AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

XI. évf. 1. szám

Nőnapi gondolatok
1857. március 8-án New Yorkban 40 ezer textil- és
konfekcióipari munkásnő sztrájkolt a béregyenlőségért
és munkaidő csökkentésért. 100 évvel ezelőtt
ugyanezen a napon vonultak utcára a szentpétervári
asszonyok „munkát, kenyeret” skandálva. Gondolta
volna valaki, hogy e két dátum fogja befolyásolni a
késői utódok március 8-i programját?
Településünk vezetői úgy
határoztak, hogy községi
ünnepségen is köszöntik az
intézményeinkben dolgozó
munkatársakat, és egy szál
virág mellé kis műsorral
teszik emlékezetessé a
hölgyek,
lányok,
asszonyok,
feleségek,
társak,
édesanyák
és
nagymamák délutánját. A
nemrég
kialakított
házasságkötőbe szólt a
meghívó. Sokan most
voltak először az ifjú
pároknak
ízlésesen
kialakított helyiségben. Mi
volt a célja ennek a
délutáni ünnepségnek?
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A március 8.-i ünnep súlyos politikai viszonyok között
született, és hosszú története során kapott „hideget és
meleget”. A világ sok táján ismeretlen fogalom a nők
megbecsülése, máshol nemzeti ünnepként ünneplik.
Valószínű azért lett ilyen kedves ez a nap, mert a
közelgő tavasz első virágait a nők kapják, ilyenkor
figyelnek rájuk, megsimogatják a lelküket, önmagukért
kapnak szeretet, ajándékot és főleg sok virágot.
Az európai kultúrában
egyetlen férfinak sem
jut eszébe, hogy virág
helyett olcsó „kütyüvel”
ajándékozza
meg
kedvesét, mert a virág
annak
a
léleknek
szimbóluma, amit a nők
lehelnek világunkba.
Ilyenkor
illik
megköszönni,
hogy
lányaink, asszonyaink
vállukon hordozzák a
világ
lelki
terheit,
megteremtik
szűkebb
környezetünk
tisztaságát,
rendjét,
végzik gyermekeink nevelését az óvodában és az
iskolában, óvják egészségünket és intézik ügyes-bajos
dolgainkat. „Nem sok alkalom van arra, hogy így
közvetlenül, a legmélyebb tiszteletünket és hálánkat
kifejezve a férfiak nevében köszöntsünk minden
kolléganőt azért, hogy mellettünk vagytok, értünk
vagytok és azért, hogy vagytok nekünk!”

Ezt Kerekes András polgármester fogalmazta meg
ünnepi beszédében. Köszönteni társunkat, a nőket, akik
születésünk óta körülvesznek, velünk vannak, kísérnek
utunkon, bárhová is vet bennünket az élet. Tőlük
tudjuk milyen a gondoskodás, az elfogadás melegsége,
az anyai szeretet, az igazi társkapcsolat, az egymásra
utaltság, a különbözőség és a hasonlóság dinamikus Az ünnepségen Osgyányi Mihály verssel köszöntötte a
megjelent hölgyeket, majd kolléganőjével - Scheer
egyensúlya. Mit is mond erről Karinthy Ferenc?
Líviával - operett-és musical darabokból álló
Ül az ember egy szobában egy széken. Az ajtó zárva. műsorukon szórakozhatott a közönség. Végül
De ha belép egy nő, az ember megszűnik csak állófogadáson látta vendégül az önkormányzat az
embernek lenni, és azonnal férfi lesz. És éppen annyira intézmények női dolgozóit.
lesz férfi, mint amennyire Nő volt az, aki belépett.
Oláh Vince
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Tisztelt Olvasók!
Legutóbb megjelent lapszámunk óta Tiszaszőlős Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 7 alkalommal ülésezett. 
1./ 2016. november 24.
 Rendeletet alkotott az avar és növényi hulladék nyílttéri
égetésének szabályairól.
 Rendeletet alkotott a szociális célú szénjuttatásról.
 Elfogadta a TRV Zrt. szerződés módosítását.
 Határozott a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás és az Önkormányzati Társulás
társulási megállapodás-tervezetének elfogadásáról.
 Döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázatok elbírálásáról.
 Elfogadta a Tiszaszőlősi Szociális Intézmény épületátalakítás tervdokumentációjának elkészítésére érkezett
ajánlatot.
 Kiválasztotta a „Tiszaszőlősön 1956-os emlékmű
állítása” címmel benyújtandó pályázathoz kapcsolódó
emlékmű tervet.
 Határozott a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kiegészítő
támogatáshoz
szükséges
kapcsolódó
önkormányzati önerő biztosításáról.
 Döntött Szabóné Koczok Nóra óvodavezető határozott
idejű intézményvezetői megbízásáról.




2./ 2016. december 14.
 Módosította az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 3/2016. (III.7.) sz. önkormányzati rendeletet.
 Megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2016. év
III. negyedévi költségvetési beszámolóját.
 Jóváhagyta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2017.
évi költségvetési koncepcióját.
 Döntött az Önkormányzat által 2017. évi járási
startmunka mintaprogram keretében mezőgazdasági
földutak
karbantartását
tartalmazó,
továbbá
mezőgazdasági, valamint helyi sajátosságra épülő,
illetve belvízelvezetés keretében és belterületi közutak
karbantartásában
közfoglalkoztatást
megvalósító
program jóváhagyásáról és benyújtásáról.
 Elfogadta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2017. évi
belső ellenőrzési tervét.
 Ingatlanvásárlási ügyekben döntött.
kialakítására
kivitelezői
ajánlat
 Raktárépületek
elfogadásáról határozott.
 „KÖFOP-1.2.1-vekop-16 Csatlakozási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
című pályázathoz kapcsolódó feladatok ellátására
ajánlatok kiválasztásáról döntött.
Határozott a Könyvtár és Szabadidő Központ vezetői
beosztására kiírt pályázati anyag elbírálásáról.

3./ 2017. január 25.

 Módosította az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
szóló 3/2016. (III.7.) sz. önkormányzati rendeletet.
 Módosította a gyermekétkeztetés intézményi térítési
díjának és a rezsikulcsának megállapításáról szóló
9/2012. sz. önkormányzati rendeletet.
 Rendeletet alkotott a közszolgálati tisztviselők 2017. évi
illetményalapjáról.
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Határozatban megállapította a polgármester illetményét
és költségtérítését.
Döntött
az
alpolgármester
illetményének
és
költségtérítésének megállapításáról.
Tudomásul vette az alpolgármester tiszteletdíjának egy
részéről történő lemondását.
Elfogadta a Tiszaszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői Cafetéria Szabályzatát.
Tiszaszőlős
Községi
Önkormányzat
Képviselőtestületének 2017. év I. félévi munkatervét elfogadta.
Ingatlanvásárlás céljából árverésen való részvételről
döntött.
Határozott a Tiszaszőlősi Általános Iskola felújításáról.
Elfogadta Kerekes Andrásné kézműves foglalkozás
tartására tett ajánlatát.
Ingatlanvásárlás ügyében döntött.
Határozott a Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda és
alapítványa támogatásáról.
Döntött a Bánó tanyára vezető földút fejlesztéséről,
valamint a hozzá kapcsolódó pályázati projekt tervdokumentációjának elkészítésére érkezett árajánlat
kiválasztásáról.
Zárt ülés keretében szociális bérlakás iránti kérelem
ügyében döntött.

4./ 2017. február 13.
 Megtárgyalta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2017.
évi költségvetés I. fordulóját.
 Elfogadta
Tiszaszőlős
Községi
Önkormányzat
intézményeivel jogviszonyban álló munkavállalókra
vonatkozó cafetéria juttatást, valamint a Cafetéria
Szabályzatot.
 Döntött 7 db önkormányzati tulajdonban lévő út
építésére, valamint a Tiszaszőlősi Szociális Intézmény
felújítására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatásához
közbeszerzési szakértő kiválasztásáról.
 Határozott a szociális szolgáltatás térítési díjáról.
 Ingatlanvásárlási ügyekben döntött.
 Az Általános Iskola vizes blokk bővítés és átalakítás
tervdokumentációjának elkészítésére érkezett ajánlat
elfogadásáról döntött.
 Zárt ülésen döntött szociális bérlakás iránti kérelem
ügyében.
5./ 2017. február 22.
 Tiszaszőlős Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottság tagjának és külsős tagjainak megválasztásáról
döntött.
 A könyvtár tetőszerkezetének cseréjére érkezett árajánlat
elfogadásáról döntött.
6./ 2017. március 09.
 Elfogadta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2017. évi
költségvetését.
 Elfogadta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2017. évi
Közbeszerzési Szabályzatát.
 Elfogadta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2017. évi
Közbeszerzési Tervét.




(folytatás a 3. oldalon)
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(a 2.oldal folytatása)

 A községben 2017. évben tervezett 7 db önkormányzati
út megépítésével kapcsolatos közbeszerzés becsült
értékének meghatározásáról, az eljárás megindításáról, a
megvalósításhoz
szükséges
pénzügyi
fedezet
biztosításáról,
a
Bíráló
Bizottság
tagjainak
megválasztásáról, valamint az eljárásba bevonandó
gazdasági szereplők kiválasztásáról döntött.
 Kiválasztotta a Tiszaszőlős Községi Könyvtár oktatási
célú bővítésére benyújtandó pályázati projekthez a
tervdokumentum készítőjét.
 Határozott a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben – kedvezményezett térségek” pályázatok
benyújtásáról.
 „Tiszaszőlősön 1956-os emlékmű állítása” címmel
benyújtott pályázat módosításáról határozott.
 Döntött a Tiszaszőlősi Községi Sportegyesület
támogatásáról.
 Napenergia hasznosítására a PANNON Green Power Kftvel való együttműködés elutasításáról döntött.
 Határozott szociális konyha létesítésére pályázat
beadásáról.
 Ingatlanvásárlás ügyében döntött.
 Zárt ülés keretében szociális lakás iránti kérelmek
ügyében döntött.
7./ 2017. március 30.
 Rendeletet alkotott a hivatali helyiségen kívüli és a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
szabályairól és díjairól.
 Határozott a Tiszaszőlősi Szociális Intézmény felújítására
és bővítésére irányuló közbeszerzés becsült értékének
meghatározásáról,
az
eljárás
megindításáról,
közbeszerzési szakértő kiválasztásáról, az eljárási
dokumentum elfogadásáról, valamint az eljárásba
bevonandó gazdasági szereplők kiválasztásáról.
 Határozott a tornaterem tető és nyílászáró cseréjének
munkálataira irányuló közbeszerzés becsült értékének
meghatározásáról,
az
eljárás
megindításáról,
közbeszerzési szakértő kiválasztásáról, az eljárási
dokumentum elfogadásáról, valamint az eljárásba
bevonandó gazdasági szereplők kiválasztásáról.
 Módosította a Tiszaszőlősi Községi Önkormányzat 2017.
évi közbeszerzési tervét.
 Ingatlan vásárlásáról döntött.
 Szándéknyilatkozat beadásáról határozott a Tisza-tavi
Területfejlesztő Nonprofit Kft.-ben való részvételről.
 Elfogadta önkormányzati képviselő beadványában
felvetett kérdésekre adott tájékoztatást.
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.
Debrődiné Zoboki Magdolna jegyző

Hirdetés
Az elmúlt napok tavaszias időjárása miatt megemelkedett
a szabadtéri tüzek száma. A veszélyt a száraz aljnövényzet
és az avar jelenti, ami csapadékmentes időjárás esetén
nagyon könnyen meggyulladhat. Sok helyen már a tavaszi
kerti munkáknak is nekiláttak, elégetik a kerti
zöldhulladékot.
Az időnként jelentős kárral járó tüzek megelőzhetőek, ha
tisztában vagyunk a szabadtéri égetés szabályaival:
•
Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulladékot
égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben
engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben
meghatározott időben szabad égetni.
•

A külterületi tarlóégetést és vágott növények
égetését a munkálatok előtt tíz nappal
engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi
kirendeltséggel.

•

A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk
felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk
megfelelő mennyiségű oltóanyagról.

•

Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi
szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk,
amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk
tartani.

•

Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést
és oltsuk el a tüzet.

A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal sújtható.
Ha valaki a kertjében úgy éget zöldhulladékot, hogy azt
nem engedélyezi önkormányzati rendelet, vagy nem a
rendeletben meghatározott időben végzi, az 20 ezer
forinttól 60 ezer forintig terjedő bírságra számíthat.
Aki engedély nélkül éget külterületen, az 50 ezer forinttól
fél millió forintig terjedő bírságra számíthat.
Ha az égetés során akkora tűz keletkezik, ami miatt a
tűzoltóknak be kell avatkoznia, 20 ezer forinttól 3 millió
forintig is terjedhet a bírság.
Környezetünk megóvása és tisztántartása céljából egy
közös szemétgyűjtő túrára invitáljuk Önöket! 2017. április
23-án vasárnap 8:00-kor az Aranyosi-kikötőből indulva
megtisztítjuk a szőlősi partszakaszt és a horgászhelyeket.
Kérjük, csatlakozzanak hozzánk minél többen, hogy szép
és tiszta legyen a Tisza-tó falunkhoz tartozó része!
További információt adunk és jelentkezni lehet Szabó
Istvánnál a +36707737746 és Molnár Józsefnél a
+36706046189 telefonszámon (személyesen a helyszínen
is lehet csatlakozni csapatunkhoz).
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Mit jelent nekünk március 15?
Az 1848-as forradalom ünnepét sokan azonosítják az
ifjúsággal. Valóban: ezen a napon néhány elszánt pesti
fiatalember indította el azt a folyamatot, amely a
szabadságért, a magyar nép függetlenségéért vívott
küzdelemben érte el csúcspontját.
Fiatalok, általános iskolánk 8. osztályos diákjai írták le
gondolataikat az idei ünnepről:
Oláh Márk
Március 15-én minden magyar településen megünneplik az
1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapját. Így
mi is megemlékeztünk az iskolában egy műsor keretében.
Régebben az ünnepség számomra arról szólt, hogy előadtunk
egy műsort, valamilyen verset, és kokárdát tűztünk fel.
Ma már tudom, hogy ennél többet jelent, mert azok előtt
tisztelgünk, akik vérüket adták a magyar szabadságért.
Vajon hányan tennék meg ezt ma? A márciusi ifjak előtt ott

volt még az élet, de ők feláldozták magukat, hogy a jövő
nemzedékének ne kelljen rabságban élnie.
Közülük kiemelkedett Petőfi Sándor, aki nemcsak
szabadságharcos volt, hanem az akkori Európa legnagyobb
költője is. Ő írta és szavalta el a Nemzeti dalt, amit mi is
megtanultunk. Ez a vers egyértelműen kijelenti: „Rabok
tovább nem leszünk!”Bár a szabadságharc elveszett, de azért
nem volt hiábavaló. Példát mutatott nekünk is, akik ebben a
műsorban idéztük fel az eseményeket. Személyes élményem
továbbá, hogy két unokaöcsém mondta el Petőfi Csatadal
című versét, valamint az ünnepség végén én is koszorút
helyezhettem el az 1848-as emlékműnél, a kopjafánál.

Vígh Kamilla
Március 15. nemcsak egy átlagos nap a magyar emberek
számára. Ezen a napon minden magyar ember szíve egyként
dobban, hiszen fiatalok mutattak példát ezen a napon arról,
hogyan vívják ki a magyar nép szabadságát.
Ennek a napnak próbáltunk mi iskolások és az óvodások
együttesen összefogva méltó emléket állítani az ünnepségen.
Verseket, dalokat, táncot tanultunk, a délutáni próbákon így
állt össze kerek egésszé a műsor, mindenki hozzátette azt,
amiben a legjobb volt.
Az előadásunkkal kapcsolatban sok pozitív visszajelzést
kaptunk, ennek nagyon örültünk. Hiszen így már biztosan
tudtuk, hogy nem volt hiába a sok készülés, az izgalom,
méltóképpen emlékeztünk meg legszebb nemzeti
ünnepünkről.
Kovács Krisztián Richárd
Az 1848-as forradalom és
szabadságharc ünnepére idén is
műsorral készültünk. Maga a
műsor kicsit más volt, mint az
eddigi években. A megemlékezés
első felében bemutattuk ennek a
napnak, március 15-ének az
eseményeit: elhangzott többek
között a 12 pont, a Nemzeti dal
megzenésített
változata,
a
Föltámadott a tenger és Petőfi
lelkesítő költeménye, A nép
nevében. Ezután a magánélet egy
részletét mutattuk be: a színtéren
egy pár jelent meg, akik a
szabadságharc miatt, de a
viszontlátás reményében válnak el
egymástól.
A műsorzáró számaként minden
szereplő felsorakozott, és a Magyarország az én kedves, szép
hazám című népdalt énekeltük el iskolatársainkkal együtt.
Ezt a dalt eredetileg egy látás-és mozgássérült kisfiú énekli
szimfonikus zenekarral, operaénekesekkel együtt. Ezzel azt
szerették volna megmutatni, hogy akármilyen beteg egy
ember, vannak értékei, és hogy a zene gyógyító erejű. Ahogy
a dalt énekeltük, és közben körbenéztem, láttam, hogy a
vendégek szeme könnybe lábadt.
Az ünnepség a Szabadság téren folytatódott: itt helyezték el
a koszorúkat a Kopjafánál, majd második nemzeti énekünk,
a Szózat zárta a megemlékezést.
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Megkérdeztük Kerekes András polgármestert…

Hogyan készül egy költségvetés?
Kerekes András (KA): A képviselő-testület 2017. március 9én tartott ülésén döntött a község 2017. évi költségvetéséről. A
költségvetés készítése egy hosszú folyamat. A hivatal
munkatársai áttanulmányozzák a készítésre vonatkozó
szabályzókat, felmérik a tervezés során összegyűjtött
elképzeléseket, korábbi döntéseket és azok áthúzódó hatásait.
Ezek után kialakul egy tervezet – szakszóval koncepció -, amit
a képviselőtestület megvitat, kiegészít, és ezzel kezdetét veszi
Melyek voltak az alapvető szempontok
a költségvetés készítése során?
KA: A 2017. évre megfogalmazott
költségvetési alapelvek a következők
voltak:
• A község takarékos, átlátható és
biztonságos működtetése.
• A kötelezően ellátandó feladatok
biztosítása.
• A
szociálisan
rászorultak
támogatása.
• Az
elindított
beruházások
megvalósítása, befejezése.
• Tudatos településfejlesztés.
Igyekeztünk
olyan
feladatokat
meghatározni, amely erősíti a település
önfenntartó képességét, és hasznosítja
saját erőforrásait. Támogatjuk a lakosság
önszerveződő közösségeit, a civil szervezeteket és azok
kezdeményezéseit. (Sportegyesület, Polgárőrség, alapítványok,
stb). Figyeljük a pályázatokat, bekapcsolódunk az aktuális Milyen költségvetést fogadott el a testület? Megismerhetők
a költségvetés főbb számai?
KA: 2017-ben 356.994.810 költségvetési bevétellel,
556.994.810 Ft kiadással számolunk. Látszik, hogy a kiadás
200 millióval nagyobb, mint a bevétel, ugyanis ebben az évben
kezdődnek el azok a jelentős fejlesztések, amelyek a
felhalmozási kiadásainkat megnövelik. Ennek a forrása az
előző években elnyert pályázatok és a bankszámlánkon lévő
lekötött betét. Sok hasonlóság van az előző évek
költségvetéséhez, a különbség az, hogy saját erőből soha nem
volt ekkora fejlesztés a községünkben.
Milyen fejlesztések lesznek 2017-ben?
KA: Február hónapban pályázati pénzből új tetőt kapott a
könyvtár épülete. Elkészül 7 belterületi út teljes felújítása,
portalanítása. Üzemcsarnok épül a Dózsa György úton, ahol
műhelyek, a nagy értékű gépeknek, járműveknek raktárak
lesznek kialakítva. Teljes felújítás lesz a tornaterem
tetőszerkezetén és új nyílászárókat kap az épület. Hasonló
átalakítás lesz az ESZI épületén és az iskolában is. Ezek
összesen bruttó 235 millió forintba kerülnek.

az érdemi munka. A tervekhez hozzárendeljük a forrásokat,
meghatározzuk, hogy mi mennyibe kerül. Az így elkészült
változat január-február hónapban már a képviselők
rendelkezésére áll. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az első
változatot további “finom hangolásra” visszaadja a hivatal
pénzügyi munkatársainak, akik a módosításokat, javításokat
átvezetik, egyeztetnek a belső ellenőrrel és végleges döntésre
átadják a testületnek.

számunkra fontos - pályázatokba, mert rendelkezünk a
pályázatok önrészével.

A híradásokból ismert, hogy a kormányzat tervezi a
közfoglalkozás átalakítását.
Milyen hatással lesz ez
községre?
KA: Valóban van ilyen elképzelés, melynek előszelei már a
helyi közfoglalkozást is érinti. Ebben az évben is 6 programban
veszünk részt, de csak 90 fő foglakoztatását finanszírozza az
állam, így sokan kimaradtak a közmunkából. Igaz az is, hogy
többen a piaci szférában találtak maguknak állást. Változatlanul
fogjuk segíteni azok foglalkoztatását, akik tudnak és akarnak
dolgozni. A községben sok olyan feladat van, amit
közfoglalkozásban is el tudunk végezni. Az intézményekben 20
közmunkás dolgozik. Így a kertészetünkben, a mezőgazdasági
munkában, a belterületek ellátásában, romos házak bontásában,
felújításában vesznek részt közmunkások
Mi lesz a sorsa ezeknek a lakásoknak?
KA: A vásárlásra felajánlott épületek felértékeltetjük, ha a
lakás fekvése és ára kedvező megvásároljuk. A felújítható
épületeket szociális bérlakásként tervezzük hasznosítani. A
kiutalásra az önkormányzat pályázatot ír ki. A nagyon romos
épületeket lebontjuk és a telkét mezőgazdasági célokra
hasznosítjuk.
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Kézművesség a Könyvtárban

Február elejétől kezdődően minden csütörtök délután
szorgos kezek készítenek különféle alkotásokat a

Könyvtárban. Az iskola osztályai felváltva járnak
ide, hogy kreatívan eltöltsenek egy-egy délutánt.
Készültek már itt farsangi álarcok, a negyedikesek
megtanulták a körmönfonást, március 15-re
kokárdák, huszárcsákók, párták készültek. Csuhéból,
Pályázat
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány pályázatot írt ki az 1956-os
forradalmat és szabadságharcot felidéző, a hősöknek és az
áldozatoknak
emléket
állító
„Büszkeségpontok”
létrehozása. A pályázat célja: új emlékművek állítása,
melyet a pályázó által biztosított helyszínen és a
szükséges engedélyekkel kerülnek elhelyezésre. A
pályázaton elnyerhető támogatás mértéke: a pályázat
tematikájától függően 300.000 és 5.000.000 Ft közé esik,
vissza nem térítendő, előfinanszírozott támogatás. A
pályázat benyújtására jogosultak: önkormányzatok, civil
szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak és
egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok,
közművelődési
intézmények,
közintézmények,
államigazgatási szervek. A pályázatok megvalósítási
időszaka: 2016. március 1. – 2017. június 16.
Önkormányzatunk sikerrel pályázott, és 5 millió forint
támogatást kapott a Szabadság téren épülő emlékmű
megvalósításra. A szobor elkészítését Győrfi Balázs
szobrász, építész tervező művész vállalta. A
tereprendezéssel már megkezdődött az emlékhely
kialakítása.

2017. ÁPRILIS

dióból nyuszik, filc anyagból, gyöngyökből, színes
szalagokból mutatós tojások, ajtódíszek születtek.
Elsődlegesen a természetes anyagokkal történő
tárgyalkotás megismertetése, kipróbálása a célom,
mint pl. csuhéból, nemezből, gyapjúból, agyagból,
gyöngyökből, termésekből, de próbálunk szépet
létrehozni különféle papírokból, textilekből,
műanyagból is. A szövés, fonás, gyöngyfűzés,
gyöngyszövés, nemezelés, mára már elfeledett
tevékenységek, hasznos lehet megismerésük,
betekintést kapunk általa a népi hagyományok
világába, valamint fejlődik a tevékenységek közben
a figyelem, a kitartás, a finom mozgások , a
szépérzék. A tematika felépítésénél a jeles napokat,
ünnepeket és az évszakokat vettem alapul. Most a
húsvét közeledtével a tojás festés több technikáját
próbáljuk ki: köztük a néphagyományon alapuló
tojás berzselést és a festett tojás karcolással
(maratással) , történő díszítését is.
Minden kézműves tevékenységhez kedvet érző
gyermeket és felnőttet bátorítok ezúton is, hogy
jöjjön, vegyen részt ezeken a foglalkozásokon ! /
Plakátokon adunk erről tájékoztatást. /
Kerekes Andrásné
Népi játszóház vezető
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Anyakönyvi hírek
Legutóbbi számunk óta elhalálozott:
Nagy Gyuláné an: Vágó Mária
Nagy Gáborné an: Hornyacsek Mária
Faragó Pálné an: Soltész Zsuzsanna
Kovács József an: Novák Margit
Horváth Lajos an: Horváth Mária
Ladányi Lászlóné an: Sebők Róza
Béke poraikra!
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Házasságot kötött:

Legutóbbi számunk óta született:

Lakatos Denisz Brendon an: Lakatos Vivien
Lakatos Benjámin Adrián an: Kassai Diána
Imre Kristóf an: Imre Edina Mária
Tkálecz Boglárka Zoé an: Szakál Noémi
Tímea
Jó egészséget!

ÁRON VÉTETTETEK MEG, DICSŐÍTSÉTEK
ISTENT TESTETEKBEN!
“Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a
bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a
magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: dicsőítsétek
tehát Istent testetekben.” 1 Kor. 6, 19-20
A templom vagy az egyházi épületeink állapota a
legtöbbször pontos képet ad a gyülekezet állapotáról. A
falak, a vakolat, a tető vagy éppen egy tiszta, esetleg
pókhálós templombelső arról beszél, hogy milyen a

közösség és a közösség vezetői, milyen a hitük,
áldozatkészségük, szolgálatkészségük.
Az emberi test is templom – mondja Pál. Ebben az esetben
is hű képet ad a külső a belsőről. Ha rápillantunk valakire,
meg tudjuk állapítani, hogy egészséges vagy beteg, elgyötört
arcú vagy kipihent. Látjuk a testtartását, tekintetét, halljuk a
hangját, és mindez a belsőről árulkodik. Fáradtságról,
reményvesztettségről vagy erőről, élő hitről. Akárcsak egy
templomépület.
A ti testetek a Szentlélek temploma. – figyelmeztet minket
Pál. Ezzel a tudattal és felelősséggel viseljétek, gondozzátok,
éljetek benne.
Összekapcsolódik egy hely, egy épület és a szentség. A
templom akkor válik templommá, ha él benne egy hívő

Kalmár Gergő és Boros Erika
Szádvári Pál és Csecsődi Ágnes
Király Gábor és Szentesi Melinda
Oláh Csaba és Faludi Magda
50. házassági évfordulót ünnepelte:

Imre Lajos és Teleki Piroska
Gratulálunk!

közösség, amelyik Istent dicséri. Nem a torony, a harang, a
szószék teszi.
Attól válik templommá egy épület, ha ott jelen van az Úr.
Az Úr pedig szent.
A jeruzsálemi templom három részre tagolódott. Az
előudvarba bemehettek a hívek az áldozat bemutatására. Itt
folyt a kultusz. A belső, szentély részbe már csak a papok
léphettek be. A legbelső helyen, a szentek szentjében őrizték
a szövetség ládáját, ahová csak évente egyetlen egyszer
léphetett be a főpap. Ez az Úr dicsősége megjelenésének a
helye, a legszentebb hely. Isten szentsége pedig
hasonló a naphoz. Hatalmas erejű, egyedülálló, az
élet forrása, de aki túl közel merészkedik hozzá,
annak veszélyes lehet. Megéget, megemészt a
túláradó erő. Az ember számára elviselhetetlen a
nap közvetlen közelében tartózkodni, bár a földön
az életet biztosítja a fénye, hője. Az Úristen
fensége, dicsősége, ereje az élet forrása a
számunkra, mégsem sétálhatunk egyszerűen oda
Hozzá. Tisztelettel, alázattal, bűnbánatot tartva
közeledhetünk hozzá.
Az Ószövetség tanúságtétele szerint az első,
salamoni templomba az léphetett be, aki tiszta volt.
Morálisan és rituálisan. Az üzenet egyszerű:
Akkor jöhetsz az Istenhez, ha tiszta vagy!
Jézus Krisztus érkezésével ez az irány
megfordult. Ő szent és tiszta volt, ő maga volt a
szentek szentje. És ő maga lépett oda a
tisztátalanokhoz, a leprásokhoz, betegekhez,
bűnösökhöz. Meggyógyította, megtisztította őket. Jézus
üzenete ez: Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el!
Jöhet Hozzá tisztátalan, tökéletlen – az Ő közelében
megtisztul, megszentelődik.
Jézus Krisztus a megszentelődés, a megtisztulás lehetősége
számunkra. Azt szeretné, hogy mi magunk, testünk, lényünk
váljon templommá, a Szentlélek Isten lakóhelyévé.
Áron vétettetek meg,-mondja az Ige- Jézus testének,
halálának árán. Ezen az áron tisztított meg, szentelt meg
benneteket. Dicsőítsétek ti is Istent testetekben! Éljetek az
Úrhoz méltó módon, Neki kedvesen, az Ő dicsőségére!
Áldott feltámadás ünnepet és pünkösdöt kíván:
Kéki Ibolya lelkész
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Horgászélet és turizmus
A Tisza-tavi településeken, így Szőlősön is nagy hagyományai
vannak a horgászatnak. Szerencsésnek mondhatom magam,
mert gyermekként hamar megkaptam édesapámtól az első
horgászélményeket. Aztán jó néhány év budapesti munka után
felnőttként a hivatásom is ehhez a szép sporthoz kötődött. A
Tisza-tó horgászati hasznosítását és halgazdálkodását végző
cég gazdasági munkatársa lettem, marketing szakterületen.
Mivel is foglalkozik az állam által megbízott halgazdálkodó
társaság, a Tisza-tavi Sporthorgász Kft.? Miből áll a
tevékenységünk, és mi a célkitűzése ennek a szervezetnek?
Alapvető feladatunk a gondjainkra bízott 127 km2 területű
Tisza-tó jó gazda szemléletű horgászati hasznosítása. Fő célunk
a tó hal állományának megőrzése, és gyarapítása, annak
érdekében hogy a horgászturizmus sokáig élénkítse a térség
gazdaságát. Az egyik leglátványosabb tevékenységünk a
halőrzés. Sokszor láthatjuk a tó körül járőröző "Halőrzés"
feliratú autókat, és akik rendszeresen horgásznak, valószínűleg
találkoztak is a szabályokat szigorúan betartató, de segítőkész
munkatársainkkal is. A profi felszerelésekkel ellátott csapat
munkája nyomán
a korábban jellemző orvhalászat
visszaszorult és a horgászok is sokkal szabálykövetőbbek
lettek. A turizmus szempontjából is fontos szerep hárul
halászati őreinkre: hozzájuk bármikor naprakész információért
fordulhatnak az ide érkező vendégek.
Ahhoz hogy a horgászturizmust fejleszteni tudjuk jó
halállományra van szükség. Az ökológiai szemléletű
halgazdálkodásunk fontos eleme a haltelepítés. Évente 400.000
darab csukaivadék és 400 mázsa ponty kihelyezése egészíti ki a
Tisza-tó természetes halállományát. Az Aranyosi-kubikba (a
faluban használt nevén Szőlősi-tározó) pedig több ezer darab
compóivadék telepítése történt meg kísérleti jelleggel. Számos
intézkedéssel igyekszünk felvenni a harcot a tó romló
környezeti adottságaival is. A feliszapolódással együtt
túlszaporodó vízinövényzetet évek óta szabályozzuk, gyérítjük.
A 600 hektáros sávos kaszálással új életteret adunk a halaknak,
és kordában tartjuk a sulyom terjedését is. Komoly energiákat
fordít társaságunk a kárókatona gyérítésére és a törpeharcsa
szelektív halászatára is. A parti horgászhelyek számában van
hová fejlődnünk még, de jó hír horgászainknak, hogy idén
tavasztól egy két fős kis csapat egész éven át horgászhelyek
tisztításával és karbantartásával foglalkozik már.

A Tisza-tavi Sporthorgász Kft. szervezésében és a
Földművelésügyi Misztérium támogatásával évek óta
intézményes keretek között zajlik a horgászoktatás a Tiszamenti településeken. A Pecasuli horgászprogram résztvevői a
délutáni tantermi horgászórákon és vízparti közös pecázásokon,
versenyeken, kirándulásokon is részt vesznek. Remélhetőleg
amellett hogy ügyes horgászokká válnak, a programban
oktatott természetvédelmi irányvonal is meghatározó lesz
életükben. A Tiszaszőlősi Általános Iskola a Pecasuli négy
évvel ezelőtti indulása óta résztvevője a programnak, és ezen
túl is szívesen támogatjuk az érdeklődő gyerekek horgászatát.
A szőlősi horgászéletről a minap beszélgettünk Molnár
Józsival, a helyi egyesület fiatal elnökével. Összességében arra
jutottunk, hogy a Kinizsi Sporthorgász Egyesület növekvő
taglétszáma is azt mutatja, hogy szívesen jönnek hozzánk
horgászni akár távolabbi vidékekről is. Az Aranyosi-kikötő új
bérlőjével gyors ütemben fejlődik: itt nem csak biztonságban
tárolhatjuk a horgászcsónakjainkat, de motorcsónak bérlésre,
vízi túrákra is lehetőség van, és még a horgászjegyünket is
megvásárolhatjuk a segítőkész személyzettől. Az egyesület
szervezésében hagyományteremtő céllal egy jó hangulatú bál is
lebonyolításra került, és általában is elmondható, hogy
aktívabbak lettek horgászaink. Az ide érkező vendégek pedig
igénybe veszik szálláshelyeinket, szolgáltatásainkat és azáltal,
hogy
a
Tisza-tavat
választják
pihenésük
idejére,
vállalkozásainkat és a turizmusból élőket gyarapítják.
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