adatot a nyugathoz való felzárkózásra. 

A tiszaszőlősi iskola jelenleg 4. osztályos tanulóinak 
munkája

A szabadságharc győzött, annak ellenére, hogy 1949. 
augusztus 13-án Világosnál fegyver letételre került sor. 

A szabadságharc győzelme abban volt, van a mai na-
pig, hogy nemzetünk megismerkedett olyan fogalmak-
kal, mint a sajtó-, a szólás-, a gondolat-, a vallás-, a gyü-
lekezés szabadsága a jog és a rend tisztelete, önállóság.

A közteherviselés gondolata, a közért érzett felelős-
ség, az egyéni felelősségvállalás először jelent meg azok-
nál az embereknél, aki a vezetői - és nem irányítói - let-
tek a magyar nemzetnek.

Mi a legnagyobb tanulsága március 15-nek? 
Az összefogás ereje. 
Az, hogy a szellemi elit felelősség teljes gondolkodás-

sal, a haza iránti szeretettel, jobbá tudja tenni egy nemzet 
életét. A magyarok békésen, vér és rongálás nélkül tudtak 
változtatni egy nap alatt a sorsukon. 

Imre Edina

Miért fontos nekünk március 15-e?
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Tisztelt Olvasók!
A Szőlősi Hírek negyedik számának lapzártáját követően 

Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete  4 al-
kalommal ülésezett. 
1. 2007. december  18.  

• Rendeletet alkotott a személyes gondoskodás köré-
be tartozó intézményi étkezési Tiszaszőlős Község 
térítési díjak megállapításáról. Önkormányzatának 
14/2007.(XII.18.) önkormányzati rendelete az élelme-
zési és nyersanyagköltség, 

• A Tiszafüred Kistérség Többcélú társulásának Szo-
ciális Szolgáltató Központja 2008. január 1. napjától 
történő létrehozása miatt jogutóddal megszüntette a 
Tiszaszőlős községben működő Egyesített Szociális 
Intézményt. (Az intézmény a társulás szakmai egysé-
geként változatlanul tovább működik.)

• A képviselő-testület visszavonta Muliterné Bertók 
Gyöngyi Egyesített Szociális Intézmény vezető maga-
sabb vezetői megbízását, és javaslatot adott arra, hogy 
a Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulása Szociális 
Szolgáltató Központja Tiszaszőlős, Jókai út 17. sz. alat-
ti szakmai egysége vezetője Muliterné Bertók Gyön-
gyi legyen.  

• Elfogadta és jóváhagyta a Tiszafüred Kistérségi Több-
célú Társulásának Tanácsa a Társulás Megállapodásá-
nak 2008. január 1. napjától érvényes módosítását. 

• A Képviselő-testület zúzott kő vásárlásáról döntött a 
helyi utak karbantartásához. 

2. 2007. december 28.  napján ülésezett a képviselő-testület, 
melyen a következő témát tárgyalta meg:  
• 103/2007.(XII.28.) számú képviselő-testületi határo-

zattal döntött az Önkormányzati tulajdonú Liliom út 
karbantartásáról és  járdák karbantartásának megkez-
déséről.

3. 2008. február 11.  napján a képviselő-testület soron kívü-
li  ülésén a következő határozatokat hozta:
• Az általános forgalmi adóról szóló törvény hatályba-

lépése miatt megalkotta az élelmezési és nyersanyag-
költség, a személyes gondoskodás körébe tartozó 
intézményi étkezési térítési díjak megállapításáról. 
1/2008.(II.11.) szóló önkormányzati rendeletet. (A té-
rítési díjak nem emelkedtek.) 

• Megtárgyalta és a  1/2008. (II.11.) számú képviselő-
testületi határozattal jóváhagyta az önkormányzat 
2008. évi költségvetésének  I. fordulóját. 

• A köztisztviselői illetményalap növekedése alapján jó-
váhagyta a polgármester illetményének és költségtérí-
tésének 2008. január 1. napjától történő emelkedését. 

• Jóváhagyta Tiszaszőlős Község Polgármesteri Hivata-
lának és Tiszaszőlős Község Önkormányzat Községi 
Könyvtár és Szabadidőközpontjának alapító okirata-
inak módosításait. 

• Megtárgyalta és támogatta a Tiszaszőlős községben 
2008. évben alkalmazandó ivóvíz- és szennyvízdíja-
kat.  

• Megtárgyalta és nem fogadta el  Remondis-Tisza 
Kft . által Tiszaszőlős községre kidolgozott települé-
si szilárd hulladék gyűjtésével, elhelyezésével kap-
csolatos kötelező helyi közszolgáltatatás 2008. évre 
javasolt díjemelési tervezetét.  A képviselő-testület 
határozatában kérte a Remondis-Tisza Kft .-t, hogy a 
2007. évre szóló részletes költségelemzést és a vég-
zett tevékenységéről készített beszámolót a 2000. évi 
XLIII. törvény 29. § (1) bekezdésében előírtak sze-
rint készítse el és küldje meg  díjemelési javaslatot 
elkészítését megelőzően.

• Határozott a Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdál-
kodási Társulásban a szeméttelep rekultivációs pá-
lyázaton történő részvételről.

• Döntött a  Tiszaszőlős, Katona J. út 4. sz. (270. hrsz.) 
alatti ingatlan megvásárlásáról.

• Értékesítette a  Tiszaszőlős, 1813/2, és a 1813/3 hely-
rajzi számú zártkerti ingatlanokat. 

• Androvits Attila és Androvits Attiláné tiszaszőlősi la-
kosok részére 100.000 Ft visszatérítendő és 100.000,- 
Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított első 
lakáshoz jutásuk támogatására.

4.  2008.  február 20.    A képviselő-testület soron kívüli 
ülésen az alábbi döntéseket hozta:
• A 2/2008. (II.20.) számú rendeletével megalkotta az 

önkormányzat 2008. évi költségvetését.  
• Módosította a  3/2008. (II.20.) számú rendeletével a 

2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (II.19.) rende-
letét. 

• Pályázat benyújtásáról döntött 10 fő részére 6 hó-
napra a 2008. évi közhasznú foglalkoztatás elősegíté-
sére.  

• Módosította a Községi Könyvtár és Szabadidőköz-
pontjának alapító okiratát.

• Döntött a 2008. március 9. napján megtartásra kerü-
lő országos népszavazáson működő helyi választási 
szervek tagjairól.

• Módosította a Tisza-tavi Hulladékgazdálkodási Tár-
sulat Társulási Szerződését és jóváhagyta a projekt 
előkészítésére és lebonyolítására létrehozott szerve-
zeti egység (Projekt Menedzsment Egység) Szerve-
zeti és Működési Szabályzatát, illetve a társulás által 
benyújtandó pályázat meghiúsulása esetére a  KEOP 
2.3.0. pályázat beadására konzorciumban való rész-
vételről döntött. 

Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a képviselő-testület 
nyilvános üléseiről készült részletes jegyzőkönyveket a felújított 
Községi Könyvtárunkban tanulmányozhatják.  
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(Az előző számokban beszámoltunk 
arról, hogy az önkormányzatunk - a kör-
nyék valamennyi településéhez hasonlóan 
- részt vesz a Tiszafüred Kistérség Többcélú 
Társulásában. 2007. január 1-től az Álta-
lános Iskola, szeptember 1-től a Napközi-
otthonos Óvoda, 2008. január 1-től pedig 
már az Egyesített Szociális Intézmény is 
társulásban működik. Ebben a számunk-
ban ez utóbbi társulást mutatjuk be.)

2007. nyarán Tiszaszentimre pol-
gármester asszonya – Koczurné Tóth 
Ibolya- és a Kalmárné Nagy Erzsébet, 
a tiszaszentimrei Szociális Intézmény 
igazgatója megkeresték a kistérség ön-
kormányzatainak vezetőit, és tájékoz-
tatást adtak arról, hogy felvállalják egy 
olyan intézmény megszervezését, szak-
mai irányítását, amely kistérség vala-
mennyi településén ellátja a szociális 
feladatokat, benne a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást is. Ezt az elképzelést az 
önkormányzatok támogatták, és úgy 
döntöttek, hogy a kistérségben  tisza-
szentimrei szakmai székhellyel - 2008. 
január 1.-i indulással - alakuljon meg a 
Szociális Szolgáltató Központ.

Ebben az esetben az is sürgette az 
együttműködés és társulás létre jöttét, 
hogy a költségvetés jelentős többletfor-
rást - kiegészítő támogatást - biztosít 
azon települések számára, amelyek nem 
önállóan végzik a szociális alapszolgál-
tatások és gyermekjóléti alapellátások 
szervezését. Sőt jelentősen magasabb 
normatíva igénybevételét teszi lehető-
vé, ha nem csupán intézmények közös 
üzemeltetésére, hanem a kistérség által 
fenntartott intézmény-működtetésére 
kerül sor. Ezért a Tanács úgy döntött, 
hogy ez utóbbi formát választja, és a ti-
szaszentimrén működő szociális intéz-
ményt bízta meg a társult településeken 
a szociális és gyermekjóléti feladatok 
ellátásával. Ez egyben azt is jelentette, 
hogy a társult településen megszűntek a 
hasonló feladatokat ellátó intézmények, 
és szakmai egységként részei lettek a 
jogutód tiszaszentimrei Szociális Szol-

gáltató Központnak. Vezetője Kalmárné 
Nagy Erzsébet igazgató asszony lett, aki 
részben önálló gazdálkodói jogkörrel 
irányítja az intézményt. 

Képviselőtestületünk is megtárgyal-
ta a kistérség ilyen irányú törekvését, és 
úgy döntött, hogy csatlakozik társulás-
hoz, mert az így megszerezhető több-
letnormatívák szükségesek a községünk 
költségvetéséhez. Garanciát láttunk arra, 
hogy az ESZI eddigi feladatainak  ellá-
tását biztosítani fogja az új szervezet. 
Muliterné Bertók Gyöngyi szakmai egy-
ség vezetőként, a 3 intézményi dolgo-
zó változatlan továbbfoglalkoztatással, 
közalkalmazottként kerültek az új in-
tézménybe. A gyermekjóléti feladatokat 
egy félállású  - Tiszaszentimrével közö-
sen alkalmazott - óvónő látja el.

Az intézmény működéséhez szük-
séges ingatlanok, bútorok, berendezé-
sek az önkormányzatunk tulajdonában 
maradtak, és csak ingyenes használatra 
engedtük át. Bár az intézményt a kis-

térségi tanács működteti, a döntések 
meghozatalában jelentős beleszólá-
sunk van. Egyetértésünk nélkül nem 
változhat meg a szolgáltatások köre, a 
telephely vezetőjét érintő munkáltatói 
döntések meghozatala előtt be kell sze-
rezni az önkormányzat egyetértését. A 
szakmai szervezet vezetője ugyan nem 
rendelkezik munkáltatói jogokkal, de az 
intézményben dolgozók munkáját önál-
lóan irányítja, szervezi és csak az egyet-
értésével hozható érvényes munkáltatói 
döntés.

A 2008. évi kistérségi költségvetés 
alapján Tiszaszőlősön az alábbi feladatok 
ellátását kell fi nanszírozni: Családsegítés, 
gyermekjóléti szolgálat működtetése, 
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
időskorúak nappali intézményi ellátása. 

A fentiek ellátására a központi költ-
ségvetésből 8 millió 867 ezer forint, a 
társulási tagságunkból további 3 millió 
341 ezer forint hívható le. Ez a többmint 
12 millió forint sem fedezi a szociális in-
tézményünk működési költségeit, ezért 
az önkormányzatunk a saját bevételéből 
további 5 millió 311 ezer forinttal egé-
szíti ki.

A kistérségi társulásról készült soroza-
tunkat ezzel a befejezzük. Azt gondolom, 
hogy ilyen cikksorozat akkor lenne teljes, 
ha már a tapasztalatokról is beszámol-
nánk, esetleges tanulságokat is levonnánk 
döntéseink helyességéről, hibáiról. A fő 
célt - a kiegészítő normatívák megszerzé-
sét - elértük, és 19,8 millió forint többlet 
jelenik meg az intézmények költségvetés-
ében. Ezt az összeget másként semmilyen 
forrásból sem tudtuk volna megszerezni, 
kigazdálkodni, ezért a társulás a település 
túlélését jelenti. A szakmai együttműkö-
dés tapasztalatait korai lenne megítélni, 
bár már látszanak azok a törésvonalak, 
amelyek rontják a társulások lehetősége-
it. Az együttműködés mindig türelmet, 
megértést igényel, de a tárgyaló asztalnál 
maradéktalanul kell képviselni a település 
érdekeit. Ez vár ránk 2008-ban…

Oláh Vince

Ünnepeljünk együtt!

Tiszaszőlős Község Önkormányza-
ta nevében tisztelettel meghívjuk 
településünk lakóit az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 160. 
évfordulójára rendezett községi 
ünnepségére és koszorúzásra.

Az ünnepség helye: 
Polgármesteri Hivatal.

Ideje: 
2008.március 14. (péntek) 11 óra.

Ünnepi beszédet mond:
Varga Mihály

országgyűlési képviselő,
Kerekes András

polgármester.

Ünnepi műsorral a tiszaszőlősi 
Általános Iskola tanuló és nevelői 

készülnek.
Képviselőtestület

 2007 :  A társulások éve volt…
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A csengetésre mosolygós arccal, korát 
(95 év!) meghazudtoló lendülettel fogad, 
és vezet be antik bútorokkal berende-
zett szép lakásába.  Mindenütt tisztaság, 
látszik, hogy a háziasszony örömét leli a 
nagy lakásban. Egyedül él, a férje már rég 
meghalt, majd nemsokára az egyetlen fi a 
is követte a papát.  Rövid bemutatkozás 
után, alig tudunk szóhoz jutni, mesél és 
mesél. Szavai optimisták, gesztusai a ré-
giek, egy-egy emlék felidézése után ő is 
jót mosolyog a történteken.

Büszkén meséli, hogy ő igazi szőlősi. 
Itt született, édesapja az iskola igazgató-
tanítója volt. Itt is járt elemi iskolába, 
majd elvégezte a polgárit, és 1931-ben 
Kecskeméten a tanítóképzőt. A család-
ban és az iskolában vallásos nevelést 
kapott. Szerinte ez a hit ma is erőt ad a 
nehézségek elviseléséhez.

Azt gondolhatnánk, hogy tárt ka-
rokkal várják haza a tanító kisasszonyt, 
az igazgató úr lányát. Itt bizony nincs 
számára hely az iskolában, és csak egy 
fájdalmas esemény – édesapja korai 
halála – nyújt számára bizonytalan re-
ményt. 39 tanító pályázza meg az édes-
apja helyét. A család jó viszonyban volt 
a református pappal, Kossa igazgató úr 
sokat dolgozott a református egyházért, 
gyakran helyettesítette a lelkész urat a 
templomban, de ő mégis mást szeretett 
volna alkalmazni. Hiába kardoskod-
nak mellette a presbitérium tagjai, nem 
születik számára kedvező döntés. Csak 
1936-ban lesz számára tanítói állás az is-
kolában. Meghálálta a bizalmat, 1968-ig 
-nyugdíjazásáig- hűséges maradt első és 
egyetlen munkahelyéhez. 

Elmondása szerint nagyon szigorú 
tanító volt, megkövetelte a rendet, min-
den gyerekből szerette volna kihozni a 
maximumot. A maga példáját követte, a 
szülei őt is így nevelték. Ma már más-
ként csinálná, és ezért néha lelkiismeret 
furdalása van. Nem értik meg a kis gye-
rekek, hogy ez értük van, neki akarnak 

jót a felnőttek. Elmereng a régi tanít-
ványokon: a Nyíri lányokon, a mindig 
szolgálat kész Lódi Sanyin, Sípos Jóskán. 
Eszébe jut, hogy milyen harcot vívott az 
osztályelsőségért Bokor Edit és Kossa 
Valika.

Szóba kerülnek a szigorú tanfelügye-
lők, akik képesek voltak a 70 fős első 
osztályt végig olvastatni, mert nem hit-
ték el neki, hogy a tanév végére minden 
gyerek megtanult olvasni. Bezzeg ma…! 
Pedig ma is vannak lelkiismeretes, jó 
pedagógusok, de ma sem becsülik őket, 
ahogy régen sem… Akkor még nem volt 
annyi baj a gyerekek magatartásával… 
Ha jók voltak mesét olvasott, vagy in-
kább szabadon mondott Benedek Elek 
meséskönyvéből. Kívülről tudta, hiszen 
gyerekkorában otthon neki is ezt mesél-
ték. Néha savanyú cukrot osztott, ez volt 
a jó tanulás jutalma…

A tanítói pálya 32 éve alatt sok szo-
morúság és bánat érte, de mégis szépnek 
tartja az iskolában eltöltött 3 évtizedet. 
Talán azért, mert együtt dolgozhatott 
férjével. Pista bácsi népszerű ember volt 
a faluban.  Jó barátságban voltak min-
denkivel, különösen a szomszédokkal. 
Felejthetetlenek azok a régi disznótorok, 
a tanyázások, a téli névnapok, a közös 
ünnepek.

A tanítás mellett - az akkori szoká-
sok szerint - gazdálkodott is a család. 
Volt a Nagyszőlő mögött egy kis családi 

birtok, egy gyümölcsös, amely valóságos 
kincses bánya volt. Kellett is, mert akkor 
is alacsony volt a tanítói fi zetés, a szőlő, 
az alma, a bor ára elment a pécsi egyete-
men tanuló fi ú költségeire.

1972-ben Pista bácsi is nyugdíjba 
ment, és elköltöztek Tiszaszőlősről. Sze-
rettek volna maradni, házat is nézeget-
tek, de az orvos fi uk biztatására Tisza-
füreden építettek. Úgy gondolták, hogy 
majd itt újra együtt lesz a család. Nem 
így lett… Tiszafüreden máig sem tu-
dott megszokni, az emlékek visszahúz-
zák Szőlősre. Próbáltak összebarátkozni 
hasonló korúakkal, de azok már mind 
elmentek, így most itt maradt az  ide-
genben… Hol vannak már azok az idők, 
amikor tanyázni jártak a szomszédba! 
Néha elmegy bevásárolni az üzletbe, 
vagy a piacra. Ilyenkor felismerik az idő-
sebb szőlősiek, hogy ő a Kossa Mariska 
tanító néni. 

 Nem panaszkodik. Mindene meg-
van, ami szükséges. Jó az étvágya, ízlik 
az éttermi koszt. De vigyázni kell már, 
mert a múltkor is elrontotta a gyomrát 
a disznótoros kóstolóval.  Fájlalja, hogy 
a hallása már nem a régi, és az a fránya 
méregdrága hallókészülék sem javít raj-
ta. Gyakran elreked, pedig szép hangja 
volt, sokat énekelt a kórusban!  

Egyetlen szórakozása a televízió. 
Élénken fi gyeli az ország sorsát, bántja 
az állandó civakodás a nagy politikában. 
Szeretné megérni, hogy újra békesség 
legyen. „Olyan szép jövője lehetne en-
nek az országnak, hiszen olyan okos a 
mi nemzetünk, ez a viszálykodás tönkre 
tesz bennünket.  Olyan szomorú ez…!”

Egyedül él, de nem magányos. Na-
gyon szereti a menyét, büszke 2 unoká-
jára és 5 dédunokájára. Várja a tavaszt, 
mert bizony sok munka vár még rá a 
kiskertben.

Jó egészséget kívánunk tanító néni-
nek!

Tolvaj Lászlóné          Oláh Vince

„A szívemet én Szőlősön hagytam…”
Látogatóban Juhász Istvánné Kossa Mária arany-, gyémánt- és vasdiplomás tanító néninél…
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VERSENYEK – VETÉLKEDŐKVERSENYEK – VETÉLKEDŐK

Úgy gondolom nagyon sok ti-
szaszőlősi ember előtt ismert, hogy 
2007. évben  egy hatfős csapat kép-
viselte településünket az abádsza-
lóki 1.Tisza-Tavi Böllérversenyen. 
Úgy indultunk, el hogy azelőtt nem 
is láttunk hasonló megmérettetést. 

Egy ilyen verseny lényege, hogy 
minden csapat kap egy hízót, azt 
feldolgozza annak a helyi szokások 
szerint. A rendezők által előírt húso-
kat, készételeket zsűrizésre bocsátja, 
a maradékból, pedig jegy ellenében 
a látogatók kóstolgathatnak. Többek 
között díjazzák a bandák udvarai-
nak berendezettségét, a tagok öltö-
zékét és vendégszeretetét, a legjobb 
böllért, az ízeket, a tálalást, a gyor-
saságot a húsok feldolgozásának 
szépségét és minőségét. A vendégek 
kóstolójegyeiből legtöbbet össze-
gyűjtött csapat kapja a közönség-
díjat.  Bandánk elnyerte a legszebb 
tálalásért járó ajándékkosarat, és a 
csapatok között pedig a legjobbak 
lettünk. Tavaly polgármesterünk is 
benevezett a pogácsaversenybe, ahol 
második helyezést ért el.  Idén már-
cius 8-án ismét indul a már említett, 

változatlan összetételű csapat a 2.Ti-
sza-Tavi Böllérversenyen. Bandata-
gok: Csiki Ferencné, Fekete Győző, Le-
viczki Elemérné, Oláh Attila, Tolvaj 
László, Vígh Sándor. Sok segítő volt 
az első versenyen, és reméljük idén 
sem lesz ez másként! Ha kedvet csi-
náltunk önnek kedves olvasó, akkor 
jöjjön el Abádszalókra a Füzes Kem-
pingbe 2008. március 8-án, nézzen 

szét, kóstoljon, és támogassa telepü-
lésünk versenyzőit! Mi már 7 órától 
ott leszünk, sütünk-főzünk, hogy 
vendégeiknek kedvére tegyünk. 

A versenyről részletes információ: 
www. tiszator.hu

Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk!

A csapat nevében: 
Tolvaj Lászlóné

Ismét egy tavalyi programmal kapcsolatban, öröm-
teli eseményről számolhatunk be a kedves olvasóknak. 
A Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos 
Szövetsége (MTTOSZ, www.mttosz.hu) több éve ren-
dez virtusvetélkedőket az ország egész területén. 2008. 
évre megpályáztuk a területi döntő lebonyolításának 
és rendezésének lehetőségét, melyet el is nyertünk. Fel-
buzdulásunk a következőknek volt köszönhető: 2007. 
július 21-én Pocsaj településen Tiszaszőlőst is képvi-
selte egy nagy létszámú csapat. A csapattagok és népes 
szurkolótáboruk (60-70 fő) bíztatására egész nap bír-
tuk - legalább 40°-os hőség volt! - az iramot és „erős-
ködtünk” a már „gyakorlott” ellenfelekkel szemben. 
Ennek a versenynek - kissé kisarkítva - azt a nevet is 
adhatnánk: Erős Emberek Vetélkedője. Bár csapatverseny 

- nőkkel és férfi akkal - a fi zikai erő, a leleményesség 
és a technikai felkészültség nagyon sokat számít. Már 
ismerjük a verseny menetét, a felkészülésnél tartunk, 
a gyakorlásra még nagy szükség van! Kérünk minden 
lelkes lakost, amennyiben felkeltettük érdeklődését, ill. 
azokat, akik tavaly csapattagok voltak gondolkodjanak 
el az ismét előttünk álló lehetőségen, és jelezzék rész-
vételi szándékukat. Várjuk a kihívást szerető nőket és 
férfi akat!  A legjobbakkal álljunk ki másik tíz település 
csapata ellen itthon Tiszaszőlősön 2008. június 21-én! 
A rendezvénysorozatról további részleteket megtud-
hatnak a fent említett szervezet és a településünk hon-
lapjáról. Érdeklődjenek a felkészülésről és a program 
részleteiről!

Tolvaj Lászlóné

Virtusvetélkedő lesz 2008. június 21-én Tiszaszőlősön! 

Böllérverseny 2008-ban is! 



6 Szőlősi Hírek 2008. március

Kedves Olvasó!
 Kivételesen nem én írtam Értékeink-ről, át-
adtam a feladatot három kedves tanítványom-
nak, akik örömmel tettek eleget kérésemnek. 
Fogadják szeretettel írásaikat!     Sz.E.

Beszámoló egy izgalmas 
versenyről

 Nagy izgalommal vártam két osz-
tálytársammal, Mészáros Klaudiával és 
Varga Edinával február kilencedikét, 
mert akkor rendezték a környezetvédel-
mi vetélkedő döntőjét a szolnoki Környe-
zetvédelmi Faipari –és Vízgazdálkodási 
Szakközépiskolában.

 A döntőt két levelező forduló előzte 
meg, ezen nemcsak a mi megyénk ta-
nulói versenyeztek, hanem Heves, Pest, 
Bács-Kiskun és Békés megyéből is. A leg-

jobban teljesítő tanulók vehettek részt a 
döntőben.

 Reggel hét órakor indultunk az Ön-
kormányzat buszával, és fél kilenckor 
már meg is érkeztünk. Először megven-
dégeltek bennünket, majd rövid várako-
zás után elkezdődött a verseny. Összesen 
huszonhárman versenyeztünk.

 Az első forduló védett növények és 
állatok felismerése volt képek alapján. A 
második fordulóban kiselőadást kellett 
tartani az élőhelyünk valamelyik termé-
szeti értékéről vagy a lakóhelyünk konk-
rét természeti problémájáról.

 Voltak olyanok, akik vetítőgép segít-
ségével adták elő kiselőadásukat. Én a Ti-
sza-tó növényvilágát mutattam be.

 A kiselőadások után a zsűri rövid idő 
múlva meghozta döntését. Akik az első 

tíz helyezett közé bekerültek, lehetőséget 
kaptak arra, hogy ha a rendező szakkö-
zépiskolában szeretnének továbbtanul-
ni, felvételi nélkül felveszik őket. Én is 
élhetek ezzel a lehetőséggel, mert éppen 
tizedik helyezést értem el. Osztálytársam, 
Edina tizenkettedik, Klaudia pedig tizen-
ötödik lett.

Mindenkit emléklappal jutalmaztak. 
Mindannyiunknak hasznos és tanulságos 
volt ez a verseny, érdekes volt más iskolák 
tanulóival versenyezni. Itt köszönjük meg 
biológiatanárunknak, Szabó Istvánnak, 
hogy felkészített bennünket a versenyre!

 Legközelebb a Herman Ottó Orszá-
gos Biológia Verseny megyei döntőjén 
fogok részt venni, remélem, ott is ered-
ményesen fogok szerepelni.

Fekete Edina

Volt, amikor azért irigyelték 
a magyarokat, mert helyén van 
az eszünk. Amikor Európában 
arról voltunk híresek, hogy remek 
szakember gárdával rendelkezünk. 
Megváltoztak a viszonyok mára. 
Ennek az oka nem az, hogy elbu-
tult a magyar. Az ok abban kere-
sendő, hogy mi még nem ismertük 
fel az élethosszig tartó tanulás fon-
tosságát. Pedig milyen régen tud-
juk, hogy a jó pap is holtig tanul. 

A munkaerőpiac ijesztő ket-
tősséget mutat. Miközben folya-
matosan nő a munkanélküliek 
száma, miközben sajnos a tartós 
munkanélküliség sem csökken, 
rengeteg munkakör betöltetlen. A 
vállalkozók, cégek nem találnak 
magunknak megfelelően képzett 
dolgozót. A szakemberek folya-
matosan keresik a megoldást, ilyen 
lehetőség a felnőttoktatás.

Ismerem az ellenérzéseket, 
ellenérveket, amiket felhoznak: 
„Már nehezen tanulok, nincs rá 
időm, nincs rá pénzem.” Meg kell 
próbálni ezeken túl lépni. El kell is-
mernünk, hogy nekünk is tennünk 

kell azért, hogy jobb helyzetbe ke-
rüljünk.

Aki próbált már felnőttként 
tanulni, tudja milyen pluszhoz le-
het jutni ezáltal. 

A bővülő ismereteken túl, 
olyan pozitív személyiség tu-
lajdonságok erősödnek az em-
berben, mint a magabiztosság, 
a kreativitás, az elégedettség ér-
zése…ezek olyan dolgok, amik 
nagyon sokat érnek. Változhat az 
életminőségünk. Csak akarnunk 
kell ezt a változást!Több program 
indul a Munkaügyi Központok 
szervezésében, ahol a tanulást 
anyagilag támogatják, viselik a 
képzési költségeket, álláskeresési 
járadékot fi zetnek, fi nanszírozzák 
az utazási és étkezési költségeket. 
Érdemes érdeklődni, körül nézni. 
Mégis a legfontosabb, amit bizto-
sít a felnőtt oktatás, a könnyebb 
elhelyezkedés, a magasabb mun-
kabér lehetőségét. 

Arra bíztatok mindenkit, hogy 
tanuljon, fejlődjön, és azt kívánom: 
legyen sikeres az életben. 

Imre Edina

Február 9-én szép, verőfényes 
napra ébredtünk, az iskolánkban 
megrendezésre kerülő farsang 
napjára. Már több hete készültünk 
erre a napra: többen csoportos 
táncprodukcióval, mások álarcké-
szítéssel vagy egyéni jelmezekkel.

Az ünnepség délután két óra-
kor kezdődött a tornateremben: 
rövid irodalmi műsor teremtette 
meg az alaphangulatot, majd az 
egyéni jelmezesek mutatkoztak 
be. Az elsősök százlábúnak öl-
töztek be, a negyedikesek pedig a 
cirkusz világát varázsolták elénk. 
Ezután következtek a csoportos 
műsorszámok a hetedikesek és 
nyolcadikosok előadásában. Vál-
tozatos műsorszámaikkal nagy 
sikert arattak: a közönség tapssal 
jutalmazta őket.

Míg a zsűri tanácskozott és 
értékelt, addig tiszafüredi nép-
táncosok vezetésével táncházban 
rophattuk a táncot ki-ki kedve 
szerint. Közben farsangi fánkot, 
süteményt, szendvicset fogyaszt-
hatott, aki megéhezett.

Valamennyi csoportos fellépő 

tortát nyert, az egyéniek pedig ki-
sebb ajándékokat kaptak.

A tombolasorsolást mindenki 
izgatottan várta: szebbnél szebb 
tárgyakat vihettek haza a szeren-
csés nyertesek. Ez alkalommal is 
értékes volt a főnyeremény, egy 
MP3 lejátszó. Külön sorsolták a 
fi nom, fenséges tortákat. Magam-
ból kiindulva, biztos itt sem akadt 
olyan személy, aki ne szeretett vol-
na egy ilyen nagyobb desszertre 
szert tenni.

 Valamivel öt óra után került 
sor az udvaron a kiszebáb elége-
tésére: ezzel, valamint közös vers-
mondással űztük el a telet jelképe-
sen, illetve hívtuk a tavaszt.

Miután a kiszebáb utolsó szik-
rája is elégett, a fi atalok által köz-
kedvelt diszkó vette kezdetét, mely 
egészen este kilencig tartott.

Az idei farsang is hangulato-
san telt el, aki részt vett ezen a ren-
dezvényen, újabb élményekkel lett 
gazdagabb. Érdemes kihasználni 
az ilyen alkalmakat, mert évente 
csak egyszer van farsang! 

Varga Edina

ÉRTÉKEINKÉRTÉKEINK

Iskolánk életéből

Farsang az iskolában Tanulni sosem késő!
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Már több hónapja zárva 
tart településünk könyvtá-
ra. Ez annak az örömteli 
eseménynek köszönhető, 
hogy óriási változásokon 
megy, és ment át az épü-
let. Több millió forintos 
felújítás után, új külsővel 
és belsővel várjuk kedves 
olvasóinkat. A nyitás idő-

pontja közeleg! A belső 
arculat rendezése még fo-
lyamatban van. Az átren-
dezés, selejtezés, leltározás 
sok energiát és időt vesz 
igénybe, mely talán márci-
us második felére be is fe-
jeződik. Ezt követően szép 
és kulturált körülmények 
között várjuk az olvasókat. 
A technikai változások is 
lesznek, az épületben in-
ternetezésre és fi lmvetí-
tésre is lesz lehetőség. A 
sok kiselejtezett könyvből 
börzét tartunk, ahol jelké-
pes összegekért vásárolhat 
mindenki. Az itt befolyó 
pénzt természetesen a 
könyvállomány újítására, 
a gyermekkönyvek gya-
rapítására fordítjuk, mert 
ezek a könyvek nagyon el-
használódtak. Itt szeretnék 

megkérni minden adakozó 
kedvű lakost, hogy segítse 
börzénket minél nagyobb 
összeghez jutni. Ha sok 
szép könyvet tudunk vá-
sárolni, akkor a gyerekek 
nagyobb kedvvel jöjjenek 
kutatni, olvasni. Aki támo-
gatni kívánja a könyvtár új 
dokumentumvásárlási ter-

veit megteheti folyószám-
lára történő befi zetéssel 
is a helyi pénzintézetben. 
A könyvtár számlaszáma: 
70100073-11078885. Min-
den kis segítségnek örü-
lünk, és beszámolunk az 
eredményekről! Már csak 
kis időre, de még türelmet 
kérünk mindenkitől, hogy 
a könyvtári szolgáltatás 
ismét a régi vágányra ke-
rüljön! Intézményünkben 
meglévő állományunkon 
kívül továbbra is megte-
kinthetők a testületi ülések 
jegyzőkönyvei, valamint a 
már kiadott Szőlősi Hírek 
minden száma! A nyitás és 
a könyvbörze időpontjáról 
plakátokon fogjuk értesí-
teni a lakosságot. Figyeljék 
a könyvtár ablakait!

 Tolvaj Lászlóné

Anyakönyvi hírek
Legutóbbi számunk óta születtek: 
Ács Botond an: Nagy Beáta
Fekete Milán Bendegúz an: Orosz Mária
Garabecz Ivett an: Madarász Piroska
Pálfi  Sándor Imre an: Ács Anikó

Jó egészséget!

Legutóbbi számunk óta elhaláloztak:
Angi Gyuláné an: Fekete Margit
Csorba András an: Farkas Ilona
Id. Péntek Ferenc an: Ternai Erzsébet

Béke poraikra!

Farsang az óvodában
Óvodánkban a télbúcsúztató Farsangi Mulatságot 

2008. február 16.-án szombaton 14 órai kezdettel tartot-
tuk. Színes programokkal igen jó hangulatban telt el ez a 
délután. Elsőként a nagycsoportos óvodások mutatták be 
varázslatos táncukat, mellyel a közönséget is elvarázsol-
ták. Ezután a bohócok színes, viccel műsorral szórakoz-
tatták a kicsiket és nagyokat. Nagy sikert aratott az óvó 
nénik A visszajött répa című mesejelenete. Ezután követ-
kezett az 
izgalmas, 
s z í n e s 
forgatag, 
a jelme-
zesek fel-
vonulása. 
N a g y o n 
sok szép, 
ö t l e t e s 
jelmezzel 
k á p r á z -
tatták el 
a gyerekek a szülőket, vendégeket és egymást. A gye-
rekek örömére a tiszafüredi néptáncosok hangulatos 
táncházat tartottak. A vendégsereg éhsége és szomjú-
sága csillapításáról a szülők gondoskodtak. A délutánt 
tombolasorsolás zárta. A fődíjat – a gyermekkerékpárt 
– Szőnyi Friderika nyerte. A szép délután bevétele 140 
ezer forint, melyből a május végi gyermeknapot fi nan-
szírozzuk. Ezúton is köszönetet mondunk a szülőknek, 
támogatóknak, akik segítették a rendezvény sikerét.

Óvó nénik

Könyvtárunkról…..
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TISZTELT  TISZASZŐLŐSI  LAKOSOK !
Megérkezett a várva-várt tavasz. A természet megújulásával mindannyi-

an készülünk a tavaszi nagytakarításra. Az önkormányzat részéről igyek-
szünk a hivatal, a közintézmények környezetét és a közterületeket rendbe 
rakni.  Szeretnénk, ha településünk rendezett, szép, tiszta kis falu lenne, ahol 
mindannyian jól érezzük magunkat, ahol jó benyomást keltünk az átuta-
zókra, ahová jó szívvel jönnek vissza látogatóba az elkerült családtagok, ro-
konok, és ahová szívesen látogatnak majd el turisták.

Községünk és az itt élő emberek gyarapodásának szinte egyetlen lehe-
tőségét a turisztikai fejlesztésekben látjuk. A turizmus kialakulásához vala-
mennyien hozzájárulhatunk azzal, hogy takarítjuk, szépítgetjük, parkosítjuk 
környezetünket és virágokat, fákat ültetünk. 

A Képviselő-testület  azzal a kéréssel fordul valamennyi itt élő, itt tar-
tózkodó lakoshoz, hogy terveink megvalósításában legyen segítségünkre. 
Kérjük, hogy mindenki erejéhez, képességeihez mérten háza tájékán rak-
jon rendet. A házak, udvarok rendbetételén túl kérjük, hogy a házuk előtti 
járdákat, árkokat is takarítsák ki, valamint akinek a portája elé   díszfákat, 
cserjéket ültettünk, azok legyenek szívesek szükség szerint locsolni, gon-
dozni azokat. 

Ismételten felkérjük azokat a lakosokat, akik közterületet használnak, 
arra építőanyagot, gépeket, vagy bármi mást raktak le engedély nélkül, -  mi-
előbb szíveskedjenek saját területükön elhelyezni. A közterületek szemléjére 
hamarosan sor kerül, aki azt engedély nélkül használja bírságra számíthat.

Tájékozatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a szeméttelep bezárt! Erre 
a területre kommunális hulladékot  lerakni tilos ! Az építési törmelék és 
növényi hulladék kiszállítására lehetőséget biztosítunk szombati napokon, 
melyet előzetesen be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatalba (személyesen, 
vagy az 511-408-as telefonon).

Közös érdekünk, és közös célunk, hogy Tiszaszőlős mielőbb egy gondo-
zott, virágos, tiszta település legyen. 

 Közreműködésüket előre is tisztelettel megköszönjük :
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Bars Sári:

Március 8.
Rátok gondolok én
E tavaszi napon
Édesanyám, néném,
Húgom, nőrokonom.
Tanár néni és ti 
Lányok az osztályban,
Doktornő, kihez a 
Rendelőbe jártam.
S aki búzamezőn
Kávéért hajladoz,
S akit gyárban érnek
Virradó hajnalok,
Aki hivatalban
Írógépen kopog,
Kiknek forró szíve
A békéért dobog,
Sok kedves, dolgos nő
Rokon és nem rokon
Itt a mi hazánkban
S távoli tájakon,
Tirátok gondolok
A mai Nőnapon.
Nélkületek szegény
Volna ez a világ –
Bókolva köszöntsön
Ibolya, hóvirág
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Elkészült a településünk honlapja! Elkészült a településünk honlapja! 
www.tiszaszolos.hu


