
AZ  ÖNKORMÁNYZAT  LAPJA                  V. évf. 4. szám 2011.  DECEMBER

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

Kerekes András polgármester.Kerekes András polgármester.

Karácsony. Ha kimondjuk vagy leírjuk ezt a szót, rögtön 
valami érzelmi többlet kíséri: család, békesség, szeretet, el-
csendesedés, nyugalom, melegség.

A télközép legnagyobb ünnepe minden nyelven saját 
nevet kapott. A mi karácsony szavunk szláv eredetű. Őse a 
régi szláv nyelvben meglévő korcsun szó, amely lépőt, átlépőt 
jelentett, mégpedig az új évbe való átlépés, a téli napforduló 
lehetett az eredeti jelentése. 

Miért vált ünneppé ez az időpont? Könnyen belátható, 
hogy a szeptembertől egyre hosszabbodó éjszakák lehangoló 
sötétje után újra hosszabbodnak a nap-
palok, és ez újra bizakodással, remény-
nyel töltötte és tölti el ma is az embert, 
hiszen a napfény éppúgy elemi igé-
nyünk, mint az élőlények többségének.

A ma embere igen sokféleképpen éli 
meg a karácsonyt. Talán nem túlzás azt 
állítani, hogy az ünnep igazi megélé-
se legtöbbször háttérbe szorul amiatt, 
hogy a nehéz körülmények dacára is 
sokszor erőn felül költekezünk, minél 
„gazdagabb” legyen a karácsony. Ezt 
sugallják a tévéből áradó reklámok, az 
üzletek szórólapjai és a szinte mindenki 
által elérhető internet is. Közben pedig 
olyan személyre szóló és kedves ha-
gyományok szorulnak háttérbe, mint 
a távoli rokonoknak küldött, kézzel írt 
üdvözletek képeslap formájában, mert 
egyszerűbb sms-t vagy elektronikus ké-
peslapot küldeni szeretteinknek.

A karácsony ünnepe a csodavárás-
ban gyökerezik: a keresztény egyház 

tanítása szerint a betlehemi csillag az, ami mutatta az utat a 
pásztoroknak a megszületett kisded, Jézus felé.

 Ma is ilyen kort élünk, de a csodát most magunknak 
kellene megteremteni nagyon egyszerű,emberi eszközök-
kel: „A csoda alapja a magunkban föllelt energia, amely 
hegyeket képes megmozgatni. De, és talán modern korunk 
egyik legfőbb kérdése: vajon elmozdítjuk-e azokat a hegye-
ket, amelyek elzárnak egymástól bennünket? Mert ezek ott 
tornyosulnak a párkapcsolatokban, a családokban, a ki-
sebb-nagyobb közösségekben, az egész emberiségben, tol-

va el egymástól annak minden tagját. 
A modern csodavárás tehát nem más, 
mint megtalálni azokat a belső erőket, 
amelyek segítenek lebontani ezeket a 
hegyeket.” (Árvai Magdolna, Nők Lap-
ja, 2011. dec.7.)

Mit tehet egy falu közössége, hogy 
ebben a válságos, nehéz időszakban ne 
a kétségbeesés és kilátástalanság legyen 
úrrá a mindennapjain? 

Tanulnunk kell elődeinktől az em-
beri összetartást, a segíteni akarást, az 
emberi kicsinyesség helyébe a nagylel-
kűség gyakorlását, észrevenni a min-
dennapok apró örömeit, a természetet 
alázattal szolgálni, meglátni a még meg-
lévő csodáit.

Nekünk felnőtteknek olyan példát 
mutatni felnövekvő gyermekeinknek, 
amelynek alapja a Remény, hiszen ez a 
karácsony üzenete mindannyiunk szá-
mára!

Szabóné Szegedi Edit

A Fény és a Remény ünnepe

j g gy

Babits Mihály
Karácsonyi ének
Mért fekszel jászolban, ég királya? 
Visszasírsz az éhes barikára. 
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt: 
mégis itt rídogálsz állatok közt.
Bölcs bocik szájának langy fuvalma 
jobb tán mint csillag-űr szele volna? 
Jobb talán a puha széna-alom, 
mint a magas égi birodalom?
Istálló párája, jobb az neked, 
mint gazdag nárdusok és kenetek? 
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt: 
kezed csak bús anyád melléért nyúlt…
Becsesnek láttad te e földi test 
koldusruháját, hogy fölvetted ezt? 
s nem vélted rossznak a zord életet? 
te, kiről zengjük, hogy megszületett!
Szeress hát minket is, koldusokat! 
Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat. 
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk 
törékeny játékunkat, a reményt. 
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREKÖNKORMÁNYZATI  HÍREK
Tisztelt Olvasók!
A Szőlősi Hírek 2011. évi harmadik számának lapzártáját köve-

tően Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 alka-
lommal ülésezett. 
1./ 2011. augusztus 25.    
• Elfogadta a Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általá-

nos Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium alapító okira-
tának módosítását. 

• Kezdeményezte  aTiszafüred város Önkormányzatánál lévő körze-
tekből történő kiválással Tiszaszőlős községben önálló fogorvosi 
körzet kialakítását.  

2./ 2011. augusztus 30. 
• Módosította a 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.28.) ren-

deletét. 
• Elfogadta a Tiszaszőlős Község Önkormányzat 2011. évi költség-

vetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót. 
• Új közbeszerzési tervet fogadott el a Belterületi Közutak felújítá-

sa című ÉAOP-3.1.2/B-2010-0028. jelű nyertes pályázattal össze-
függésben.

• Egyszerű eljárást indított a Belterületi Közutak felújítása című 
ÉAOP-3.1.2/B-2010-0028. jelű nyertes pályázattal összefüggés-
ben. 

• Döntést hozott a Belterületi Közutak felújítása című ÉAOP-
3.1.2/B-2010-0028. jelű nyertes pályázatban az ajánlattételi do-
kumentáció elfogadásáról és megküldéséről, vállalkozásokat kért 
fel ajánlattételre. 

• A Belterületi Közutak felújítása című ÉAOP-3.1.2/B-2010-0028. 
jelű nyertes pályázatban az egyszerű eljárás bírálóbizottságát 
megválasztotta. 

• A KEOP 7.1.0/2011 – Derogációs vízi közmű projektek előkészí-
tésére pályázatot nyújt be az önkormányzat. 

• Ismételten benyújtja az Önhibájukon Kívül Működésképtelen 
Helyi Önkormányzatok támogatása c.  pályázatot. 

• Döntött az önkormányzat részére felajánlott pénzadományok 
elfogadásáról és felhasználásáról.

• Elbírálta a Községi Könyvtár és Szabadidőközpont intézményve-
zetői pályázatára benyújtott 2 db pályázatot.  

• Tolvaj Lászlóné tiszaszőlősi lakost bízta meg 2016. augusztus 31-
ig tartó határozott időre a Községi Könyvtár és Szabadidőköz-
pont intézményvezetői feladatainak ellátásával. 

• Döntött a Sportöltöző és sportpálya felújítása című 42374. számú 
nyertes pályázat megvalósítására egyszerű pályáztatási eljárás 
megindításáról, elfogadta annak ajánlattételi felhívását és vállal-
kozókat kért fel ajánlattételre. 

• Megalakította a Sportöltöző és sportpálya felújítása című 42374. 

számú nyertes pályázat megvalósítására kiírt egyszerű pályázta-
tási eljárás tekintetében a Bírálóbizottságot. 

• Döntött a Kormány által támogatott Startmunka mintaprogram 
keretében kazán programban, mezőgazdasági programban, a 
belterületi belvízelvezető rendszerek rendbetétele programban, 
az önkormányzati közúthálózat javítása, valamint a Téli közfog-
lalkoztatás megvalósítása programokban történő részvételről.

3./ 2011. szeptember 15.  
• Módosította Tiszaszőlős Község Önkormányzat képviselő-testü-

lete egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről 
alkotott 3/2009. (II.31.) sz. rendeletét. 

• Kiválasztotta a műszaki ellenőrt a Sportöltöző és sportpálya fel-
újítása című 42374. számú nyertes pályázat szerinti munkáira .

4./ 2011. szeptember 28. 
•   Döntött az Önkormányzati utak fejlesztése az ÉAOP-3.1.2/B-2010

 azonosító számú projekt megvalósítása során nyertes ajánlat
 kiválasztásáról.

5./ 2011. október 19. 
• Kiválasztotta a Sportöltöző és sportpálya felújítása című 42374. 

számú nyertes pályázat szerinti munkák nyertesét. 
• Döntött a Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázatban történő rész-

vételről 2012. évre. 
• Elfogadta a KÖZÉP-TISZAVIDÉKÉRT közhasznú Nonprofi t 

Kft  jogutód nélküli végelszámolását. 
• Pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 

Minisztériumhoz „X. Tiszaszőlősi Falunap és Virtusvetélkedő” 
címmel.

• Soltész András földbérleti szerződésének megszüntetéséről dön-
tött 2 db földhasznon-bérleti terület tekintetében. 

6./ 2011. november 21.
• Pályázat benyújtásáról döntött az Európai Unió Környe-

zet és Energia Operatív Program, KEOP-7.1.0/11 kódszámú 
Derogációs Víziközmű projektek előkészítése pályázati konst-
rukcióra, valamint a KEOP-1.3.0/09-11 kódszámú ivóvízminő-
ség-javító fejlesztés pályázati konstrukció keretében elnyerhető 
támogatás iránt a „Tiszaszőlős ivóvízminőség-javítási projekt” be-
ruházás megvalósítására.

Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a képviselő-testület nyilvános 
üléseiről készült részletes jegyzőkönyveket a felújított Községi Könyv-
tárunkban tanulmányozhatják, a legutóbb elfogadott önkormányzati 
rendeletek az önkormányzat hirdető-tábláján is megtekinthetők.   

 Debrődiné Zoboki Magdolna
 jegyző

Az elmúlt év végén jelent meg színes képmelléklettel Tiszaszőlős monográfi ája. 
A könyv megvásárolható a Községi Könyvtárban.

A puha fedeles könyv ára 2 000 Ft, a kemény fedeles könyv DVD melléklettel 2 700 Ft.
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A Belügyminisztérium (BM) nyáron 
pályázatot írt ki a munkanélküliség csök-
kentése érdekében Startmunka minta-
programok indítására. Országosan 26, a 
megyénkben két kistérségben - köztük a 
tiszafürediben – kezdődött el a közfoglal-
koztatási mintaprogramok megvalósítása.
 Az országos mintaprogramban hét 
terület (projekt) közül választhatnak a pá-
lyázók: mezőgazdasági munka - növény-
termesztés, állattenyésztés -, mezőgazda-
sági földutak rendbetétele, belvízelvezető 
rendszerek kialakítása, karbantartása, pa-
takmedrek rendbetétele, illegális hulla-
dék-lerakóhelyek megszüntetése, fás szárú 
növényekkel fűtött kazán-telepítési prog-
ram helyhatóságok és önkormányzati in-
tézmények részére, valamint állami és ön-
kormányzati közutak rendbetétele.

Megkérdeztük Kerekes András pol-
gármestert, hogy bekapcsolódott e Tisza-
szőlős a mintaprogramba?

Kerekes András (KA): A pályázat 
megjelenése után áttanulmányoztuk a ki-
írást és megállapítottuk, hogy Szőlős meg-
felel a feltételeknek. A vállalható munkák 
(projektek) jól segítik a község céljainak 
megvalósítását. A programok támogatása 
egyelőre az év végéig tart, a tervek szerint 
többségük 2012-ben is folytatódik. Ked-
vező, hogy  sikeres pályázat esetén száz-
százalékos támogatást biztosít a miniszté-
rium, így nem kell hozzá önerő. A bér és 
járulékai mellett támogatja 
eszközök és alapanyagok vá-
sárlását.  A kedvező pénzügyi 
feltételek elősegítik, hogy 
megteremtsük a további köz-
foglalkoztatás lehetőségét is. 
A döntésünknél nem utolsó 
szempont volt, hogy az el-
nyert támogatást előre meg-
kapjuk.

Ezért Tiszaszőlős Község 
Önkormányzata 5 projekt-
re pályázott: mezőgazdasági 
projekt, belvízelvezetés, köz-
úthálózat javítása, kazán-
program valamint a téli köz-
foglalkoztatás. Ebből hármat 
megnyertünk, így az idén a mezőgazdasá-
gi projektet, a belvízelvezetést és a téli köz-
foglalkoztatást tudjuk elindítani. 

Hány fő foglalkoztatását jelenti az el-
nyert pályázat?

KA: A mintaprogram keretében 2011. 

november 1-től 2011. december 31-ig ösz-
szesen 62 fő munkanélkülit tudunk fog-
lalkoztatni, erre összesen 17.134.977 Ft 
támogatást kaptunk. Ebből fi zetjük a 
munkavállalók bérét és járulékait, vala-
mint a dologi kiadásokat: kis-és nagy ér-
tékű tárgyi eszközöket, a dolgozók mun-
karuháit. 

Kérjük mutassa be röviden az induló 
programokat!

KA: Az idei évben a mezőgazdasági 
projekt keretében 7 hektár szürkenyár te-
lepítésére pályáztunk az ún. tanítóföldön. 
A döntés elhúzódása miatt az ősszel nem 
sikerült elültetni a csemetéket, így erre 
már csak tavasszal kerül sor. Ez a gyorsan 
növő energianövény 3-5 év múlva lesz vá-
gásérett. Ezután az egészet letermelve fel-
használjuk a kazánprogramban: az intéz-
ményeket fűtjük vele, hogy ezzel spórolni 
tudjunk az önkormányzat kiadásain. 
Erre 9.785.950 Ft-ot kaptunk, amit 30 fő 
foglalkoztatására, csemeték, szerszámok, 
mezőgazdasági gépek és eszközök, vala-
mint üzemanyag beszerzésére fordítjuk. 
Mivel a program kezdése áthúzódik ta-
vaszra a dolgozók most a belvízelvezető 
árkokat tisztítják és egyéb karbantartási 
munkákat végeznek.

Elbírálásra került a belvízelvezetési 
projektünk is, melyre 2.506.302 Ft-ot 
hagyott jóvá a BM. Ebből 12 fő foglalkoz-
tatását, eszközök beszerzését vállaltuk. A 

projektünkben megvalósításra kerül a 
belvízelvezető csatornák és árkok kitaka-
rítása, karbantartása.

Téli közfoglalkoztatás keretében 20 fő 
foglalkoztatására nyílik lehetőség, melyre 
4.842.725 Ft-ot bíráltak el, ez tartalmazza 

a foglalkoztatottak munkabérét és a felme-
rülő dologi kiadásokat. A fenti foglalkoz-
tatási formákban azok vehetnek részt, akik 
regisztrált munkanélküliek. A segédmun-
kások havi bruttó 57.000 Ft közfoglalkoz-
tatási munkabért kapnak, a szakmájukban 
foglalkoztatottak pedig 78.000 Ft-ot.

És mi lesz 2012-ben? Folytatódik a Start 
munkaprogram …?

Igen! A fentieken túl elindítjuk a köz-
úthálózat javítása programot, valamint 
lehetőség szerint a kazánprogramot. Az 
már biztos, hogy a Munkaügyi Központ-
ban megtartott tárgyaláson a 2012. évi téli 
közfoglalkoztatás keretében 20 fő fog-
lalkoztatására 11.810.560 Ft támogatást 
nyertünk, ebből a szükséges eszközöket is 
meg tudjuk vásárolni. A foglalkoztatás 2 
részletben 2012. január 1-től április 31-ig, 
valamint 2012. november 1-től december 
31-ig tart. 

Belvízelvezetési rendszerek rend-
betétele projektünkben 14.748.680 Ft-
ot, a mezőgazdasági projekt keretében 
38.395.851 Ft támogatási összeget pályáz-
tunk meg a megkezdett munkák folytatá-
sára. 2012-ben két új elemmel bővül a köz-
foglalkoztatás. A közúthálózat javítására 
megnyert 25.752.280 Ft támogatásból a 
leromlott közútjaink javításához szüksé-
ges kis-és nagyértékű gépek, eszközök va-
lamint alapanyagok (sóder, cement, emul-
zió, aszfalt, betoncsövek stb.) vásárlására 

van lehetőségünk. A közút 
projektben foglalkoztatottak 
létszáma 20 fő lesz.

A kazánprojektre is ké-
szítettünk pályázatot, mely-
ben vállaltuk, hogy az intéz-
ményeinket vegyes tüzelésű 
kazánnal, és azzal az ener-
gianövénnyel fűtjük, melyet 
a mezőgazdasági projekt 
keretében saját magunknak 
termelünk meg. A kazán 
programban tervezett foglal-
koztatni kívánt létszám 20 fő, 
de ennek elbírálására később 
kerül sor.

Összefoglalva tehát…
KA: A minisztérium kedvező elbírá-

lása esetén a 2012-re tervezett projektek 
összege 90.707.371 Ft, és ennek keretében 
102 tiszaszőlősi vehet részt 8 órás közfog-
lalkoztatásban.

Az interjút Oláh Vince készítette.

Megkérdeztük a polgármestert…
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ŐSZI ISKOLAI ESEMÉNYEKŐSZI ISKOLAI ESEMÉNYEK

Szűk 3 hónap alatt bő események 
sorozatán vehettek részt a tanulók a 
helyi iskolában.

Színes palettáról választhattak 
szakkört, ki-ki a maga érdeklődésé-
nek megfelelően (angol, ECDL, sport, 
matematika, bábszakkör, fi tnesz, 
főzőcske, temészetismeret, néptánc 
stb.). Sorversenyen is megmérették 
magukat – Tiszaörsön 2. helyezést 
értek el az alsósaink.

A „Főzőcske szakkörösök” ízle-
tes fi nomságokat készítettek, melyet 
megmutattak a helyi alapítványi ren-
dezvényen is. 

A „Bábszakkörösök” munkája fo-
lyamatosan megcsodálható az iskola 
folyosóján. 

Az idén is a szőlősi iskola rendez-
te meg a társult intézmények tanulói 
számára a „Nagy Ho-ho-horgász” 
versenyt. Nem maradt el az érdek-
lődés - közel 100 gyermek mérhette 
össze horgásztudományát. Nagy él-
ménnyel és értékes ajándékokkal tér-
hettek haza a kis „pecások”.

A szokásokhoz híven a gyerme-
kek és szüleik töklámpást készítettek, 
melyet az iskola udvarán állítottak ki, 
hogy meg lehessen csodálni látványos 
fényüket az őszi esték sötétségében.

 „Sokakat akadályoz a kezdemé-
nyezésben, hogy a szeretetet érzelem-
nek tartják ... A szeretet valójában 
cselekvő törődésben megnyilvánuló 
magatartás. Hatással van ugyan az 
érzelmekre, de mégsem tekinthető 
pusztán érzelemnek. A szeretet a má-
sik embert részesíti előnyben.”

 Ezekkel a szavakkal nyitotta meg 
Tar Lajos igazgató és egyben Kura-
tóriumi elnök a „Tiszaszőlősi Isko-
la Gyermekeiért Alapítvány” javára 
megrendezésre kerülő alapítványi 
délutánt. A hagyományokhoz híven 
az őszi programok kiemelkedő szín-
foltja az iskola és a település életé-
ben is nagy esemény volt. Zsúfolásig 
megtelt a tornaterem a sok érdeklő-
dő vendéggel. Gyönyörű őszi deko-
ráció várta a megjelenteket, mely 
a tanulók és pedagógusok termés-
gyűjtését, munkáját mutatta meg. A 
gyermekek lázasan készületek erre a 
nagy rendezvényre. Megláthattuk és 
csodálhattuk minden osztály, nap-
közis csoport, alsós néptáncosaink, 

fi tneszes nagylányaink műsorszá-
mait, melyet a lelkes nézőközönség 
nagy tapssal jutalmazott. A szünet-
ben szendvicset, süteményt, üdítőt 
és a „Főzőcske szakkör” hidegtálkáját 
lehetett megvásárolni a büfében. Na-
gyon kapós volt a tombola is, mely-
nek főnyereménye egy házimozi volt, 
ezen kívül még sok más értékes nye-
remény került sorsolásra. Estig tartó 
tartalmas, élményekkel teli délutánt 
tölthettünk el ezen a napon. 

A tavalyi rendezvényből befolyt 
összeg: 503.575,-Ft volt, melyből 
10%-ot az iszapkárosultak javára 
ajánlott fel az iskola. A tanév so-
rán 418.300,-Ft-ot kaptak a ta-
nulók színház-, hangverseny és 
mozilátogatások, kirándulások, tábo-
rozás, tanulmányi és sportversenyek, 
szakköri támogatások alkalmával. 

Az idei rendezvény bevétele 
533.110,-Ft volt. Ebből 10%-ot a 
Gyermekrák Alapítványnak utalt át 
az intézmény.  Köszönet minden tá-
mogatónak, adományozónak, akik 
hozzájárultak felajánlásukkal, mun-
kájukkal a rendezvény sikerességé-
hez.

Anginé Szőnyi Eszter
iskolatitkár

Őszi események a tiszaszőlősi iskolában
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2011.szeptember16-18-ig a Re-
formátus Egyház által működtetett 
Berekfürdői Megbékélés Házában

töltöttünk egy szép hétvégét 
 egy KIM (Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium) pályázatnak 
köszönhetően. Évek óta hűséges hit-
tanórára járó 20 felső tagozatos gyer-
mek indult el 6 felnőtt kíséretével egy 
nyári napnak is beillő szeptemberi 
napon, hogy egy hétvégét távol ott-
honától testvéri közösségben töltsön.

A gyülekezés a parókián volt, 
ahová a szülő vagy nagyobb testvér 
kísérte el a gyermeket a várva várt 
napon. Többen is voltak, akik még 
nem töltöttek hosszabb időt a családi 
háztól távol, így kicsit nehéz volt az 
elválás. 

A megérkezést követően bir-
tokba vehették a gyerekek a 3 ágyas 
szobákat. Már az első este áhítaton 
és a történethez kapcsolódó ének-
tanuláson vehettünk részt. Megta-
nulhattuk Fejszés Dánieltől, aki oly 
lelkesen tanította az énekeket, hogy 
az ének is imádság, mely közben Is-
ten átformálja a szívünket. A reggeli 
és esti áhítatokon elhangzott törté-
netek, melyet Kéki Ibolya lelkésznő 
tartott, rámutattak, hogy az Úr Jézus 
az életünk Pásztora, akire rábízhatjuk 
életünket, aki  Jó Pásztor, mert a ja-
vunkat munkálja mindig, és elrontott 

életünket, összetört vágyainkat újjá 
tudja teremteni, új célt, értelmet ad 
életünknek. Ezzel a Jézus Krisztussal 
a szívünkben indultunk haza, remél-
ve, hogy Ő elkísér otthonunkba.

Az este mindig játékos vetélkedő-
vel zárult Kerekes Eliza vezetésével. 
Az érdekes feladványoktól az elgon-
dolkoztató kérdéseken át az ügyessé-
get próbára tévő leckékig sok minden 
szerepelt a programban. A gyerekek 
nagy lelkesedéssel próbálták teljesí-
teni a feladatokat. De mi felnőttek is 
bekapcsolódtunk és izgatottan vár-
tuk az új kihívásokat.

Köszönjük Erzsike néninek, Jut-
kának és Áginak, akik őrző szerete-
tükkel vigyázták a gyerekeket.

Szombat délelőtt kerékpártúrán 
vettünk részt, mely során a karcagi 
református templomot is megtekin-
tettük. Délután a napsütéses időnek 
köszönhetően a fürdőzés örömeiben 
is részesülhettünk. Vasárnap délelőtt 
a berekfürdői templomban vettünk 
részt az istentiszteleten.

Ezt követően már a hazautazásra 
készültünk. Az ebédnél meglepően 
csendesek voltak a gyerekek, gondo-
latuk már otthon járt, bár várták az 
otthoniakkal való találkozást, de saj-
nálták a búcsúzást, a szép élményekkel 
teli hétvége befejezését. Reméljük lesz 
még hasonló élményekben részünk! 

Kéki Ibolya 
lelkész

Hittanos tábor Berekfürdőn

Örömmel értesítjük a tisztelt 
tiszaszőlősi lakosságot, hogy létre-
hoztuk  alapítványunkat  az „ALA-
PÍTVÁNY A TISZASZŐLŐSI 
ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT” el-
nevezéssel. Célja: „Az óvoda neve-
lő - oktató munkájához szükséges 
eszközök, technikai berendezések 
bővítése, a gyermekek számára mű-
vészeti programok szervezése, is-

meretterjesztő céllal kirándulások 
szervezése és azok fi nanszírozása. Az 
önhibájukon kívül hátrányos hely-
zetbe került, szociálisan rászoruló 
gyermekek segítése anyagi és nem 
anyagi eszközökkel. Az óvodai alkal-
mazottak továbbképzésének támoga-
tása immateriális eszközökkel is. Az 
óvodát érintő pályázati lehetőségek 
önrészének támogatása." Kuratóriu-

mi tagok: Kerekes Andrásné, Szőke 
Józsefné, Czinegéné Madarász Éva, 
Czinege Nóra, Soltészné Imre Edina. 
Munkájukhoz sok sikert kívánunk, és 
a jövőben is várjuk mindazok támo-
gatását, akik szívügyüknek tekintik a 
tiszaszőlősi apróságok óvodai életé-
nek szebbé tételét. 

Boros Lászlóné 
tagintézmény vezető, alapító

Óvodai alapítvány
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„Múlt és jövő” – számítógép-használói képzés a könyvtárban…
Könyvtárunk működését és a köz-

művelődésünket az elmúlt időszak-
ban két nagyon jelentős pályázathoz 
(a TIOP-1.2.3-08/1-2008-0083 és a 
TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0069 jelű) 
kapcsolódó projekt befolyásolta. A 
legutóbb lezárt programunk a szá-
mítógép-használói képzés volt. Ezen 
összesen 50 fő vett részt, felhasználva 
a TIOP pályázaton beszerzésre került 
gépeket és eszközöket. A tavaszi  és 
őszi képzéseken összesen 40 nő és 10 
férfi   (25 és 70 év közöttiek) vállalta, 
hogy 60 órában ismét beül az „iskola-
padba”. Ezekről az esti órákról kérdez-
tük a tanfolyam vezetőjét, Pák Lászlót 
informatika tanárt.

 Tanár úr! Össze lehet-e hasonlíta-
ni a nappali tagozatos diákok és az esti 
képzéseken résztvevő felnőttek oktatá-
sát?

Pák László (PL): Egyik oldalról 
könnyebb a felnőttekkel, más szem-
szögből viszont nehezebb. A rutin fel-
adatokat az idősebb korosztály sokkal 
nehezebben végezi, mint a fi atalok. 
Ilyen pl. a fi nom motorikus mozgásokat 
igénylő egérhasználat. Viszont sokkal 
nagyobb a lelkesedésük, jobb a hozzá-
állásuk, az akarásuk, mert meg akar-
ják tanulni. Nekem, pedagógusnak si-
kerélményt jelentett a felnőttek által 
megoldott feladatok után az elégedett 
arcok látványa.

Más a sikerélmény a diákok és a fel-
nőttek oktatásában?

PL: Igen, teljesen más. Az, hogy 
felnőtteknél rövid idő alatt eredményt 
érünk el, lényegesen nagyobb sikert 
jelent egy pedagógus számára, mint a 
nappali tagozaton.

A szőlősi „diákok” korosztálya a hu-
szonévesektől a hetvenes éveikben já-
rókig terjed. Mindegyikük tudja majd 
alkalmazni az itt megszerzett tudást?

PL: Határozottan igennel kell vá-
laszolnom erre a kérdésre. Volt, akin 
látszott, hogy itt valamit nagyon meg-

értett, ezt a későbbiekben fogja alkal-
mazni, másoknál az eddig homályos 
foltként jelentkező problémájára most 
rávilágítottunk. Az elejtett mondatok-
ból hallható volt, hogy „ezt otthon is 
így fogom csinálni”, „De jó! Ezt eddig 
másképp csináltam”. Biztos vagyok 
benne, hogy meg fogják próbálni az 
egyéni számítógép használatot. Az 
idősebb korosztálynál azonban ott 
lesz az, hogy „Hát azért az unokámat 
csak odahívom magam mellé!” Töb-
ben itt jöttek rá, hogy mennyi min-
denre lehet használni az internetet. 
Azon kívül, hogy megtanultak leve-
let írni, azt elektronikusan elkülde-
ni, dokumentumot le- és feltölteni, 
bepillantást tettek a hivatalos ügyek 
elektronikus intézésébe, az online vá-
sárlásokba, de a receptek letöltése is 
élményt jelentett számukra. Nagyobb 
lett a világ a diákok előtt, az internet 
használata különböző kapukat nyitott 
meg a számukra, ami sikerélmény ne-
kik is és természetesen nekem is. 

A tanfolyam idején használt eszkö-
zök, azok korszerűsége mennyire felel-
tek meg elvárásainak?

PL: A számítógépek jól felszerel-
tek, teljesítményük megfelel a mai 
elvárásoknak. Minden igényt kielégí-
tettek, multimédiás jellegük is meg-
van. Egy átlagos színvonalú internet 
kapcsolódik ezekhez a gépekhez, ami 
teljesen megfelel egy ilyen oktatáshoz.

Szükséges-e ön szerint ezt a korosz-
tályt ilyen jellegű képzésben részesíteni 
vagy inkább már csak a bizonyítványt 
adó OKJ- s képzéseké a jövő?

PL: Mindenképpen nagy szükség 
van ilyen képzésre is. Hisz van olyan, 
aki már nem szeretne bizonyítványt 
szerezni, viszont igénye van a tanu-
lásra, a meglévő tudás csiszolására. 
Nagyon nagy segítség volt ebben a 
nehéz gazdasági helyzetben a kép-
zés ingyenessége. Ennek a tanfo-
lyamnak egyetlen forintja sem volt 
kidobott pénz, mert minden egyes 
perce ki volt használva, az itt töltött 
idő hasznosan telt el. Évek óta tartok 
képzéseket és tanfolyamokat, melyek 
már OKJ-s képesítést adnak. De nem 
gondoltam, hogy egy ilyen, végzettsé-
get nem adó képzésre ekkora igény 
van, és azt sem, hogy ilyen széles ré-
teg igényli ezt a képzést. A hallgatók 
érdeklődését látva biztos vagyok ben-
ne, hogy ezt folytatni kellene…

A két képzés ideje alatt volt-e 
olyan sztori, ami emlékezetessé tette a 
Tiszaszőlősön töltött órákat?

PL: Hahaha... Természetesen! Egy 
nagyon kedves diák (tőlem biztosan 
idősebb!!) az egész tanfolyam alatt 
tanár bácsinak szólított.  Ez az elején 
kissé furcsa volt, de egész jól meg-
szoktam. Az utolsó foglalkozáson a 
tanúsítványok kiosztásánál, amikor 
szólítottam így válaszolt: „Igen tanár 
úr!” Még a levegő is megállt bennem, 
úgy meglepődtem, mert a már meg-
szokott „tanár bácsit” vártam. Meg-
kérdeztem, miért így szólított, és azt 
felelte: „Hát tanár bácsi én azt nem 
tudom!” Megnyugodtam, hogy nem 
történt változás viszonyunkban, visz-
szatért a kedves „tanárbácsizás” egy 
kedves diáktól. Ez bizonyítja szá-
momra, hogy sikerült a hallgatókat 
a diákévekbe visszarepíteni, mert 
vannak felnőttek, akiknek az iskola 
az iskola, a tanár bácsi az tanár bácsi, 
korkülönbség ide vagy oda. Nagyon 
kedves emlék ez számomra!

Az interjút 
Tolvajné Zsuzsa készítette.
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Anyakönyvi hírek 
Legutóbbi számunk óta született:

Bodnár Rebeka  (anyja neve: Nagy Krisztina)
Fráter Dzsesszika (anyja neve: Katona Szilvia)
Szőke Tibor (anyja neve: Nagy Anikó)
Rácz Dominik (anyja neve: Imre Anna)
Jó egészséget!

Legutóbbi számunk óta házasságot kötött:
Soltész András és Imre Edina Anna
Sok boldogságot kívánunk!

Legutóbbi számunk óta elhalálozott:
Jakab Károlyné (anyja neve: Pintér Veronika)
Kovács Kálmánné (anyja neve: Fekete Eszter)
Kovács Kálmán (anyja neve: Zohány Eszter)
Nagy Ferencné (anyja neve: Gazdag Róza)
Gazdag Miklósné (anyja neve: Lódi Margit)
Béke poraikra!

Ha azt mondjuk érték, az emberek pénzre, ház-
ra, autóra, ékszerre gondolnak. Pedig az igazi ér-
tékek másban rejlenek. Vannak olyan emberek, 
akik az egész életüket végig dolgozták. Soha nem 
kaptak nagyobb elismerést. Nem álltak a dobogó 
felső fokán, nem vehettek át díjakat, csillogó érme-
ket sem akasztottak nyakukba. Talán csak néhány 
elismerő oklevelet őriztek a fi ókban. Nem járták az 
országot, világot. Élték a maguk egyszerű, dolgos, 
mások számára talán szürkének tűnő hétköznap-
jaikat. Pedig az ő életük egyáltalán nem nevezhető 
szürkének, ők maguk festették színesre dolgos két 
kezükkel. Így lett a puszta földből termőtalaj, szí-
nesen virágzó szépen megművelt kert, szőlő, háztá-
ji. A nyers fából ügyes kezük alatt így vált mívesen 
kifaragott kerítés. Szorgalmas munkájuk által lett a 
házuk egyre komfortosabb, igényes, szép otthonná. 
S noha az erkölcsi elismerés mellett, az anyagi ja-

vakban sem dúskálhattak soha, mégis mindig elő-
teremtették, amire szükség volt, sőt talán még töb-
bet is. Igaz, így sokszor a felkelő napot már munka 
közben köszönthették, és az alkonyat sem tudta 
őket rögtön pihenőre küldeni. Küzdelmeik során 
mégsem felejtettek el emberek maradni. Szerete-
tet, becsületet, végtelen gondoskodást, tiszteletet 
és tisztességet hagytak örökségül. Ilyen örökséget 
kaptam én is a szüleimtől, és egész életemben arra 
törekszem, hogy ezt az értéket tovább adhassam 
gyermekeimnek.

Tiszaszőlősinek és Tiszaszentimreinek egyaránt 
tartom magam. Mindkét településen sok embert is-
mertem és szerettem meg. Embereket, akik ezekkel 
az értékekkel vésik magukat kis falvaink történel-
mébe. 

Szivákné Pálfi   Judit

Jöjjön be hozzánk! Érdemes!

2011. december 21-ig Pásztrainé Papp Eszter 
tiszaderzsi tagóvoda vezetőjének olajfestményeiből 

kiállítás tekinthető meg az óvodában.
Szeretettel várunk minden kedves 

érdeklődőt! 

Szüleim emlékére…
És mindazokéra, akiket 2011-ben veszítettünk el…
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APROPÓAPROPÓ

Akik jártak az elmúlt hetekben a 
Nóbordán, tapasztalhatták, hogy a sport-
pályán lévő öltözőépület és környezete 
építési területté alakult. Egy sikeres pá-
lyázatnak köszönhetően rendelkezésünk-
re áll egy komolyabb összeg, mintegy 8,5 
millió forint, amelyből az öltöző, a pálya 
és a külső illemhely megújulhat, korszerű-
södhet.

Akik ismernek tudják, szívügyem a 
foci, különösképpen a tiszaszőlősi foci. 
E lap hasábjain is írtam már korábban a 
Tiszaszőlősi SE, a futballcsapat általam is-
mert történetéről, az elért eredményekről. 
Arról is írtam már, milyen fontosnak tar-
tom, hogy legyen, mert a fi ataloknak értel-
mes foglalatosság, összetartó-, megtartó 
erő. Manapság különösen, amikor az élet 
egyéb területein olyan sok gond, probléma 
adódik. Persze nem csak a tizen-, huszon-
éveseknek, hanem a 30, 40, 50, 60 vagy 
több évet megélt fi ataloknak is. (Mert idő-
sebb Muliter Imit elnézve: focizni sohasem 
lehet túl öreg az ember.) A sport, a futball 
lehet egy eszköz, ami átsegít a nehézsége-
ken, kitartást adhat az élet erőpróbáihoz. 
Régi vágyam, hogy a tiszaszőlősi focit új-
raélesszük, amihez megítélésem szerint 
három nélkülözhetetlen dolog szükséges: 
megfelelő infrastruktúra, megfelelő játé-
kosállomány, működő sportegyesület.

A cikk apropóját a sportöltöző felújítá-
sa adta, így ez a feltétel reményeim szerint 
teljesül. Az öltöző kívül-belül megszépül, 
új burkolatokat, új tetőt kap, új vizesblokk, 
zuhanyzó, wc készül - külön a játékveze-
tők részére is, nehogy zuhanyozás közben 
esetleg valamilyen „inzultus” érje őket - és 
korszerű fűtés is kerül bele. Lehet persze 
focizni eff éle „luxuskomfort” nélkül is, 
tettük is ezt korábban évtizedeken ke-
resztül, de azért nagyobb kedvvel jön a 
játékos edzésre, meccsre, ha utána úgy tud 
átöltözni, hogy előtte megtisztálkodott, és 
még tüdőgyulladást sem kapott közben. 
A szülők is biztosan szívesebben engedik 

el csemetéiket sportolni, ha tudják, hogy 
ezt kulturált körülmények között tehetik 
meg. A nézők kiszolgálása is magasabb 
szintű lesz, a pálya és környezete is eszté-
tikusabbá válik. A régi pottyantós retyó 
helyett korszerű, esztétikus, és nem utol-
só sorban higiénikus illemhely készül. Ez 
nem csak futballmérkőzések alkalmával, 
hanem más sportesemény (virtusvetélke-
dő, tömegsport rendezvény), illetve a falu-
napi rendezvények ideje alatt is jó szolgála-
tot tesz majd „szükség esetén”. A pályával 
szemben is vannak követelmények. Játékos 
kijáró, a nézőteret a játéktértől elválasztó 
korlát, labdafogó háló a kapuk mögé, kis-
padok mind olyan tartozékai a pályának, 
melyek nélkül nem felel meg a vonatkozó 
előírásoknak. Most ez elkészül, így a pá-
lya és kiszolgáló létesítményei alkalmassá 
válik bajnoki labdarúgó mérkőzések ren-
dezésére.

A második nélkülözhetetlen felté-
tel a megfelelő játékosállomány, e nélkül 
tényleg nem lehet focizni. A kétezres évek 
elején két évig élt a településen a Bozsik 
program. Akkor 6-10 éves srácok kaptak 
rendszeres edzés és versenyzési lehetősé-
get, tanulták a futball alapjait. Sajnos ez a 
program hamar kifulladt, de ami örömte-
li, hogy azok – a mára már 16-20 éves srá-
cok- közül sokan ma is fociznak, közülük 
és az akkori ifj úsági csapat játékosai közül 
jónéhányan a környékbeli települések csa-
pataiban játszanak. A velük való beszél-
getésekből úgy tűnik, ha lesz lehetőség rá, 

szívesen futballoznak tiszaszőlősi mezben. 
Arról nem szabad megfeledkezni, hogy a 
mai 6-10-14 éves srácoknak is lehetőséget 
kell biztosítani a szervezett rendszeres 
focira, így elősegítve, hogy a ma meglévő 
játékosállomány tíz év múlva is biztosított 
legyen. Mindig az volt a véleményem, hogy 
a falusi futballcsapatoknak döntően a helyi 
fi atalokra kell épülni, nekik kell sportolási 
lehetőséget biztosítani.

A harmadik feltétel a működő sport-
egyesület. 2012 elején hozzá kell látni a 
létrehozásához. Ehhez kellenek sportsze-
rető emberek, akik hajlandóak az idejük-
ből, erejükből, netán még a pénzükből is 
áldozni. A 2000 környékén néhány évig 
működő sportegyesületnek számomra 
egyik legfontosabb tanulsága, hogy két-
három ember nem tudja - csak ideig-óráig 
- a vállán cipelni egy sportegyesület mű-
ködtetésének minden gondját, baját. Kell 
egy csapat, nem csak a pályán, azon kívül 
is. Annyival mindenképpen jobb a mai 
helyzet, hogy önálló önkormányzata van a 
településnek, így a létesítmény fenntartást 
- az öltöző közüzemi költségeit, a pálya 
karbantartást - tudja vállalni, annak sze-
mélyi és anyagi terheivel együtt. A bajnoki 
szereplés összes költségének biztosítását 
nem lehet egyedül az önkormányzattól 
várni. Kellenek támogatók, szponzorok, 
akik áldoznak a tiszaszőlősi sportra. Re-
mélem találunk kellő számú és anyagi ere-
jű embert, céget, vállalkozást, aki sport-
szeretete, lokálpatriotizmusa okán hosszú 
távon is fenntarthatóvá teszi a futballcsa-
patot. A sport, a labdarúgás támogatásá-
hoz kedvezően változott jogszabályok is 
segíthetnek ebben. 

Kedves jövendő sportegyesületi tagok, 
játékosok, sportvezetők, támogatók, né-
zők, szurkolók, szülők és gyerekek, élesz-
szük újjá a szőlősi focit, hogy jövő nyártól 
a hétvégéken a pálya környékén újra han-
gosan az szólhasson: Hajrá Szőlős!

Molnár László

Sportöltöző felújítás




