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Tisztelt Olvasók! 

Március 14-én községi ünnepségen emlékeztünk meg a 170 

évvel ezelőtti forradalom és szabadságharc máig ható jelentő-

ségéről, és tisztelegtünk, majd megkoszorúztuk a téren álló 

kopjafát. Már hagyomány, hogy a polgármester méltatja nem-

zeti létünk legnagyobb hatású ünnepét. Az ünnepre készülve 

eltöprengtem azon, hogy lehet-e még újat mondani erről a hét 

emberöltő messzeségbe tűnő eseményről? El lehet-e kerülni 

azt, hogy csupán a tények száraz felsorolása elszűrkítse ‘48 

szellemi örökségét? Lehet-

e, szabad-e aktualizálni 

Kossuth, Petőfi és a többi 

márciusi fiatal történelmi 

szerepét?  

Sok rossz példa van előt-

tem, hogyan lehet össze-

mosni a múltat és a jelent a 

beszédben, amiben köny-

nyen észrevehető, hogy a 

magyar szabadság ünnepe 

csak ürügy a megszólalás-

ra. Amikor szétnéztem a 

téren, ünneplőbe öltözött 

felnőttek, kis zászlót szo-

rongató iskolás és óvodás 

gyerekek vettek körül. Is-

merős arcok, akiken lát-

szott, hogy őszintén hozták, 

és helyezték el zászlóikat, 

koszorúikat a kopjafánál. 

Úgy éreztem, hogy szívük-

höz utat talált  

Március 15-e csodája. Egy olyan csoda, ami csak arra vár, 

hogy rátaláljunk.  

1848 idusán a múzeumnál gyülekező tömeg valami nagy vál-

tozást várt, amit néhány fiatal fogalmazott meg, és amivel 

beíródott nevük a XIX. századi történelmünk lapjaira. Akkor 

és ott számtalan, a hazáért áldozatot vállalni kész ember tünte-

tett. Volt vesztenivalójuk. Megfoszthatták vagyonuktól, há-

zuktól, családjuktól és katonaként az életüket veszíthették. 

A történelem eseményei között megtaláljuk az akkor élő sző-

lősiek szerepét is. 

A korabeli feljegyzésekből tudjuk, hogy 74 szőlősi földbirto-

kos vett részt a dél-vidéken „az illírek megfékezésében”. Bár 

a harcok elkerülték a községet, de ’49 márciusában a tavaszi 

hadjáratban érintett katonák egy részét itt szállásolták el. Ko-

ratavasz volt, hóval, esővel, sárral, és rosszul álltak a hadi 

szerencsével is.   

Gróf Leiningen-Westerburg vezérőrnagy – az Aradon kivég-

zett tábornokok egyike - csapatai a környéken táboroztak, 

innen indultak a szolnoki 

csatába. Az itt töltött né-

hány nap eseményeit a nap-

lójában lejegyezte. Rólunk, 

községünkről ezt írta: Ti-

szaszőlős nyomorult fészek, 

nem messze a Tiszától. 

Lesújtó kritika… Jó lenne 

azt mondani neki:  

Tábornok úr! A Tisza a régi 

helyén… Látogasson el hoz-

zánk, nézze meg hová jutot-

tunk az elmúlt 170 év alatt. 

Ugyan elbukott szabadság-

harcunk, a legjobbjainkat 

kivégezték, elvesztettünk két 

világháborút. S most el-

áraszt minket korunk szelle-

mi szennye, megrengeti 

gazdaságunkat a világvál-

ság. De megvan még az az 

őserő, ami megcsillogtatja a 

szabadság iránti vágyunkat, 

a hazaszeretetet, az önfeláldozást. Szépapáink nevét talán még 

ismerhetjük, hallottunk valamit azokról, akik mint nemzetőrök 

harcoltak, nemzetként nagyot alkottak. Így tisztelettel említjük 

az Ön nevét is. 

Ez teszi örömünneppé március 15-ét. Bízzunk abban, hogy mi 

is képesek vagyunk nagyot alkotni. Ez adjon erőt utódainknak 

is, és reméljük - Petőfi szavaival - „áldó imádság mellett 

mondják el szent neveinket”. 

Kerekes András polgármester 
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Tisztelt Olvasók! 

Legutóbb megjelent lapszámunk óta Tiszaszőlős Községi Önkor-

mányzat Képviselő-testülete 6 alkalommal ülésezett. 

1./ 2018. december 13. (délelőtt) 

„Szociális konyha kialakítása és fejlesztése Tiszaszőlősön” címmel 

konyhatechnológiai berendezések és fogyóeszköz, éttermi bútor, 

konyhatechnológiai kiegészítők vonatkozásában indikatív ajánla-

tok bekérésére, gazdasági szereplők kiválasztásáról döntött a 

Képviselő-testület.  

2./ 2018. december 13. (délután) 

„Szociális konyha kialakítása és fejlesztése Tiszaszőlősön” címmel 

konyhatechnológiai berendezések és fogyóeszköz, éttermi bútor, 

konyhatechnológiai kiegészítők vonatkozásában közbeszerzési 

eljárás megindításához eljárási rend kialakításáról, a beruházás 

becsült  értékének meghatározásáról, fedezet biztosításáról, a 

közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról és a közbe-

szerzési eljárás megindításáról hozott határozatokat a Képviselő-

testület.  

Ugyancsak a „Szociális konyha kialakítása és fejlesztése Tiszaszőlő-

sön” címmel – konyhatechnológiai berendezések és fogyóesz-

köz, éttermi bútor, konyhatechnológiai kiegészítők vonatkozásá-

ban a közbeszerzési eljárás végrehajtása kapcsán módosította 

Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési 

Tervét.  

Döntött az új „Helyi Esélyegyenlőségi Program” elfogadásáról. 

Elfogadta külsős bizottsági tag lemondását.  

Határozatot hozott új külsős bizottsági tag megválasztásáról. 

3./ 2019. január 24. 

Rendeletet alkotott a köztisztviselők 2019. évi illetmény alapjáról.  

Határozatot hozott a 2019. évi köztisztviselői illetményalap forrásá-

nak megteremtéséhez a 2019. évi kiegyenlítő bérrendezési alap-

ból nyújtható támogatásra pályázat benyújtásáról. 

Módosította Tiszaszőlős Községi Önkormányzat Helyi Építési Sza-

bályzatáról szóló 16/2005.(IX.29.) önkormányzati rendeletet.    

Tiszaszőlős Község Településszerkezeti tervének és a településszer-

kezeti terv leírás módosításának jóváhagyásáról szóló 86/2005.

(VIII.01.) számú határozat módosításáról döntött.   

A 2019. évi járási startmunka mintaprogram keretében szociális 

jellegű program, mezőgazdasági közfoglalkoztatást megvalósító 

program, és helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatást meg-

valósító program jóváhagyásáról döntött.  

Megtárgyalta és elfogadta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2019. 

évi belső ellenőrzési tervét.  

Határozatot hozott a Tiszaszőlősi Köztemetőben bővítésre került 

kolumbáriumban lévő  urnasírhely igénybevételének díjáról, 

valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati 

rendelet módosítására vonatkozóan.  

Zárt ülés keretében szociális lakás kérelmek ügyében döntött. 

4./ 2019. február 11.  

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(III.13.) 

számú  rendelet módosítására tett előterjesztési javaslatot meg-

tárgyalta és elfogadta.  

 

Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetését   I. 

fordulóban  megtárgyalta a testület, és javasolta – kisebb igazítá-

sokat követően - II. fordulóban elfogadásra  előterjeszteni.  

 „Szociális konyha kialakítása és fejlesztése Tiszaszőlősön” címmel 

konyhatechnológiai berendezések és fogyóeszköz, éttermi bútor, 

konyhatechnológiai kiegészítők vonatkozásában indított közbeszer-

zési eljárás eredményét elfogadta és kiválasztotta a nyertes gazdasági 

szereplőt.  

„Szociális konyha kialakítása és fejlesztése Tiszaszőlősön” című 

pályázat megvalósításához – építési kivitelezés vonatkozásában 

a Képviselő-testület kijelölte a gazdasági szereplőket, és a Bíráló

- bizottság vizsgálatát kérte arra vonatkozóan, hogy az eljárásba 

bevonhatók-e.   

Az NHSZ TISZA Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstő-

ke emeléséről és a társasági szerződés módosításáról döntött.  

Határozatot  hozott „Környezettudatosan Tiszaszőlősön” című nyer-

tes projekt szakmai megvalósítására árajánlat bekérésről.  

A Pénzügyminiszter által kiírt bölcsőde fejlesztési program kereté-

ben benyújtandó pályázatra tervezői árajánlatok bekéréséről 

döntött.  

5./ 2019. február 25.  

„Szociális konyha kialakítása és fejlesztése Tiszaszőlősön” című 

pályázat megvalósításához – építési kivitelezés vonatkozásában  

- közbeszerzési eljárás megindításához eljárási rend kialakításá-

ról, a beruházás becsült  értékének meghatározásáról, fedezet 

biztosításáról, a bevonni kívánt gazdasági szereplők kiválasztá-

sáról, a közbeszerzési eljárási dokumentumok elfogadásáról és a 

közbeszerzési eljárás megindításáról hozott határozatokat a Kép-

viselő-testület. 

Elfogadta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2019. évi Közbeszer-

zési Tervét.  

„Környezettudatosan Tiszaszőlősön” című nyertes projekt szakmai 

megvalósítására érkezett árajánlat kiválasztásáról döntött.  

A Pénzügyminiszter által kiírt bölcsőde fejlesztési program kereté-

ben benyújtandó pályázatra érkezett tervezői árajánlat kiválasz-

tásáról döntött.  

Megtárgyalta és elfogadta Tiszaszőlős Közös Önkormányzati Hiva-

tal köztisztviselőinek 2019. évi Cafetéria Szabályzatát.   
Zárt ülés keretében szociális lakás iránti kérelemről döntött.  
 
6./ 2019. március 11.  
Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetését   II. 

fordulóban megtárgyalta, és elfogadta. 
A 2019. évi költségvetési terv végrehajtására intézkedési terv előké-

szítéséről döntött.  
A Magyar Faluprogram keretében „A nemzeti és helyi identitástudat 

erősítése” című pályázaton való részvételről döntött.    
   

Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a képviselő-testület nyil-
vános üléseiről készült részletes jegyzőkönyveket a Közsé-
gi Könyvtárunkban és a települési honlapon tanulmányoz-
hatják, a legutóbb elfogadott önkormányzati rendeletek az 
önkormányzat hirdető tábláján és a település honlapján is 
(www.tiszaszolos.hu)  is megtekinthetők.  

 
Készítette: Gönciné Oláh Márta jegyzőkönyvvezető 

http://www.tiszaszolos.hu


2019. ÁPRILIS     Szőlősi Hírek               3 

1848/49-es forradalom a gyermekek szemével 

2019. március 14-én, csütörtökön tartottuk iskolánkban az 

1848/49-es forradalom és szabadságharc iskolai és egyben 

községi műsorát. Az ünnepség 10 órakor kezdődött, a kö-

szöntések után Kovács Sándor országgyűlési képviselő úr 

megtartotta ünnepi beszédét. Ezután az óvodások, majd az 

általános iskolások szereplése következett.  

Az óvodások március 15-i dalokkal tisztelegtek az 

1848-as forradalom emlékének, a közönségtől nagy tapsot 

kaptak. A 2-4. osztályos tanulók Petőfi Sándorról emlékez-

tek meg a táncukkal és a verseikkel.  

A felső tagozatos tanulók sorba vették a forrada-

lom és a szabadságharc fontosabb történéseit, versekkel 

színesítették előadásukat. Táncukkal a harcokban résztvevő 

és a szabadságért hősi halált halt katonákra emlékeztek. A 

műsor végén az iskolások Demjén Ferenc egyik dalát adták 

elő. Az ünnepség a koszorúzással folytatódott az 1848/49-

es kopjafánál, ahol Kerekes András polgármester úr na-

gyon érdekes beszédet mondott, majd elhelyezték a koszo-

rúkat, végül a Szózat eléneklésével zárult a megemlékezés. 

A forradalom 171. évfordulójának megünneplése méltó 

módon zajlott. Rácz Martin József 7. osztályos tanuló 

 

Nagymamám visszaemlékezése egy régmúlt március 15-

éről 

„Még én is diák voltam, akkor, amiről most mesélek.  

 Zord, esős márciusi nap volt, amikor az iskola diákjai ün-

neplőbe öltöztek, és énekelve, zászlókat lengetve felsora-

koztunk. Az iskolától indult a menet, harsányan énekeltük 

az akkori indulókat. A hősök szobra előtt, a falu előjárói 

félkörben állva vártak bennünket.  

Én nagyon büszkén álltam a sorban, mert az előljárók kö-

zött ott volt az édesapám is.  Beszédet mondtak az elhunyt 

hősökről, dicsőítették tetteiket.  

Közben, hol az eső esett, hol pedig a hó szálldogált, agyon-

ra fáztunk, áztunk, dideregtünk, de mégis tisztelettel emlé-

keztünk az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc hő-

seire.  Végül elhelyezték a koszorúkat. Elénekeltük a Him-

nuszt és a Szózatot, majd fegyelmezetten vonultunk vissza 

az iskolába”.  

Így emlékezett vissza nagymamám, Horváth Imréné az 

akkori március 15– ére. 

Fekete Bence 6. osztályos tanuló 

  



4        Szőlősi Hírek          2019. ÁPRILIS  

 

Kedves Olvasóink!  

Könyvtárunkban hagyománnyá vált a kézműves szakkör, me-
lyen az általános iskola alsó osztályos diákjai megmutathatták 
kézügyességüket, kreativitásukat. Emese néni segítségével az 
évszakhoz és az ünnepekhez kapcsolódó kézműves alkotáso-
kat készítettek.  

A tavalyi évben ismét lehetőség nyílt a hangoskönyv olvasá-
sára, amely fejlesztette a gyerekek koncentrációs képességét, 
közben megismerkedtek a kötelező olvasmánnyal. 

Az általános iskola együttműködésével megrendezésre került 
a két nemzeti ünnepünk (márc. 15., okt. 23.). 

Az óvodás gyermekek nagy örömére együtt díszítettük fel a 
húsvéti tojásfát és a májusfát. 

Nyár kezdete óta lehetőség nyílt a Duolingo Klub látogatásá-
ra, ahol az angol nyelvtudását fejleszthette a résztvevő.  

Megrendezésre került 4 író - olvasó találkozó, ahol az érdek-
lődők személyesen találkozhattak a szerzővel, és kérdéseket 
tehettek fel. 

A „Humán Erőforrás Fejlesztése a Tisza-tó mentén c” prog-
ram keretében több előadáson vehettek részt a település lakói. 

A nyári szünet idején a gyerekek aktívan látogatták a könyvtá-
rat, ahol társasjátékozhattak és lehetőségük volt kézműves 
foglalkozásra, filmnézésre, illetve az internethasználatra is. 

Az Országos Könyvhét keretében könyvtárbemutatót, könyv-
börzét és kézműves foglalkozást rendeztünk. 

Könyvtárunkban a tavalyi évben olvasóink igényeit figyelem-
be véve 607 db könyvet vásároltunk, így az állományunk 
9716 db-ra gyarapodott. Az előző évhez képest 15%-kal növe-
kedett a beiratkozók száma, aminek nagyon örülünk, és cé-
lunk ennek növelése. Az olvasók által a legkeresettebbek a 
krimik, a családi, a romantikus, és a bűnügyi regények, 3D-s 
könyvek pedig nagy sikert arattak a gyerekek körében. 

A hagyomány szerint megrendezésre került a XVI. Falunap a 
Nóbordán, ahová nemcsak a helyiek látogattak el, hanem a 
szomszéd településről is érkeztek vendégek és érdeklődők 
egyaránt. Színes programokkal, műsorokkal, fellépőkkel 
(Postás Józsi, Gáspár Laci, Exotic), ebéddel vártuk a szóra-
kozni és kikapcsolódni vágyókat. 

A tél beköszöntével elkezdődött az adventi koszorú készítése 
és a fenyőfa díszítése is melyeket a községháza előtt helyez-
tünk el. December 7-én megérkezett a Mikulás, aki a település 
minden gyermekének átadta a csomagot, majd egy báb-
előadást láthattak a gyerekek. 

Az év végéhez közeledve egy színvonalas Karácsonyi Hang-
versenyen vehettünk részt, ahol fellépett a Tiszafüredi Ifjúsági 
Fúvószenekar, a Fekete László Zeneiskola Tündérrózsa Gyer-
mekkara és Csengettyű Együttese. 

„A könyvet szép, de csalfa tündér lakja; 

 Ha fölnyitod, megkapja szívedet, 

És fölvisz a legragyogóbb csillagra.”   (Petőfi Sándor) 

Sipos Józsefné 
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Fenntarthatósági témahét az általános iskolában 

Mindenki számára ismert és tapasztalt tény, hogy az utóbbi 

évtizedekben környezetünk minősége, élhetősége jelentősen 

romlott. Az ember durván beleavatkozott a természet rend-

jébe, nem óvta, hanem kizsákmányolta azt. A természetvé-

dők régóta figyelmeztettek már a következményekre, eddig 

szinte eredménytelenül. 

Az utóbbi években azonban felismerték azt, hogy változtat-

ni kell: környezettudatos életmóddal, cselekvéssel pozitív 

irányba lehet fordítani ezt a kedvezőtlen folyamatot. Ennek 

egyik szép példája, hogy nemcsak tanítási órákon, hanem 

különböző tevékenységi formákkal is felhívjuk a figyelmet 

a gyermekek körében. 

A helyi önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően 

az első két napon korcsoportonként vehettek részt tanulóink 

érdekes, színes, interaktív foglalkozásokon. Autóbusszal 

utaztunk át az NHSZ Tiszafüredi Hulladékfeldolgozó Üze-

mébe, ahol láthattuk a hulladékfeldolgozás egyes mozzana-

tait. Külön élmény volt, hogy a látogatás végén újra haszno-

sítható anyagokból készült tányérban kaphattunk egészséges 

alapanyagokból készült szendvicset, illetve hasonló pohár-

ban málnaszörpöt. 

Intézményünk csatlakozott az országos Te szedd! mozga-

lomhoz, így a harmadik napon a község területén szemét-

gyűjtésben vettek részt tanulóink a pedagógusok vezetésé-

vel. Az akciónak köszönhetően 21 zsák szemetet gyűjtöttek 

össze lelkes diákjaink.  

Évek óta hagyomány, hogy a Diákönkormányzat hulladék-

gyűjtést szervez. A csütörtöki napon szülői támogatással 

mintegy 2634 kg vasat, 2715 kg papírt, valamint 200 kg 

egyéb hulladékot gyűjtöttek össze tanulóink.  

Reményeink szerint a témahét eseményei megmaradnak 

gyermekeink emlékezetében, otthon mesélnek a történtek-

ről, és alkalmazzák azokat a módszereket, tevékenységfor-

mákat, amelyeket láthattak, végrehajtottak. 

 

A témahét zárónapja március 22. a Víz világnapja. A helyi 

vízmű dolgozóinak meghívására osztályonként látogattuk 

meg az üzemet, ahol érdekes és értékes információkat sze-

reztünk az ivóvíz hálózatról.  

Többek között megtudtuk, hogy a helyi ivóvíz legalább 

olyan egészséges, mint az ásványvíz, és ha ezt fogyasztjuk, 

a környezetet is védjük, hiszen nem keletkezik annyi mű-

anyag hulladék (pillepalackok). 

 
Egy pohár ivóvíz elfogyasztásával mindannyian méltókép-
pen ünnepeltük a víz világnapját 
 

  Szabóné Szegedi Edit 
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Megkérdeztük Kerekes András polgármestert, 

hogy… 

Milyen beruházások indulnak illetve folytatódnak a 

2019-es esztendőben? 

Kerekes András (KA): Az elnyer t pályázatok meg-

valósítása már tavaly elindult, de az igazi „nagyüzem” 

az idén lesz. Ősszel befejeződött az iskola és a torna-

terem energetikai felújítása. Az épület régi szárnya 

terméskőből, a legújabb pedig B30-as falazó blokkból 

készült. Mindkettő rossz hőszigetelő, ezért volt nehéz 

és költséges a téli felfűtése.  A tornaterem fűtésével is 

bajok voltak, de a legnagyobb gondot a rosszul meg-

épített tetőszerkezet és a rosszul záró ajtók, ablakok 

okozták. A felújítás során elvégezték a főfalak külső 

szigetelését és színezését, kicserélték az összes külső 

ajtót és az ablakot. Az energetikai felújítás során nap-

elemeket szereltek a korábban felújított tetőre, ezzel is 

csökkentve a fűtés, világítás költségeit. A munkák 

nagyobb részét tanítási időben végezték, de ez a nagy 

felújítás balesetmentesen fejeződött be. Külön is meg-

köszönöm a pedagógusoknak, szülőknek a támogatá-

sát és az együttműködésüket.  

A többi középület energetikai felújítása már korábban 

megvalósult, az ESZI kivételével valamennyi intéz-

ményben napelemek szolgáltatják a villamos energia 

nagy részét. Az ESZI épületét már biokazán fűti, itt 

tüzeljük el a közterületeken kivágott fát, gallyat és az 

általunk termesztett nyárfát.  

A pályázatunkban szerepel egy fűtőközpont építése, 

innen fogjuk fűteni a hivatalt, ifiházat, iskolát, óvodát, 

könyvtárat és az orvosi rendelőt. A 7,7 hektáron ter-

melt energiacélú nyárfaültetvény fogja szolgáltatni a 

fűtőanyagot. Az épület alapja már elkészült, épí-

tése az idén folytatódik.  Befejeződött a Község-

háza, és a mellette lévő volt Ifjúsági ház külső 

szigetelése és a nyílászárók cseréje. 

Az óvodában is építkeznek… Miért kell bővíteni 

az óvoda épületét? 

KA: A hányatott sorsú óvodában valóban 

építkezés folyik. Fennállása óta többször átépí-

tették, bővítették. A legutolsó felújítás során a 

teljes vizes blokkot kicseréltük, új tetőt, mű-

anyag ajtót, ablakot kapott az épület. Most egy 

foglalkoztatóval és a hozzátartozó vizes blokkal 

bővítjük.  Előreláthatólag tartósan számíthatunk 

60-65 óvodáskorú (3-7 éves) gyermekre, ezért a 

pályáztunk, és erre a célra EU-s támogatást kap-

tunk. Terveink szerint az idén elkészül és szeptember-

ben fogadhatja az óvodáskorú gyerekeket. 

 

A helybeliek, és főleg az átutazók kérdezik, mi épül a 

Szarvas Sándor út végén, a Fő út mellett? 

KA: Egy záportározó, mely teljes kiépülése 

után a község területéről összegyűjti a csapa-

dékvizet és egy szivattyú segítségévek eljuttatja 

a Kisfoki csatornába. A 300 millió forintos be-

ruházás kivitelezési munkálatait Bazaltech Kft 

végzi.  

A projekt első üteme már az idén megvalósul, a 

folytatásról nincs információnk, de a kivitelezés 

során úgy építik meg a műtárgyakat, hogy ké-

sőbb is rá lehet csatlakozni. Most a Szarvas Sán-

dor út, Alkotmány út, Dózsa György út, Béke 

út, Péntek Ferenc út és az Orgona út érintett.  
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Többen nehezményezték, hogy lassan halad a kivitelezés, érdeklődtek miért kellett ez az óriási gödör, több helyen 

tönkretették, elbontották a kerítést… 

KA: Igen, akkor  menjünk sor jában. A kivitelezés valóban lassabban halad, mint ahogy tervezték. A hetente 

megtartott egyeztetésen a kivitelező a betonelemek és a munkaerő hiányára hivatkozva a befejezési határidő meg-

hosszabbítását kezdeményezte. Lassítja a munkálatokat, hogy a géppel végzett munkák előtt kézi erővel kell feltár-

ni, hogy mi van az árok nyomvonalán.  Gondot okoz az össze-vissza 

lefektetett gáz, víz, telefon vezeték. 

A gödör méretével kapcsolatban nekem is voltak kifogásaim, de a 

tervező szerint a 68,9 hektár vízgyűjtőterülethez ekkora méretű zá-

portározót kell építeni. Az most megépített tározóval a település 70 %

-a lesz mentesítve, és a később megépülő csatornákon összefolyó csa-

padékot is képes befogadni.  

Károkozás esetén a kivitelezőt terheli a kártérítési kötelezettség, mert 

a kivitelezésről szóló vállalkozási szerződésben az önkormány és a 

kivitelező ebben állapodott meg. 

A Tisza gátján kerékpározó turisták, horgászok arról számoltak be, 

hogy komoly munkálatok folynak az Aranyosi kikötőnél. Mit lehet 

tudni erről, hol tartanak a munkálatok, mennyibe kerül stb. 

KA: A kikötőben folyó munkák egy komplex tur isztikai célú pro-

jekt része. Az önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Társadalmi 

és környezeti szempontból fenntartható fejlesztés témakörében. Tar-

talmát tekintve 3 elemet tartalmaz: az Aranyosi kikötő fejlesztése, a 

Szabadság téren lévő kétfogatú tájház, valamint ugyanott egy régi 

víztorony felújítása. E három részből álló fejlesztés megvalósítására 

bruttó 139 millió forintot nyertünk.  

A kikötőben 4 m széles kövesút épül, továbbá a partfal megerősítés, 

tereprendezés, kerítésépítés költségével kell számolni.A kétfogásos 

épületet a Csabai kastélyban foglalkoztatott cselédek, gazdatisztek 

elhelyezésére építették a XX. elején.  Ezt tervezzük felújítani és ben-

ne tájházat kialakítani. A kastélynak megmaradt a víztornya, amit 

megviselt az egy évszázad. Építészetileg érdekes, formáját tekintve 

egyedül álló építmény ipari műemlék is lehetne, jelenleg helyi olta-

lom alatt áll. A Nóbordán és környékén igazi kulturális, sport és tu-

risztikai központ szeretnénk kialakítani. Az udvar alkalmas sátortábo-

rozásra, a kétfogatú felújított épületben Tiszaszőlős múltját és jelenét 

bemutató tájház kialakítására. 

Az iskolai salakpályán épül egy 300 adagos konyha éttermi résszel. 

Ennek költsége 160 millió forint, ami magába foglalja az épületet, az 

konyhai és az éttermi eszközöket. Jelenleg a közbeszerzés alatt van. 

Megvalósítása, üzembehelyezése után az iskolát, óvodát, a szociális 

intézményt, valamint magánszemélyeket hívatott kiszolgálni. 

Az önkormányzatunk ugyancsak pályázat útján 50 millió forintot nyert a helyi piac kialakítására és egy 75 m2 -es 

hűtőház megépítésére. Jelenleg ez még tervezés alatt áll. 

Végül egy személyes kérdésre várjuk válaszát. Indul e az őszi önkormányzati választáson? 

KA: A tiszaszőlősi választók jóvoltából 16 éve vagyok polgármester . A képviselőtársaimmal sok mindent 

megvalósítottunk, de még vannak ötleteim. Ha egészségem engedi és a választók rám szavaznak még egy ciklust 

bevállalok… 
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A BOLDOGSÁG TITKA 
 
„Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét 
is!” Filippi levél 2,4 
 
A Biblia nemcsak azért kéri ezt tőlünk, mert ez a helyes, ha-
nem mert ez nekünk is jó. Sokszor nagy árat kell fizetnünk 
azért, hogy másokért éljünk, de még nagyobbat azért, ha nem 
másokért élünk!  
Ha az ember csak önmagának él, a maga érdekét nézi boldog-
talan lesz és önzése miatt elmagányosodik. Azért van tele a 
társadalmunk annyi boldogtalan emberrel, mert nem ismerik 
azt az igazságot a szeretetről: minél többet ad az ember má-
soknak, annál több marad neki.  
Rajtunk múlik, hogy általunk szebbé, boldogabbá lesz –e má-
sok élete. Van aki a mi szeretetünkre, figyelmünkre, megbo-
csátásunkra, irgalmasságunkra vár. Nyissuk meg a szívünket 
mások felé és megtapasztaljuk, milyen nagy boldogságot talá-
lunk benne! 
A következő tanulságos történet is ezt szemlélteti. 
Istennel beszélget egy ember. 
– Uram szeretném megtudni, hogy milyen a Paradicsom és 
milyen a Pokol? Isten odavezeti két ajtóhoz. Kinyitja az egyi-
ket és megengedi az embernek, hogy betekintsen. A szoba 
közepén egy hatalmas kerek asztal volt és az asztal közepén 
egy nagy fazék, benne ízletes raguval. Az embernek el kezdett 

csorogni a nyála. Az emberek, akik az asztal körül ültek csont-
soványak és halálsápadtak voltak. Az összes éhezett. Mind-
egyiknek egy hosszú nyelű kanál volt a kezében, odakötözve a 
kezéhez. Mindegyikük elérte a ragus tálat és vett egy kanállal. 
De mivel a kanál nyele hosszabb volt, mint a karjuk, nem tud-
ták a kanalat a szájukhoz emelni. 
 
Az ember megborzongott nyomorúságukat, szenvedésüket 
látva. Isten ekkor ezt mondta: Amit most láttál, az a Pokol 
volt. 
Majd mindketten a második ajtóhoz léptek. Isten kitárta azt, és 
a látvány, ami az ember elé tárult ugyanaz volt, mint az előző 
szobában. Ott volt egy nagy kerek asztal, egy fazék finom 
raguval, amitől ismét el kezdett folyni az ember nyála. Az 
emberek az asztal körül ugyanúgy hosszú nyelű kanalat tartot-
tak a kezükben. De ez alkalommal az emberek jól tápláltak, 
mosolygósak voltak és nevetve beszélgettek egymással.  
Az ember ekkor ezt mondta Istennek: 
-Én ezt nem értem! 
-Ó pedig egyszerű – válaszolja Isten – ez igazából csak „ ké-
pesség” kérdése, ők megtanulták egymást etetni, míg a falánk 
és önző emberek csak magukra gondolnak. 
- Amikor csak magunkra gondolunk… a Pokol van itt a föl-
dön.      Kéki Ibolya lelkész 

Anyakönyvi hírek 
 
Házasságkötés: 
 
Fekete Sándor és Borsós Erzsébet 
Nagy Ernő és Győrfi Annamária 
Sok boldogságot! 
 

Meghalt: 
Molnár Gyula an: Biriszló Erzsébet 
Szitai György an: Farkas Zsuzsanna 
Kálmán Sándor an: Nagy Margit 
Kolozsváry N. Lajosné an: Baranyi Esz-
ter 
Tábori József an: Kecskeméti Julianna 
Béke poraikra! 

Született: 
 
Gőz Gergő an: Tippai Angelika 
Bakó Áhim János an: Szitai Szabina 
Androvits Attila an: Hájas Annamária 
Győri Máté an: Győri-Katona Réka 
Boros Bence  an: Harsányi Anna 
Jó egészséget, hosszú életet kívánunk 

Közmunka program 2019. évi tervezete 

 2019 évi közmunka programunkban 70 fő közmunkás alkalmazását 

tervezzük. A helyi sajátosságokra épülő programunk teljes időtartam 

alatt 3 fő segédmunkás irodai, kültéri bútorokat készít és javít. Az 

irodabútorokat az önkormányzati intézményeknél használjuk fel, a 

régieket kicseréljük, a hibásokat javítjuk. Közterületeken lévő kukák, 

illetve a megrongált padok cseréjét is ők végzik. Ebben az évben az 

asztalos műhelyhez több kisértékű eszközt vásárolunk, amelyekkel 

biztonságosabban, szebben készíthetik el a bútorokat.  

A közúthálózat javítása fontos szerepet tölt be az idei évben is a tele-

pülés életében. A programunkban továbbra is folytatjuk a járdák épí-

tését, a térkő gyártását és kihelyezését. A településen még mindig 

vannak olyan járdaszakaszok, melyek javításra várnak és ezeket sze-

retnénk felújítani.  

A járdaépítést és a térkő lerakást 8 fő végzi, akik a téli időszakban 

padkát rendeznek és cserjéznek a külterületen, a Tiszához vezető 

úton. A cserjézésből kinyert faanyagot az Egyesített Szociális Intéz-

mény fűtéséhez használjuk fel. A kátyúzás zúzott kővel valósul meg, 

amelyhez az Önkormányzat biztosítja az anyagot és gépeket. A téli 

hónapokban a Tiszához vezető út mentén, valamint a települést ösz-

szekötő külterületi utak mentén a veszélyes fákat, belógó ágakat vág-

juk ki. Továbbra is soron kívül feladatunk a település belvíz elvezeté-

si és vízkár elhárítási teendőinek ellátása. 

A mezőgazdasági programban az előző évekhez hasonlóan növény-

termesztéssel foglalkozunk. Az Önkormányzat tulajdonában 3,5 hek-

tár szántóföld van, amelyben búzát termesztünk. A vetőmagot az 

Önkormányzat saját forrásból vásárolja meg. 

Az elmúlt évi bevételünket visszaforgattuk a mezőgazdaságba, mű-

trágyát vásároltunk, valamint közüzemi számlákat egyenlítettünk ki. 

Vannak olyan területek, amiket többször is hasznosítunk,  ahol  nem 

kelt ki, vagy kipusztult a növény, ebben az esetben másodvetést al-

kalmazunk, vagy mással ültetjük be. Az elmúlt évekhez hasonlóan 

fóliakertészettel is foglalkozunk és helytakarékosság szempontjából 

polcos rendszert alkalmazunk a sátrakban. 

A nyári hónapokban parlagfű-mentesítést végzünk az érintett terüle-

teken. A hatékony munkavégzés elérése érdekében fűnyírót, lengőka-

szát vásárolunk. A 7,7 hektár energianyár-ültetvény területén a fák 

közti terület rendezéséhez, parlagfű irtásához 2 bozótvágót, és egy 

fűnyíró traktort vásárolunk. A téli hónapokban elvégeztük a fóliasátor 

javítását, és következő évi termesztésre való előkészítését 

.  

A tervezett konyha felépüléséig a megtermelt zöldségek 50%-át el-

adásra szánjuk, az árbevételét a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 

kiadások kiegyenlítésére fordítjuk. A megtermelt zöldségeket hely-

ben és a környező településeken árusítjuk.    

     Szaniszló-Bénus Zsoltné 
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Beszámoló az Alapítvány a Tiszaszőlősi Óvodás Gyermekekért 

munkájáról 

Még a 2000-es évek elején született meg a gondolat az óvó 

nénik fejében, hogy hozzunk létre egy alapítványt, amit az 

óvodás gyerekek javára fordíthatunk. Szükségessé vált, mivel 

a költségvetési források mindig is szűkösek voltak, nagyobb 

beruházásokra nem jutott pénz, csak az alapvető napi feltéte-

lekre. Bútoraink és játékaink egyre kopottabbak és elavultak 

voltak. A kirándulások költségeit is a szülőkkel kellett kifizet-

tetni.                                                                                                                 

Hosszas huzavona után meghozta gyümölcsét a próbálkozá-

sunk, 2011-ben nyilvántartásba vette az Alapító Okiratunkat  a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság.                                                                                                                                                   

Induló vagyonunk 80 E Ft volt. Ezt gyarapítottuk évről-évre 

úgy, hogy közben minden évben költöttünk óvodás gyermeke-

inkre. Bevételi forrásunk legnagyobb részét az Alapítványi 

bálok bevételei adták. Minden évben támogatta az Alapítványt 

Tiszaszőlős Önkormányzata, magánszemélyek, valamint az 

adójuk 1%-át felajánlók.                                                                                         

A hét év alatt sok eszközzel gyarapodott az intézmény és sok 

élménnyel gazdagodtak a gyerekek az Alapítvány jóvoltából. 

Az óvoda udvarán lévő játékok 90% -át alapítványi bevételből 

vásároltuk, amint a fektetőket, lepedőket, asztalokat, székeket, 

szőnyegeket, is ebből az összegből sikerült beszerezni. Ezen 

kívül minden évben támogatjuk a kirándulásokat, és kará-

csonykor a játékok vásárlása is ebből a pénzből történik.                                                                                                                 

Így volt ez a 2018-as esztendőben is. A számlánkon 658 232 

Ft volt az év elején. Ezt gyarapítottuk: a bál bevétele: 370 510 

FT, magánszemélyek adományai: 62 000 Ft, Önkormányzat 

támogatása: 200 000 Ft, Adó 1% felajánlások: 115 671 Ft, 

Falunapi árusítás bevétele: 55 000 Ft volt. 

Ezekkel a bevételekkel már 1 461 413 Forintot tudhatott ma-

gáénak az Óvoda Alapítványa.                   

 A nyár folyamán ki tudtuk cserélni két csoportszoba elavult 

asztalait és székeit, melyek összesen 548 000 Ft-ba kerültek. 

Vásároltunk még szőnyeget 63 000 Ft értékben, focilabdákat 

7440 Ft-ért, karácsonyi játékokat 100 000 Ft-ért . 

Év végén 643 246 Ft volt a számlánk egyenlege.                                                                                  

Ahhoz, hogy ilyen szép eredményeket el tudjunk érni, sok-sok 

önzetlen munka, jó szándék, adakozás, lelkesedés kellett, 

melyben élen jártak és járnak a gyerekekkel foglalkozó peda-

gógusok, és az őket segítő dajkák, alkalmazottak.  

Köszönjük a szülők és az óvodások érdekeit szem előtt tartó 

támogatók segítségét is, akikre bizton számíthatunk, támasz-

kodhatunk, nélkülük kevés lenne az akarat.               Bízom 

abban, hogy az elkövetkezendő évek is hasonlóképpen gyü-

mölcsözőek lesznek!  

                                                                                                          
Kerekes Andrásné  kuratóriumi elnök 
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Mindenki figyelmébe!  
Minden pénzintézeti ügyfél kötelező átvilágításon 
esik át. Törvény írja elő, hogy 2019. június 26-ig 
minden ügyfélnek ismételt átvilágításon kell átesnie 
a saját pénzintézeténél. Ha ezt valaki elmulasztja, a 
kitűzött határidő után a számláját zárolják, azon 
keresztül semmilyen tranzakciót nem bonyolíthat le. 
 
Természetes személyek esetén elsősorban a személyi 
adatok valódiságának, naprakészségének a megállapítá-
sa a cél, vagyis az, hogy a pénzintézet nyilvántartásában 
szereplő adatok megegyeznek-e az érvényes személyi 
okmányokban szereplő adatokkal. 
Cégek és más szervezetek esetében a szervezet adatain 
kívül ellenőrizni kell - többek között - a képviseletre 
jogosultak személyi adatait is és meg kell állapítani a 
tényleges tulajdonosok személyét.  
Az átvilágításra mindenkit a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény kötelez. Célja, hogy az 
állam beazonosíthassa azt, aki pénzügyi tranzakciót hajt 
végre. Amennyiben az adategyeztetésre nem került sor, 

akkor a kitűzött határidőn túl az ügyfél bankszámláját 
zárolják, azon tranzakciókat nem bonyolíthat: nem ve-
heti fel a nyugdíját, fizetését, nem utalhat pénzt üzleti 
partnereinek, nem fizethet bankkártyával- viszont hitel-
törlesztését továbbra is levonja az illetékes bank. Ez az 
állapot addig tart, amíg az ügyfél saját pénzintézeténél 
nem azonosítja magát. 
 
A 3A Takarékszövetkezet – saját kockázatalapú döntése 
értelmében – lehetőséget biztosít bizonyos ügyfelek 
csoportjának arra, hogy a szükséges azonosító doku-
mentumokat postai úton juttassák el a takarékszövetke-
zethez; erről az érintetteknek külön írásos értesítést 
küld. Azonban – ha a beküldött okmányok alapján adat-
eltérés mutatkozik, az érintetteknek személyesen kell 
felkeresniük számlavezetőjüket. 
Ezért hívom fel a figyelmet a legbiztonságosabb adat-
közlési módra, a személyes nyilatkozattételre, melyet 
mindenki a saját pénzintézeténél tehet meg- mondja 
Jász Péter, a 3A Takarékszövetkezet értékesítési ügyve-

zetője, aki szerint - a későbbi 
kellemetlenségek elkerülése 
miatt - minden esetben érdemes 
meggyőződni a pénzintézetnél 
tárolt személyes adatok helyes-
ségéről. 
 
A hitelintézeteknél történő nyi-
latkozattétel a fénymásolatok 
elkészítésével együtt maximum 
10-15 percig tart, ugyanakkor 
számolni kell a hosszú sorban 
állással és a várakozással annak 
ellenére is, hogy például a 3A 
Takarékszövetkezet előzetes 
időpont egyeztetéssel kívánja 
gördülékenyebbé tenni a soka-
kat érintő ügyintézést.  
A személyes ügyintézéskor a 
lakossági bankszámlákra vonat-
kozó adategyeztetéshez, nyilat-
kozat-tételhez csak a személyi 
okmányokat, vagyis a személy-

azonosító igazolványt és a lakcímkártyát kell bemutatni, 
céges számlák esetén a cégiratokra és a hiteles cégkivo-
natra is szükség van. 
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T á j é k o z t a t ó 

 

Tiszaszőlős Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízásából tisztelettel tájékoztatom a település lakos-

ságát, hogy 2019/2020-as nevelési év vonatkozásában a Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda (5244 Tiszaszőlős, Sza-

badság tér intézményben a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben előírtakat a képviselő-testület az aláb-

biakban határozta meg: 

Az óvoda kötelező felvételi körzete: Tiszaszőlős  község közigazgatási területe. 

Engedélyezett felvételi keretszám: 30 gyermek 

Az óvodai jelentkezés módja: A szülő az óvodai jelentkezést az intézményben személyesen szóban közölheti 

az óvodavezetővel, mellékelnie kell a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint annak végrehaj-

tási rendeleteiben előírt dokumentumokat. 

A jelentkezés alapján a gyermek adatait az óvodavezető az óvodai felvételi előjegyzési naplóban veszi nyilvántar-

tásba. Az óvodai beiratkozás a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények név-

használatáról szóló 20/(VIII.31.)EMMI rendelet 20 § (1) bekezdésében meghatározottak szerint történik.   

 

Az óvodai jelentkezés időpontja: 

2019. április 24. (szerda)      09.00 - 16.00 óráig, 

2019. április 25. (csütörtök)    09.00 - 16.00 óráig. 

Az óvoda nyitvatartási ideje: egész évben, minden héten, naponta  7-17 óráig.  

Az indítható óvodai csoportok száma összesen: maximum 3 csoport indítható. 

 

A beíratáshoz szükséges: 

A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány, vagy születési anyakönyvi kivonat, a szülő (gondviselő) személyi azonosítót és lakcímet iga-

zoló hatósági igazolványa, valamint a gyermek orvosi igazolása. 

 

Lehetőség szerint a szülő vigye magával beíratandó gyermekét.  

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki a 3. életévét betöltötte és nem rendelkezik óvodai jogviszonnyal.  Ab-

ban az évben, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától  köteles óvodai neve-

lésben részt venni. Amennyiben a szülő beíratási kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértési eljárás indítha-

tó ellene.   

Beíratható az a gyermek, aki harmadik életévét 2019. augusztus 31. napjáig betölti, illetőleg 2019. decem-

ber 31. napjáig tölti be, és felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi.  

A 2019. január 1-től augusztus 31-ig harmadik életévüket betöltő gyermekek szülei is ezen időpontban kérjék 

gyermekük előjegyzését. A beíratással kapcsolatos részletes és egyéb sajátos tudnivalókat, a beíratás általánostól 

eltérő időpontját, valamint az óvoda nyitvatartási idejét az óvoda a helyszínen közzéteszi.  

Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek óvodai felvételével kapcsolatban érdeklődjön az óvodában. 

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való 

részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a 2012. évi II. törvény  247. § a) pontja 

alapján szabálysértést követ el. 

 

Kérjük a Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be az óvodába, illetve kérjék az előjegyzés-

be vételt.  

        Debrődiné Zoboki Magdolna   

          jegyző 
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