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A REFORMÁCIÓ 500 ÉVE
1517. október 31. – a reformáció kezdetét hagyományosan ehhez
a dátumhoz kötjük, amikor Luther Márton a wittenbergi
vártemplom kapujára kifüggesztette 95 tételét. Maga az a szó,
„reformáció”, jól tükrözi Luther és reformátor társai / Kálvin
János, Zwingli Ulrich/ szándékát. Reformálni, azaz
visszaalakítani az eredetihez mindazt, amit az ember elrontott.
Kezdetben szó sem volt arról, hogy új egyházat kívánnak létre
hozni. Ők pusztán szerettek volna visszatérni
az egyház eredeti gyökereihez. Ebben az első
lépés az volt, hogy az emberi élet minden
lehetséges területét az Ige mértéke alá kell
vonni. A döntő a Szentírás szava /sola
scriptura = egyedül a Szentírás/ mert
egyedül ez lehet életünk zsinórmértéke. Így
minden, ami ehhez a tiszta forráshoz emberi
kitalációként hozzáadódik /pl. a pápai
enciklikák, a különböző emberi tanítások stb./
azok akadályozzák az Istennel való
kapcsolatot.
Valaki egyszer így fogalmazott: a
reformátorok valójában nem csináltak mást,
minthogy egyszerűen leültek, és eredetiben
végigolvasták a Szentírást. Összehasonlították
az egyház akkori tanításaival és hitéleti
gyakorlatával, és az eredmény minden
tekintetben szembeötlő volt. Rájöttek arra,
hogy az egyház az elmúlt ezer év alatt egy
hatalmas falat épített fel Isten és az európai
polgár közé. Amiből bizony jól jövedelmező
üzletet és pozíciót teremtettek a maguk
számára. Fűszerezve némi ködösítéssel,
erősen felnagyították saját közbenjáró
szerepüket.
A reformátorok lebontották ezt a falat. Ráébredtek arra, hogy a hit
Isten adománya és nem az egyházé /sola gratia = egyedül
kegyelemből/. Kegyelemből, megmentett bűnös vagyok, aki az
Isten kegyelméből élek és lesz üdvösségem, Jézus Krisztus értem
vállalt kereszthaláláért. Az üdvösség csak hit által és nem egyéb
segédeszközökkel érhető el. / sola fide = egyedül hit által. / Ez a
hitvallás azt jelenti, hogy az Isten kegyelme, és Jézus Krisztus
áldozata, amely eltörli az én bűneimet, csak hit által lehet az
enyém. Az út pedig Istenhez egyedül Jézus krisztuson keresztül
vezet / solo Christo = egyedül Krisztus által /. Az üdvösség
elnyeréséhez nincs szükség apró és egyéb szentekre és semmifajta
emberi pótcselekvésre, mint az érdemszerző jócselekedetek,
halotti mise, vagy bűnbocsátó cédula vásárlására. Luther nem
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tűrhette tovább a korabeli egyház romlottságát, nem tűrhette a
bűnbocsátó cédulákat, melynek megvételéért üdvösséget és
bűnbocsánatot kínáltak. A következő versike maradt fent abból a
korból: „Mihelyst a pénzed a ládikában koppan, a lelked azonnal a
mennybe toppan”.
Isten személyesen szólítja meg az embert. Gondoljunk csak bele,
ebben a vonatkozásban milyen hatalmas változást jelentett a
reformáció a középkor végi európai polgárnak, kinek az alapvető
életérzése a félelem volt? Félt a pestistől, ami minden
évszázadban megtizedelte az öreg
kontinens lakosságát. Félt a háború
pusztításaitól, ami olyan sűrűn söpört
végig a kontinensen. Félt az éhínségtől,
ami gyakran tizedelte a városok és
falvak családjait. Úgy hiszem, Dürer
képei jól jellemzik ezt a kort és ezt az
életérzést. Szinte nincs olyan műve,
ahol ne láthatnánk a leselkedő halált
valamilyen formában.
Az egyszerű ember bement a
templomba
valamiféle
nyugalmat
próbált találni és kétségbeesésében ezt
kérdezte az egyháztól: kicsoda ment
meg engem ezektől a veszélyektől?
Hogyan
lehetek
bizonyos
az
üdvösségemben?
Lutherral
együtt
szakadt ki belőle a kérdés:”Kicsoda
szabadít meg? Hogyan találok egy
kegyelmes Istent?” De a középkori
egyház néma maradt, és ha mégis
megszólalt, akkor is latinul tette azt,
amit meg nem értettek a gyülekezet
tagjai.
De a reformációval jött egy új hang,
amit az egyszerű emberek is
megértettek, mert a lelkész nemzeti
nyelven kezdett prédikálni. A prédikációkat hallgatva ráébredtek
arra, hogy Isten nem borzasztó, nem félelmetes, hanem
ellenkezőleg kegyelmes. Az alapvető életérzés már nem a félelem,
hanem ellenkezőleg: az öröm, a felszabadultság volt.
A reformáció nem csak az egyházat alakította vissza az eredeti
formákhoz, hanem ezzel egy időben átalakította a társadalmat, a
gazdaságot, a kultúrát és talán a legfontosabbat: az európai polgár
mindennapi életét.
Az egyháznak és az életünknek folyamatosan szüksége van a
megújulásra. Csak ott volt és lesz megújulás, ahol visszatértek a
Bibliához. Ahol engedték, hogy Isten akarata érvényesüljön az
életükben az Ő szava által.
Kéki Ibolya református lelkész
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Tisztelt Olvasók!
Legutóbb megjelent lapszámunk óta Tiszaszőlős Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 5 alkalommal ülésezett.
1./ 2017. április 10.
 Tiszaszőlős község 7 db önkormányzati út megépítése
tárgyában kivitelezőt választott ki az ajánlatok közül.
 EFOP-4.1.8-16 kódszámú, „A könyvtári intézmény-rendszer
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” elnevezésű
pályázati kiírásra „Tiszaszőlősi Könyvtár oktatási célú
fejlesztése” címmel 3 db döntést hozott.
 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános
iskola és Kollégium megnevezésének és feladatkörének
módosulásáról, feladatkörének bővüléséről, valamint a
Fekete László Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola
feladatkörének
bővülésével
kapcsolatos
egyetértő
döntéseket hozott.
 A KLIK Tiszafüredi Tankerületének jogutódjával, a Karcagi
Tankerületi Központtal történő vagyonkezelési szerződés
módosításáról,
és
továbbszámlázási
megállapodás
jóváhagyásáról döntött.
 Meghatározta a Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda óvodai
beiratkozás 2017. évi időpontját 2017/2018-as nevelési évre.
 Megtárgyalta a településen szolgálatot teljesítő rendőrök
részére tett jutalmazási javaslatot.
 Döntött az önkormányzat tulajdonában álló juhok tartásáról.
 Zárt ülés keretében szociális bérlakás iránti kérelem
ügyében döntött.
2./ 2017. május 2.
 Lekötött kincstárjegy határidő előtti felbontásáról döntött.
 A Tiszaszőlősi Szociális intézmény felújításával és
bővítésével kapcsolatban kiválasztotta a kivitelezőt és a
műszaki ellenőrt.
 A Tiszaszőlősi Általános Iskola tornaterem tetőfelújítás és
nyílászáró csere kivitelezésére érkezett ajánlatokat elbírálta,
műszaki ellenőr kiválasztásáról döntött.
 A Tiszaszőlősi Általános Iskola épület bővítésére és
felújítására
közbeszerzési
eljárás
megindításáról,
közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr kiválasztásáról,
ajánlattételi dokumentáció elfogadásáról, és gazdasági
szereplők kiválasztásáról döntött.
 Határozatot hozott az önkormányzat 2017. évi közbeszerzési
tervének módosításáról.
 Támogatta a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási
társulásnak a KEHOP 3.2.1. pályázaton történő részvételét.
 Döntött „Tiszaszőlősi útfelújítás” címmel projekt
benyújtásáról és az ahhoz szükséges önerő biztosításáról.
 Zárt ülés keretében határozatokat hozott szociális bérlakás
iránti kérelmek ügyében.
3./ 2017. május 22.
 Rendkívüli ülés keretében döntött a „Tiszaszőlősi
útfelújítás” címmel benyújtott pályázathoz szükséges önerő
módosításáról.
 Döntött a Tiszaszőlősi Általános Iskola épület bővítési és
felújítási munkálatainak kivitelezésére beérkezett ajánlatok
elbírálásáról.


4./ 2017. május 29.
 Megtárgyalta és elfogadta a Tiszafüredi Rendőrkapitányság
vezetőjének Tiszaszőlős községről készült közbiztonsági
beszámolóját.
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A Képviselő-testület megtárgyalta és rendeletbe foglalva
elfogadta a Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2017. évről
készített költségvetési beszámolóját.
Megtárgyalta és elfogadta a 2015. és 2016. évről készült
pénzügyi ellenőrzési jelentést.
A Könyvtárellátó és Szolgáltató Rendszer által közzétett
tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta a Képviselő-testület.
Megvásárlásra felajánlott ingatlanok ügyében hozott
döntéseket.
Zárt ülés keretében szociális bérlakás iránti kérelmek
ügyében hozott döntéseket.

5./ 2017. július 03.
 Megtárgyalta és elfogadta a Tiszaszőlősi Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat
beszámolóját
Tiszaszőlős
községben 2016. évben végzett tevékenységéről.
 A „300 adagos konyha kialakítása” címmel, „Tiszaszőlős
Község Cseperedő Óvoda férőhelyszám bővítése” címmel
és „Helyi piac és hűtőház kialakítása Tiszaszőlős
településen”
címmel
támogatást
nyert
projektek
megvalósításához kért ajánlatokat közbeszerzési szakértői,
műszaki ellenőri, projektmenedzseri és nyilvánosság
tájékoztatása feladat ellátására.
 Határozatot hozott a „Tiszaszőlősi Községi Könyvtár és
Szabadidőközpont felújítása” címmel benyújtandó projekt
önerő felhasználásáról.
 Megtárgyalta a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által
Tiszaszőlős településen 2016. évben végzett munkájáról
szóló beszámolót.
 Döntött a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási
szerződés közös megegyezéssel történő felmondásáról.
 „Nők a családban és a munkahelyen” című felhívásban
foglaltak megvalósítására együttműködési megállapodás
megkötéséről döntöttek.
 Ingatlan felajánlások ügyében hozott határozatokat.
 Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról döntött.
 A megépült 7 db önkormányzati út állagmegóvása
érdekében
forgalomkorlátozó
táblák
kihelyezéséről
határozott.
 Az Önkormányzat gyermekétkeztetési területén a létszámot
1 fő közalkalmazottal bővítette.
 A Tiszaszőlősi Általános Iskola tagintézmény-vezetői
feladatainak ellátására beadott pályázati anyagot
megtárgyalta és támogatta.
 Az önkormányzat 2017. évi költségvetési tervében
elfogadott pénzügyi előirányzat átcsoportosításáról döntött.
 Határozatot hozott a tiszaszőlősi Köztemetőben lévő
kolumbárium bővítéséről.
Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a képviselő-testület
nyilvános üléseiről készült részletes jegyzőkönyveket a Községi
Könyvtárunkban és a települési honlapon tanulmányozhatják, a
legutóbb elfogadott önkormányzati rendeletek az önkormányzat
hirdető
tábláján
és
a
település
honlapján
is
(www.tiszaszolos.hu) is megtekinthetők.
Készítette: Gönciné Oláh Márta
jegyzőkönyvvezető
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Megkérdeztük a polgármestert…
Az előző számunkban hírt adtunk arról,
hogy folyamatban van 2 raktár-csarnok
építése és elkezdődött a tavaly elnyert
pályázatokkal az önkormányzat tulajdonában lévő épületek felújítása,
bővítése.
Kora tavasszal felújítottuk az egykor
orvoslakásként is használt könyvtár
tetőszerkezetét. A javítás sürgős volt,
mert az elöregedett eternitpala miatt már
több helyen beázott az épület. Korábban
is észleltük a hibát, de a napelemek
felszerelése után vált igazán sürgőssé a
tetőszerkezet cseréje.
Hasonló gondok voltak az iskolában is.
A közel 90 éves épület szintén sürgős
beavatkozást igényelt. A tetőszerkezet
rendkívül rossz állapotban volt, már egy
kisebb eső után is beázott a mennyezet.
A részleges javítás szóba sem került, a
beázást csak a tönkrement, megrokkant,
hibás tetőszerkezet cseréjével lehet
megszüntetni.
Ugyancsak évek óta gondot jelent az
iskolai mosdó és wc állapota. A 80-as
évek közepén épült vizes blokkot csak
az udvarról lehet megközelíteni, ezért
télen fagyveszélyes volt, a felszerelése
pedig elavult, a használat során tönkrement. Legrosszabb
helyzetben az alsótagozatos gyerekek voltak, mert szinte
körbe kellet járni az egész épületet, hogy a mosdóba
eljussanak.
Az iskolai szünetet kihasználva azonnal elkezdődtek a
munkálatok, melynek során a régi mosdó felújításra kerül,
az átalakítás után már a folyosóról is megközelíthető lesz.
Az alsótagozatos tanulók részére új vizesblokk épül, a
használatához nem kell kimenni az udvarra. Itt lesz
kialakítva egy akadálymentes, a mozgássérültek számára is
használható blokk. A tetőjavítás és a vizes blokk kialakítása
45 millió forintból valósul meg, ebből 39 millió az elnyert
támogatás.
A rossz ablakok miatt a tornaterem is beázik, a rossz
szigetelés miatt az épület energiapazarló. A felújítása
megkezdődött, megérkeztek a műanyag ablakok, az épület
körbe van állványozva, remélhető, hogy az új tanévet már a
felújított iskolában kezdhetik a tanulók. A tornaterem
épületének teljes homlokzati hőszigetelése, a homlokzati

nyílászárók és a tetőhéjalás
cseréje összesen 23,5 millió
forintba kerül, ebből 20
millió a támogatás.
Ugyancsak komoly átalakítás
folyik az idősek nappali
ellátását, valamint a Családés Gyermekjóléti Szolgálatnak helyet adó épületen,
annak ellenére, hogy az
épület már többször át lett
alakítva. A használat során
kiderült, hogy nem felel meg
a változó követelményeknek.
Itt is gondok vannak az
szigeteléssel, a labirintusszerű belső kialakítással. A
munkálatok során nyílászárók cseréje, a helyiségek
elrendezésének átalakítása,
akadálymentesített wc és
zuhanyzó kerül kialakításra,
a gyermek jóléti szolgálat
pedig külön bejáratot kap.
Az átalakítást 32 millió Ft
saját forrásból kell megvalósítani, mert erre nem írtak ki
pályázatot.
Régi vágya teljesült a szőlősi
embereknek azzal, hogy tavasszal elkezdődött a belterületi
közutak
rekonstrukciója.
A
képviselő-testületet
közbeszerzési pályázatot írt ki 7 belterületi földút ill. a már
meglévő útalap szilárd burkolattal történő ellátására. Ezek
az utak (Ady Endre, út, Fehér Imre út, Damjanich út, Bem
apó út, Vörösmarty út, Gárdonyi út, Deák Ferenc út) az ott
lévő ingatlanok megközelítését szolgálják, átmenő forgalom
nem terheli. A pályázatot a Németh Út Kft. nyerte el és a
vállalásban foglaltak szerint el is végezte. Az 1943 méter
hosszú, 3-3,5 m széles út, 1 méter széles nemesített
padkával és a vízelvezető árkok felújításával együtt 68
millió forintba került, amit saját forrásból fizettünk.
Jelenleg további 6 projekt van közbeszerzés alatt, többnek
megérkezett a számlánkra a megítélt támogatás. A
beruházások alakulásáról az őszi számunkban adunk
tájékoztatást.
Oláh Vince
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„Közös a célunk: egy vonzó, jól összefügg – a község fiataljainak
megtelepedése, itt maradása, esetleg
működő iskola megteremtése…”
új családok beköltözése jelentené,
azonban
munkahely
A Karcagi Tankerület Központ 2017. amelynek
május 9-én pályázati felhívást tett teremtése, lakóhely biztosítása is
közzé a Kossuth Lajos Gimnázium feltétele.
esetben
a
törvényi
Tiszaszőlősi
Általános
Iskolája Ellenkező
tagintézmény-vezetői munkakörére. kötelezettségeket figyelembe véve,
A
meghirdetett
állásra
Jóvér mint már az előző tanév is példa rá,
Kálmánné tanár, a KLG Kossuth osztályösszevonásokra kerül sor,
Lajos
Általános
Iskolája amely azonban szintén a törvényi
megfelelően
felső
tagintézmény- vezető
helyettese előírásoknak
nyújtott be pályázatot. A benyújtott tagozatban nem engedélyezett.
pályázatról
a
törvényben Ekkor már valóban vészhelyzet
véleményt következik be az iskolában.
meghatározattak
mondhattak, többek között a
Tiszaszőlős
Községi
Névjegy
Önkormányzat képviselő-testülete
is megismerte és véleményezte. „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem
Megállapította, hogy a gondosan lehetetlen…”
/Gróf Széchenyi István/
összeállított
pályázat
helyzetelemzése átgondolt, a
megfogalmazott célok reálisak.
Jóvér Kálmánné munkája ismert,
korábban 14 évet tanított a szőlősi
iskolában. A képviselőtestület a
pályázatot jónak tartotta, az
elfogadását
és
a
pályázó
megbízását javasolta.
A tankerület igazgatója 2017.
augusztus 15-i hatállyal öt évre
megbízta a tagintézmény-vezetői
feladatok ellátásával.
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csapatmunkában képzelem el a
tagintézmény működését.
A vezető önmagában kevés, kellenek
hozzá a munkatársak: a pedagógusok,
ügyviteli és a technikai dolgozók is.
Első feladatom kollégáimmal közösen
egy olyan munkaterv összeállítása a
következő
tanévre,
amely
megelégedéssel tölti el az idejáró
gyermekeket és az általuk az
iskolával kapcsolatba kerülő szülőket
is.
Vezetői programjában egy olyan
iskolát vázol, ahová a gyerekek
szívesen járnak, a szülők
elégedettek, a pedagógusok
motiváltak. Hogyan, milyen
eszközökkel kívánja ezt
megvalósítani?

Úgy
gondolom,
hogy
vezetésem
alatt
kitartó,
odaadó
munkával
megőrizve a hagyományokat
- tovább növelve a szakmai
munka színvonalát, megújuló
változásokat is teremthetek
az iskolai munka mindennapjaiban, szokásrendszerében.
A tanulóközösség összetétele
szükségessé teszi olyan módszerek,
eszközök
alkalmazását,
amelyekkel
A pályázatában Nelson Mandela
megteremthetjük
a
gondolatait
olvashattuk,
lehetőségét a hátrányokkal
miszerint: „a jó vezetőnek
érkező,
vagy
lemaradó
vészhelyzetben, az első sorban a
Jóvér Kálmánné
tanulók felzárkóztatásának.
helye”.
Van,
vagy
volt tanító, általános- és középiskolai földrajz tanár
A tantestület pedagógusainak
vészhelyzet az iskolában?
Az a település, amelynek nincs szakmai
fejlődése
érdekében
Remélem nincs. Hosszú távon iskolája, előbb-utóbb elöregszik, mert szükségesnek
tartom,
hogy
a
fiatalok
elköltöznek
onnan.
Ezért
azonban
vannak
olyan
megismerkedjünk olyan intézméelgondolkodtató
számadatok, gondolom, hogy a település és az nyekkel, ahol sikeres pedagógiai
amelyek
semmiképpen
sem iskola léte szorosan összefügg.
innováció valósult meg. Bármely
hagyhatók figyelmen kívül az iskola Az iskola megőrzése érdekében program megismerése és annak
jövőjét illetően. Az intézményben a szükség lenne egy példaértékű elfogadása esetén a bevezetése
tanuló-létszámok
alakulására
a települési összefogásra, amely azt a nagyon komoly szakmai felkészülést
csökkenő tendencia a jellemző. Az célt szolgálná, hogy a Tiszaszőlősön és tanulást igényel a pedagógusok
elmúlt tanévben az alsó tagozaton a született gyerekek helyben járjanak részéről.
Ezért
a
bevezetése
létszám 39 fő volt, a felső tagozaton iskolába.
mindenképpen közös döntés után
66 fő. A nyolcadik osztályba 16
képzelhető el.
tanuló járt és az első osztályba Mi lesz az első dolga a régi-új
jelenleg 10 tanuló iratkozott be.
(FOLYTATÁS A KÖVEKEZŐ
munkahelyén?
A megoldást a település és az iskola Kollégáimmal megismertetni vezetői OLDALON)
jövője
érdekében
amely elképzeléseimet és biztosítani őket
véleményem
szerint
szorosan arról, hogy demokratikus vezetőként
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(AZ
ELŐZŐ
OLDAL
FOLYTATÁSA)
Az egyik legfontosabb pedagógiai
elvem, hogy minden tanuló saját
képességeinek megfelelő eredményt
érjen el. Ehhez azonban meg kell
nyernünk a tanulók bizalmát. Mindezt
nem elszigetelten kell elérnünk,
hanem számítok a szülők támogató
együttműködésére. Közös célunk,
hogy olyan gyermekeket neveljünk,
akik megállják a helyüket a
középiskolákban
és
a
felnőtt
társadalom hasznos tagjaivá váljanak.
Az utóbbi években, az iskolában
megnövekedett a társaival agresszív,
nevelőivel tiszteletlenül viselkedő
tanulók és ennek következményeként
a fegyelmező intézkedések száma.
Nőtt a hiányzások, sőt az igazolatlan
hiányzások mértéke.
Ezért fontosnak tartom már alsó
tagozatban kialakítani a tanulóközösség szabályrendszerét, s ezen
értékrend szerint folytatni a közösség
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formálását a felső tagozaton is. A
konfliktusok
kezelésében
következetes, egységes értékrendet
szükséges kialakítani.

5
alatt álló tetőcsere és vizesblokk
felújítása, amelyért úgy gondolom,
nagy-nagy köszönettel tartozunk
ingatlanunk
tulajdonosának,
Tiszaszőlős
Község
Önkormányzatának.
Hasonlóképpen segítségre számítok
olyan iskolai pályázati lehetőségek
kihasználásában,
amelyek
Önkormányzati támogatás nélkül nem
valósíthatóak meg.
Az együttműködés továbbra is
kiterjed a közös községi rendezvények, ünnepségek lebonyolítására,
ahol
számíthatnak
az
iskola
diákjainak közreműködésére.
Bizonyára a mindennapi munka
számtalan közös lehetőséget tartogat
még
számunkra
ebben
a
vonatkozásban.

A képviselő-testület támogatásáról
biztosította vezetői megbízatását.
Milyen konkrét segítséget vár
tagintézmény-vezetői munkához, és
miben kíván együttműködni a helyi
önkormányzattal?
Tartalmas,
konstruktív
együttműködésre törekszem Tiszaszőlős
Község Önkormányzatával. Mint
ingatlanunk tulajdonosa eddig is
közreműködött
az
intézmény
állagmegóvásában, a jövőben is
számítunk támogató segítségükre,
szorosabb kapcsolat és tartalmi
munka kiépítésére.
Együttműködésre számítok olyan
iskolát érintő pályázati lehetőségek
A vezetői megbízásához
kihasználásában, amelyre esetlegesen gratulálunk és sikeres, eredményes
az Önkormányzatnak van lehetősége.
munkát kívánunk!
Mint például a jelenleg kivitelezés

A tanévzáró ünnepségen könyvjutalomban részesült tanulók névsora:
Kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók:
1.osztály: Oláh Attila Levente, Oláh Bence, Tarkó Lilla Dóra
3. osztály: Czinege Nándor, Fekete Milán
Bendegúz, Szőke Szabolcs
5.osztály: Győri János, Rácz Martin
8. osztály: Vígh Kamilla
Jeles tanulmányi eredményt elért
tanulók:
1. osztály: Jónás Melissza Nelli
2. osztály: Doma Jázmin Anna, Hajnal
Kinga, Szitai Albert,
3. osztály: Kócs Amira, Rabi Roxána,
Rabi Dzsenifer, Szentgyörgyi András,
Zolnai Benjámin,
4. osztály: Marek Boglárka,
8. osztály: Oláh Márk, Szőnyi Imre.
A Cseh István és Néhai Szilágyi Ida Alapítvány pénzjutalmában részesült, 4,00 felett teljesítő felső
tagozatos tanulók névsora:
5. osztály: Bohács Viktória, Garabecz Veronika, Győri János, Rácz Martin
6. osztály: Révész Szimonetta, Szőke Noémi
7. osztály: Máté Evelin, Székely Erika, Bodnár Laura, Kolozsi József, Mészáros István
8. osztály: Vígh Kamilla, Zolnai Szimonetta, Oláh Márk, Szőnyi Imre
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Mi újság? - 10 éves a Szőlősi Hírek
Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2006-ban úgy döntött,
hogy újságot indít Szőlősi Hírek címmel. Az első szám
2007. májusában készült el. A bemutató számban Kerekes
András polgármester úgy fogalmazott, hogy az újságban
szeretnénk az állampolgárokat értesíteni a képviselő-testület
munkájáról, a törvények és a helyi rendeletek változásáról,
az intézményeink életéről, és minden olyan eseményéről,
ami a település lakóinak életét megkönnyítheti.
A szerkesztőségben Szabóné Szegedi Edit, Debrődiné
Zoboki Magdolna, Tolvaj
Lászlóné, Molnár László,
Oláh Vince, Tar Lajos kapott
helyet. Írt az újságban Varga
Mihály
miniszter
úr,
országgyűlési képviselő, írtak
az
intézmények
vezetői,
munkatársai, diákok. Volt, aki
a nagybátyja verseit ajánlotta
fel, mások ötletet adtak, hogy
miről írjunk.
Minden szám második oldalán
beszámoltunk a képviselőtestület munkájáról, a hozott
döntésekről, és felhívtuk a
figyelmet aktuális eseményekre, helyi programokra.
Megjelentettük a falunapi
programokat, iskolai, óvodai
rendezvényekről
készült
beszámolókat. Jelen voltunk
minden közmeghallgatáson,
választási gyűlésen, az idősek
rendezvényein.
Több számban is bemutattunk
olyan idős embereket, akik
szívesen meséltek életükről,
meglehetősen nehéz sorsukról, a 20. század embert próbáló
éveikről. Kétszer is mesélt életéről Mariska tanitónéni, aki
98 éves korában is optimistán várta a holnapot. Ott voltunk
és köszöntöttük 100. születésnapján, amikor elmesélte, hogy
gyakran álmodik kis falujáról. Érdekes volt hallgatni a
férfiak visszaemlékezéseit arról, hogyan élték át a
világháború nehéz éveit, a katonaságot, a fogolytábort.
Bemutattuk a településünk fiatal orvosát, az intézményink
vezetőit, kiemelkedő sikert elért diákjait, érdekes szőlősi
embereket. Többször megkérdeztük a polgármestert egy-egy
döntés, elképzelés hátteréről. Megjelentettük magyarul
HYMER CLUB INTERNATIONAL MAGAZIN 2008.
novemberi számában a községünkről megjelent cikket.
Hagyomány, hogy a 90 éves lakosokat a polgármester is
köszönti születésnapjuk alkalmából, akik szívesen fogadják
ezt a figyelmességet. Erről az eseményről az újág is
beszámolt egy rövid méltatás és egy fotó erejéig.
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Állandó rovat a 7. oldalon megjelenő anyakönyvi hírek, ahol
beszámoltunk az élet nagy eseményeiről: születésről,
halálról, házasságkötésről. Az újság elmúlt 10 éve alatt
Szőlősön 157 gyermek született, 205-en meghaltak, 5
halottunktól rövid nekrológban búcsúztunk. Ez idő alatt 82
pár pedig úgy gondolta, hogy az anyakönyvezető előtt is
megerősítik döntésüket, hogy házasságot kötnek.
Az újságunk évente 3-5 alkalommal 8-10 oldalon jelenik
meg 550-600 példányban. Tíz év alatt összesen 39-szer
kapták meg ingyenesen a község lakói.
Nem végeztünk kutatást arról, milyen hatást váltott ki egyegy cikk, de a honlapunkon lévő
számláló
szerint
legtöbben
(2842-en) a 2010. augusztusi
számot olvasták.
A kezdetekben fekete-fehér
kivitelben történt a szerkesztés és
nyomtatás, amit a karcagi
nyomdában végeztek. Később a
szerkesztés
már
színesben
történt, az elkészült lapot
feltettük a honlapunkra is, de a
nyomtatott példány továbbra is
fekete-fehér maradt. Jelenleg a
nyomtatás az önkormányzati
hivatal sokszorosítóján történik.
A képviselő-testület 2017. július
17-i ülésén tárgyalta a „Szőlősi
Hírek” munkáját és az alábbi
megállapítást tette:
„Az
újság
főszerkesztői
feladatainak ellátásával Oláh
Vince
alpolgármester
lett
megbízva, akinek irányításával
még 5 munkatárs vett részt a lap
szerkesztésében. A szerkesztőség
tagjai közül Tar Lajos, Tolvaj Lászlóné és Molnár László
különböző okból kifolyólag már nem vesz részt a
szerkesztésben. A fent nevezett személyeknek Tiszaszőlős
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni a
helyi
újság
lapszámainak
elkészítésében
és
megjelentetésében eddig nyújtott teljesítményét, és áldozatos
munkáját.
A testület egyetértését fejezte ki az új szerkesztőségi tagok
személyére tett javaslattal és támogatja Szabóné Koczok
Nóra, Kéki Ibolya és Szabó István felkérését szerkesztői
munkatársi feladat ellátására, akiknek közreműködésével az
eddig megszokott színvonalú helyi lap megjelenésére
számíthat Tiszaszőlős lakossága.
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Anyakönyvi hírek
Legutóbbi számunk óta elhalálozott:
Ács János an: Monoki Erzsébet
Varga László Elek an: Fazekas
Julianna
Nagy Gáspár an: Suth Ilona
Gőz Bálintné an: Oláh Julianna
Béke poraikra!
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Legutóbbi számunk óta született:

Oláh Szabolcs an: Imre Nikoletta
Darai Tamara Csilla an: Jakab Tamara
Túró Dzsesszika Katerina an: Nagy Roxána
Kalmár Gergő an: Boros Erika
Kassai Amira Mia an: Kassai Diána

Házasságot kötött:

Fecske István és Biriszló Irma
Fekete Zoltán és Garabec Kitti
Révész Simon és Szőke Éva
Erőss István és Bogdán Zsuzsa
Gratulálunk!

Jó egészséget!

51 év után újra együtt - osztálytalálkozó a tiszaszőlősi iskolában
Eltelt 51 év, amióta búcsút mondtunk az iskolánknak, azóta nem láttalak. De sokszor megkérdeztem
gondolatban: Ki, merre járhat ebben a nyüzsgő világban? 51 év! Még kimondani is nehéz, nem hogy megélni a
jót, avagy a szenvedést.
A Tiszaszőlősi Általános Iskola 1966-ban végzett osztályának
tanulói az idén - 2017. július 8-án - osztálytalálkozót tartottak.
Ünneplőbe öltözött hölgyek és urak gyülekeztek az egykori iskola
előtt. Már az első percektől kezdve érezhető volt, hogy meglesz a
régi hangulat.
Az egykor zajos osztály nem hazudtolta meg önmagát. A tanítás
befejezése után ugyan megkezdődött az épület felújítása, de a régi
tantermünket meg tudtuk nézni. Az elmúlt fél évszázad alatt az
iskola teljesen megváltozott, viszont az akkori csínytevésekre sokan
emlékeztek és nagy derültséget okozva mesélték. Az iskola udvarán
készült egy csoportkép, majd elindultunk a Szőlőszem Farmra, ahol
ebéd várt ránk, a délutánt beszélgetéssel, kellemes élmények
felidézésével, sok nevetéssel, igen vidám hangulatban
töltöttük.
Ami a létszámot illeti az iskolai nyilvántartás alapján
1966-ban 40 diák fejezte be az általános iskola 8.
osztályát, bár az osztály tablón csak 36 név szerepel.
Négyen valamilyen oknál fogva lemaradtak róla, de
hogy kik voltak, arra már mi sem emlékeztünk.
A találkozóra tizenkilencen jöttek, el valamint Bartók
Lajos tanár úr, aki feleségével együtt érkezett. Sajnos
osztályfőnökünk - Szabó Gáborné Editke - egészségi
okok miatt nem jött el. Az elmúlt 51 év alatt 13
osztálytársunk meghalt, róluk a
temetőben
emlékeztünk meg.
Amíg vártunk a finom ebédre, mindenki felidézte az
elmúlt éveket. Volt, aki csak egyszer járt azóta a
faluban, és el is tévedt . Ezen persze jót derültek azok, akik ma is itt élnek, hogy lehet eltévedni ebben a kis faluban?
Mire mindenkiről kiderült mi történt a fél évszázad alatt, meghozták az ebédet. Késő délutánig folytattuk a
beszélgetést, néha kisebb csoportokban is, mint régi barátnők. Nagyon jó hangulatban telt el a délután, búcsúzáskor
megbeszéltük, hogy 1 év múlva újra találkozunk. Bízunk benne, hogy akkor azok is el tudnak jönni, akik most nem
voltak itt.
És akkor, akik itt voltak:
Angi Erzsébet, Báthori Julianna, Bokor Edit, Fórizs Margit, Kaló Borbála, Kökény Julianna, Nagy Margit, Nyíri
Ilona, Pálfi Julianna, Soós Irma, Szép Irma, Varga Mária, Lódi Mária, Csortos István, Kálmán Imre, Laki József,
Nagy Benedek, Szőke János, Tóth Béla.
A viszontlátásra jövőre!
Nagy Jánosné Nagy Margit
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