AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

VII. évf. 3. szám

2013. NOVEMBER

Út a jövőbe
A nagy német költő F. Schiller szerint : „A világ végéig visz minden út”
A szőlősi embereknek ennél szerényebb vágya volt az
elmúlt évszázadban: szerettek volna kijutni a Tiszához
és esős időben is használni a
Tiszaigarra vezető földutat.
A gazdasági válsággal küzdő
1930-as évek elején halvány
remény volt arra, hogy ez
megvalósulhat. Erről először
az 1934. október 20-án tartott közgyűlésen tárgyaltak.
Miután a tiszaszőlősi képviselőtestület tudomást szerezett arról, hogy lehetőség lesz
útépítésre, kérelemmel fordult a „magas kormányhoz”
egy tiszai hajórakodó állmáshoz vezető út építése tárgyában, valamint tervbe vette a
Tiszaigar-Tiszaszőlős közötti közút kiépítését. A jegyzőkönyv szerint Kovách István
főjegyző tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy
az útépítés iránti kérelmük „
meghallgatásra talált s úgy a
Tiszaigar-Tiszaszőllős között,
mint a tiszai hajórakodóhoz
vezető út kiépítése tervbe vétetett s az egri M. Kir. Államépítészeti hivatal ezen út nyomvonalának megállapítására a
község elöljáróságának közbejöttével a bejárást meg is vette. A Tiszaigar és Tiszaszőllős
községeket összekötő műút
nyomvonalának megállapításánál vita nem merült fel
s így az út a törvényhatósá-

gi útból a szobortéren ágazik
ki s a temető mellett haladva a Karcag-tiszafüredi vasútvonat keresztezve mindenütt a régi földút nyomvonalán haladna”. A tiszai hajókikötőhöz vezető út nyomvonalának megállapítására kétféle megoldás is kínálkozott.
Szóba került a Szigeti vonalút is, de a képviselőtestület a „Vadasi” nyomvonal kijelölése mellett döntött. Felhatalmazta az elöljáróságot
hogy az útszélesítésre igénybe veendő földterület megszerzésére lépjen érintkezésre a tulajdonosokkal. A kijelölésnél vegye figyelembe a
pusztadomaházi birtokosság

jogos kívánságát. A nyomvonal tervezése megtörtént,
a megosztási földkönyv szerint 3 kat.hold 231 négyszögöl (kb. 18100 m2) terület lett
elvéve az út menti tulajdonosoktól, amit a községnek kellett kifizetni négyszögölenként 60 filléres áron. Erre
azonban még várni kellett,
mert az 1938. augusztus 28án kelt főjegyzői levél alapján az egri M. Kir. Államépítészeti Hivatal 3 év alatt sem
tudta - munkatorlódásra hivatkozva - elkészíteni a szükséges dokumentációt. Két hónap múlva Heves Vármegye
törvényhatósági bizottságágának rendes havi kisgyű-

Az út a Vadasi buszmegállótól a csatorna jobb oldalán halad, a baloldalon vízelvezető övárok szegélyezi, hossza 2000
m, szélessége 4 m. Az építéséhez felhasználtak 4 ezer tonna andezit követ, 8000 m2 geotextiliát. A jelenlegi munkák
összértéke 25 millió forint. A befejezése – aszfaltborítása 50 millió forintba kerülne.

lésén már mindent rendben
találtak. Ezek után a megkötött adás-vételi szerződés szerint a 19 érintett földtulajdonos 3018 pengő 60 fillért kapott földmegváltás címen. A
következő évben elkezdték az
utak alapozását, az Igar felé
vezető műút (a mai Dózsa
György út) földmunkáival az
új temetőig jutottak el. Jó haladtak a kikötői út alapozásával is, de befejezni nem sikerült. Írásos dokumentáció hiányában nem tudjuk az okát,
valószínű a pénzhiány, a háború, a tiszai szállítás háttérbe szorulása miatt 70 évig
alig eset szó a megvalósításról. 2002-ben a Kerekes András felvállalta, hogy a település idegenforgalmi fejlesztése érdekében eljár egy régi
álom megvalósítása érdekében. Tervezés, majd a szükséges engedélyek megszerzése után 2013 augusztusában megtörtént az „első kapavágás” és 1 hónap alatt elkészült az elődeink által tervezett nyomvonalon a Tiszához vezető műút alapja. Valószínű ők is így gondolták…
Egy régi bölcsesség szerint a leghosszabb út is az
első lépéssel kezdődik. Nos,
ez az első lépést megtörtént,
már csak egy kis pénz kellene a folytatáshoz.
Oláh Vince
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Olvasók!
A Szőlősi Hírek 2013. évi második számának lapzártáját követően
Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 alkalommal ülésezett.
1. 2013. június 13.
• Tiszaszőlős ivóvízminőség-javítása a derogáció keretében” című projekt
megvalósítására irányuló KEOP 1.3.0/09-11 pályázati konstrukció benyújtásáról döntött.
• Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötendő
vagyonkezelési szerződést.
• Az AUTÓ-FÜRED Kft. hirdetőtábla elhelyezése céljából bérleti szerződés tervezetet hagyott jóvá.
• Megtárgyalta és elfogadta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását. .
• Véleményezte a Tiszafüredi Fekete László Zeneiskola intézményvezetői
pályázati kiírására beérkezett jelentkezők pályázatát.
• Döntött az Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulásban történő
jövőbeni részvételről.
2. 2013. június 26.
• Elfogadta és jóváhagyta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programját.
• Döntött a „Tiszaszőlős Község ivóvíz-minőségének javítása a derogáció
keretében” tárgyú KEOP-1.3.0/09-11-2013-0078 azonosítószámú pályázat megvalósítási szakaszának feltételes beszerzéseiről.
• Támogatást megelőlegező hitel igénybevételéről döntött a Startmunka
Mintaprogram megvalósítása érdekében.
3. 2013. július 15.
• Döntött a „Tiszaszőlős Község ivóvíz-minőségének javítása a derogáció
keretében” tárgyú KEOP-1.3.0/09-11-2013-0078 azonosítószámú pályázat megvalósítási szakasza feltételes beszerzéseinek eredményéről.
• Pályázatot nyújtott be a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére vonatkozóan.
• Felmondta a Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 071/2 hrsz-ú szántó
művelési ágú mezőgazdasági földterület haszonbérleti szerződését.
4. 2013. július 15. zárt ülés
• Döntött a Tiszaszőlős Község Önkormányzata által Tiszafüred Város
Önkormányzatával szemben benyújtott hitelezői igény részbeni viszszaigazolása miatt benyújtott kifogásra tett nyilatkozatról, elfogadta
Tiszaszőlős Község Önkormányzat hitelezői igényének egyezség keretében történő kiegyenlítését, továbbá jóváhagyta a pénzügyi tanácsadói
tevékenységre megkötendő szerződés tervezetét.
5. 2013. július 29.
• Megtárgyalta „Tiszaszőlős Község ivóvízminőségének javítása a derogáció keretében” projekt megvalósítási szakaszában közbeszerzési, mérnök-műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment és PRkommunikációs feladatok ellátása tárgyú feltételes beszerzésekre beérkezett ajánlatokat.
• Ismételten feltételes beszerzést hirdetett „Tiszaszőlős Község ivóvízminőségének javítása a derogáció keretében” közbeszerzési, mérnök-műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment és PR-kommunikációs feladatok
ellátása tárgyában.
• Javaslatot tett a 21/2013. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozattal jóváhagyott TRV Zrt-vel megkötött vagyonkezelői szerződés módosítására.
• Elfogadta Tiszafüred Város adósságrendezési egyezségi ajánlatát.
6. 2013. augusztus 12.
• Jóváhagyta a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Tárulási megállapodásának módosítását.
• Elfogadta a Tiszaszőlősi Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát.

•

Fekete Margit tiszafüredi lakos részére Díszpolgári címet adományozott.
• Határozott időtartamra megbízta Boros Lászlóné tiszaszőlősi lakost az
óvoda intézményvezetői teendőivel.
7. 2013. augusztus 27.
• Módosította a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának és a rezsikulcsának megállapításáról szóló 9/2012. (XII.27.) számú rendeletét.
• Hatályon kívül helyezte a 89/2013. (VIII.27.) számú Képviselő-testületi
határozatát, jóváhagyta a Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda Alapító okiratát.
• Részvény vásárlásáról döntött a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrtben.
• Elbírálta a „Tiszaszőlős Község ivóvíz-minőségének javítása a derogáció
keretében” című, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0078 azonosító számú pályázat megvalósítási szakaszához kapcsolódó ajánlatkérésre benyújtott
ajánlatokat.
• Megtárgyalta és támogatta Szabóné Koczok Nóra óvónő továbbtanulási kérelmét.
• Elfogadta a Tiszaszőlős község területén a lakossági szilárd hulladékok
mellett keletkező, veszélyesnek számító hulladékok gyűjtésére vonatkozó vállalás teljesítéséről szóló előterjesztést.
8. 2013. szeptember 19.
• Módosította az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről alkotott
3/2013 (III. 5.) számú önkormányzati rendeletét.
• Megtárgyalta és elfogadta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót.
• Pályázatot nyújtott be a megyei Önkormányzati tartalék és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási alapra.
• Megtárgyalta és elfogadta a TRV Zrt.-vel megkötésre kerülő bérleti
szerződést.
• „Tiszaszőlős Község ivóvíz-minőségének javítása a derogáció keretében” című, KEOP-1.3.0/09-11-2013-0078 azonosító számú pályázat
megvalósítási szakaszában a saját erő biztosítására EU Önerő Alap támogatásra nyújtott be pályázatot.
9. 2013. október 14..
• Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
igényléséről és önrész vállalásáról döntött.
10. 2013. október 21.
• Módosította Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről alkotott 3/2013 (III. 5.) számú önkormányzati rendeletét.
• Megtárgyalta és elfogadta a Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda 2013. évi
költségvetését.
• Egyetértett a Jász-Nagykun Szolnok megyei Kormányhivatal
JNB/06/00664/2013 törvényességi felhívásával, módosította a talajterhelési díj helyi szabályairól alkotott 23/2004. (VIII. 13.) rendeletét.
• Támogatta a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Irodájának megszűnése miatti létszámcsökkentés-támogatásra vonatkozó pályázat benyújtását.
• Bursa Hungarica Ösztöndíj Pályázat 2014. évi meghirdetéséről döntött.
• Jóváhagyta a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal megkötendő finanszírozási szerződést, és a megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítását.
Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült részletes jegyzőkönyveket a felújított Községi Könyvtárunkban tanulmányozhatják, a legutóbb elfogadott önkormányzati rendeletek az
önkormányzat hirdetőtábláján és a település honlapján ( www.tiszaszolos.
hu) is megtekinthetők.
Debrődiné Zoboki Magdolna
jegyző
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INTÉZMÉNYEINK: ÓVODA

Gondolatok a Hat Szín Virág Óvodáról…
Hat éve már, hogy a településünk képviselő-testülete úgy döntött: összefog a környező településekkel és
mikrotérségi társulás keretei között nagy óvodai egységet hoz létre.
Így született meg a Hat Szín Virág Óvoda, magában
ölelve hat település (Abádszalók, Tiszaderzs, Tiszaszőlős,
Tiszaigar, Tiszaörs és Nagyiván) kisdedóvóit.
Vezetője Földházi Julianna lett, aki mögött
már sok éves vezetői tapasztalat állt, általános
helyettese pedig Kormos Erzsébet.
Izgatottan vártuk: vajon milyen lesz majd
tagintézményként működni tovább?
A települések óvónőivel gyakran találkoztunk értekezleten, továbbképzéseken, de igazán
közös munka csak ezután várt ránk.
Mivel nem volt hagyománya a térségünkben
a társulásnak, mindent magunknak kellett kiépíteni, kitapasztalni. Új okiratokat, dokumentumokat alkottunk, mindig figyelembe véve valamennyi tagintézmény lehetőségeit és elvárásait is.
Lassan összecsiszolódtunk…
A vezetői értekezletek mindig aktívan teltek.
Megalkottuk a közös éves munkatervet,
amelyre aztán valamennyi tagintézmény munkája épült. Éves feladatokat határoztunk meg, és az évente
kétszer összehívott közös nevelési értekezleteken feldolgoztuk azt. Mindenki számára hasznosak voltak ezek az
értekezletek, mert megismerhettük egymás nevelőmunkáját, módszertani segítséget kaptunk és mi is adtunk jó
példákat.
Óvodánk is több alkalommal volt helyszíne a közös
nevelési értekezleteknek, munkadélutánoknak. Büszkék
vagyunk arra, hogy a Szüret elsőként a mi óvodánkban
került feldolgozásra.
Lelkiismeretesen, és nagy szeretettel készültünk, hogy
a vendégül látott kolléganőink kellemes emlékekkel térhessenek haza és máskor is szívesen jöjjenek hozzánk.
Intézményvezetőnk mindig elismeréssel fogadta az
igyekezetünket, és jól esett nekünk, amikor arról biztatott minket: büszke ránk és mindig szívesen jön hozzánk!
Kolléganőimmel mi is örömmel vettünk részt valamelyik tagintézmény rendezvényén: Pl. a tiszaderzsi óvoda
Tavaszköszöntő bálján.
Tagintézmény vezetőként is azt tapasztaltam meg,
hogy a vezető társaim milyen jó emberek! Első szempont
mindig az volt: hogyan tegyük a munkánkat könnyebbé,
hogyan tudunk ebben egymásnak segíteni!

Bátran kérdezhettem, ha valamit nem tudtam, és hozzám is fordulhattak, ha arra volt szükség.
Nagy örömömre szolgál, hogy továbbra is biztosítanak
a támogatásukról, kereshetem őket a jövőben is, ha valamilyen segítségre van szükségem.
Miért írom mindezt múlt időben?
Egyszerű az ok: 2013. szeptember 1. óta intézményünk

ismét önálló óvodaként működik, Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda néven.
A gyermekek és a szüleik persze semmit sem érzékeltek a változásból, sikerült zökkenőmentesen beindítanunk az új nevelési évünket.
Persze attól, hogy önálló intézményként dolgozunk
tovább, nem szeretnénk a jó munkakapcsolatot a társulás
intézményeivel megszakítani.
Továbbra is szeretettel várjuk őket munkadélutánokra és mi is nyitottak vagyunk az általuk szervezett programokra.
Azt szeretnénk a jövőben is, hogy - bár már szervezetileg nem tartozunk össze - a jól kiforrott, szakmailag sokat nyújtó közös tevékenységek a jövőben is folytatódnának!
Végül szeretném minden óvodai alkalmazott nevében
megköszönni Földházi Julianna nagyon emberi, lelkiismeretes vezetői munkáját, hiszen elismerő szavai mindig
sokat jelentett számunkra! Kívánom, hogy legyen nagyon
sok öröme és sikere a jövőben!
Boros Lászlóné
óvoda vezető
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INTÉZMÉNYEINK: ÁLTALÁNOS ISKOLA

Gyermekeink tanítói
Pinczés Viktória vagyok, Kunhegyesről járok át tanítani Tiszaszőlősre.
Tanulmányaimat a Miskolci Egyetemen végeztem, magyar-angol tanári szakokon. Tiszaújvárosból származom és Tiszaszederkény, Tiszalúc után
Fegyverneken, majd Kunhegyesen, végül
Karcagon próbáltam fejleszteni pedagógiai
elhivatottságomat. Végül Tiszaszőlős adott
lehetőséget a folytatásra.

Reményeimet felülmúlta az intézményben tapasztalt pozitívumok sora. A tisztasága az intézménynek már az elején megfogott, illetve a kollégák segítőkészségét a
mai napig élvezem és köszönöm. Örömmel vettem tudomásul az 5. osztály osztályfőnöki teendőinek ellátását, hiszen eddig is
vágytam már arra, hogy felelősségteljesebb
munkakörbe kerüljek. Ezáltal valóban nagyobb tisztelet övez.
Az intézményben gyerekek az első perctől rajonganak értem és a meghirdetett
szakköreimért (Angol alapfokú nyelvvizsga
előkészítő, Játékos angol, Színes kultúra). A
magas számú jelentkezés és töretlen részvétel a gyerekek érdeklődését mutatja az angol nyelv és kultúra iránt. Elmondhatom,
hogy egy olyan intézmény dolgozójává válhattam, amelyben érték a tudás és a gyerekek céljai engem is ösztönöznek. Ez valószínűleg az intézmény vezetésén is múlik.
Amit az 5 év alatt fixen megtanultam,
hogy a közösségben meg kell látni a tehetséget és a felfedezés után továbbra is szinten tartani a tudást és az érdeklődést. Célom, hogy a tanulóim illemtudó, céltudatos
felnőttekké váljanak, és szeretettel gondoljanak vissza az általános iskolás éveikre.

Cseri Tímea vagyok és idén júniusban
végeztem el Egerben az Eszterházy Károly
Főiskolát testnevelő-edző szakon. Hirtelen
csöppentem bele a felnőttek, illetve a munka világába. Nem volt könnyű helyzetem,
hiszen új környezetbe, új helyre kerültem
így teljes mértékben helyt kellett állnom,
már az első naptól kezdve. Tiszafüredről járok be mindennap testnevelést oktatni, hétvégére pedig haza utazom a Mátra lábánál
fekvő kis faluba, Abasárra. Napról napra és
hétről hétre érzem, hogy a közösség tagja
vagyok, ezt a segítő kollégáknak köszönhetem, akiknek hálás vagyok ezért. A gyerekkel is sokkal közvetlenebb vagyok, mint eddig. A tiszaszőlősi általános iskolában nem
csak a mindennapos testnevelés oktatása a
feladatom, hanem különböző sportkörökkel is próbálom színesíteni a gyerekek délutánjait.

Célom az, hogy egy olyan példát mutassak a gyerekeknek és egy olyan szemléletmódot adjak át, ami a mindennapi mozgásra sarkallja a diákokat. Szerencsésnek érzem magam, hogy szakmai tapasztalatomat ebben az iskolában szerezhetem meg,
hiszen semmi sem készít fel kellőképpen a
valós életre, mint egy igazi, kihívásokkal
teli munka.

Kökényné Csáti Melinda vagyok. Korábban volt már alkalmam pedagógiai aszszisztensként a Tiszaszőlősi Általános Iskola életében részt venni. Akkor nagyon

megtetszett a gyerekekkel való foglalkozás, az iskolai élet pezsgése, a folyamatosan megújuló kihívások, ezért is vállalkoztam arra a feladatra, hogy második diploma megszerzéseként elkezdem tanulmányaimat a Nyíregyházi Főiskolán. Örülök, hogy alkalmam nyílhatott visszatérni
az iskolába és régi-új arcokkal, kollégákkal
ismerkedhettem meg. Nagyon fontos számomra, hogy megfelelő szakértelemmel
segítsem, tanítsam nebulóimat és egy családias légkörben töltsük a mindennapokat.
Ebben a tanévben a 2. osztályban tanítok
testnevelés, technika, ének és rajz tantárgyakat, valamint a délutáni napközi otthonos nevelésből is részt vállalok. Ezeken kívül a kézműves és aerobic szakköröket vezetem a legjobb tudásom szerint.
Elfogult vagyok a tanítói hivatással
szemben, hisz mindig az egyik kedves főiskolai mentorom hangjai csengenek a fülemben:
„A mi hivatásunk az egyik leghálásabb, hiszen az első tanító nénijére mindig
emlékszik az ember”
Próbálom úgy végezni a munkámat,
hogy később minden gyermek szép emlékekkel gondoljon vissza rám és a kisiskolás éveire.

2013. november
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KÖZSÉGI RENDEZVÉNYEK

A szőlősi szüret
Szeptember elején jártunk, amikor
megkeresett Tolvajné Zsuzsa:
A mi településünk is részt vesz az
„Itthon vagy! - Magyarország szeretlek!” elnevezésű országos programban.
A két napos rendezvénysorozat egyik
fő eleme a Szüreti felvonulás lesz, az estét pedig a Szüreti bál tenné még emlékezetesebbé. Vegyünk részt a szervezésben, a bálon befolyó támogatásokból pedig az óvodánk részesüljön.
Örömmel vettünk részt a munkában, hiszen intézményünkben már régóta hagyomány a szüret megrendezése,
a szülők segítségével. A közösen öszszegyűjtött szőlőt ledaráljuk, sajtolunk,
mustot kóstolunk, színvonalas műsorral készülünk.
A szüreti felvonuláson lovas kocsin,
hintón ülve élveztük a néptáncosok fergeteges táncát.
A felvonulás végén Kerekes
Andrásné és Szőke Józsefné irányításával adták elő óvodásaink a népi játék
füzérüket.
A Szüreti bálra már a felnőttek készültek: az óvoda dolgozói bordalokkal köszöntötték a vendégeket. Emelte
az estünk színvonalát az általános isko-

la 4. osztályosainak műsora is. Köszönjük szépen!
Ígéretes volt a vacsora: Huszár gulyás, sajttál, aszalt gyümölcs. A leves
elkészítését Teleki Andrásné Erzsike vállalta, nagyon finom volt! A sajtot Muliter Istvánné Évike készítette,
az éjféli menüről Gönczi Sándorné Ági
gondoskodott! Köszönjük szépen!
Nagyon jó hangulatú, vidám estét
tölthettünk el az óvodánkat támogatni
szerető vendégeinkkel
Örömmel számolunk be arról,

hogy a szülők, támogatóink adományából, illetve a bálozók felajánlásából
közel 266.000Ft gazdagította az óvodánk számláját! Célunk a homokozó
teljes felújítása volt, amelyet az összegyűlt pénzből tavasszal meg is tudunk
valósítani.
Megköszönjük minden kedves támogatónknak az önzetlen, jó szándékú segítségét!
Boros Lászlóné
óvoda vezető
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Itthon voltunk!
Szeptember utolsó hétvégéjén településünk is csatlakozott az „Itthon vagy! Magyarország szeretlek” országos programhoz. A program keretében
Tiszaszőlősön hosszú évek óta
ismét szüreti felvonulás és a
nyári hónapokat lezáró rendezvények színesítették a 28-29-i
hétvégét. A verőfényes napsütés megalapozta a felvonulás
hangulatát, így mosolygós, jókedvű, csillogó szemű felvonulók tekinthettek vissza a nézelődőkre. Szombaton 14 órakor lovasok felvezetésével több
mint száz felvonuló indult három hintón, hét lovas kocsin és
gyalog a település ún. menyaszszonykörére. A sor végén díszes
kaftánokban az íjászok kísérték a kocsikon ülő intézményi
képviselőket, óvodásokat, iskolásokat, nyugdíjasokat, valamint a Pátria néptáncegyüttest
és zenészeiket. A szőlővel, szőlősszárral és színes szalagokkal
díszített kocsik-hintók népviseletbe öltözött utasai is végig
nézhették az út mellett sikítozókat, amikor beterítette őket
az álruhába öltözött fiúk buzogányvirága. Viszont ha ez valakit kellemetlenül érintett, azonnal elfelejthette, amikor a néptáncos lányok és fiúk csodás lépéseit, forgásait nézte. Az élőzene varázsa, a profi táncosok, a
kocsikon aktívan éneklők – Sőt!
Az óvodások a kocsin táncra is
perdültek!- vidám órákat hoztak kis településünk életébe.
A nézők lelkes tapssal díjazták

a felvonulókat és a fellépőket.
A Nóbordára érkezést követően a szőlő darálását, préselését
bárki megtekinthette, az elkészült mustot mindenki kóstolhatta kedvére. Aki megéhezett
őszi gyümölcsöt és pogácsát fogyaszthatott, míg a színpadon
az óvodások, iskolások és a már
említett néptáncegyüttes népi
műsorait láthattuk. Ezt a napot
fergeteges szüreti bál zárta!

lították az oda ellátogatókat,
majd következett a tűzgyújtás
és a paprikás krumpli kolbászszal!
Sok ember összehangolt
munkájának eredménye volt ez
a gördülékeny hétvége. Köszönetet mondok minden felvonulásban résztvevőnek, a lovasoknak és kocsisoknak, a polgárőrnek, minden dolgozónak
és tiszaszőlősi vagy itt vendé-

Vasárnap este Napszentület
ünnep volt a Nóbordán Szent
Mihály napi tűzgyújtással és
vacsorával egybekötve. Több
mint százan érkeztek vasárnap
esti programunkra. Néhány
Mihály naphoz köthető népszokás, népi megfigyelés megismerése után a Tiszaszőlősi Kende Sportegyesület tagjai közös
imádkozásra, táncházra szó-

geskedő polgárnak, hogy jelenlétével emelte a rendezvény
színvonalát. Külön köszönetet
mondok a felvonulók nevében
Muliter Attila vállalkozónak,
aki a rendezvényhez méltó körülményeket teremtve a felvonulást megállította és frissítővel
kínálta a menet résztvevőit!
Tolvajné Zsuzsa

2013. november
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Anyakönyvi hírek
Legutóbbi számunk óta született:
Boros Sándor Péter
an: Takács Szabina Tünde
Kapás Mira
an: Nagy Tímea
Madarász Kristóf Csaba an: Gál Anikó
an: Szőnyi Vivien
Rostás Ramóna
Sain Csenge Dorka
an: Balajti Olga
Jó egészséget!

Legutóbbi számunk óta házasságot kötött:
Lakatos István Elemér és Virág Tünde Erzsébet
Miklósi Tamás és Varga Ildikó
Takács Krisztián és Donkó Anita
Boros László és Novák Zsuzsanna

Sok boldogságot kívánunk!
Legutóbbi számunk óta elhalálozott:
Dobozi Béla
Hajnal Mihályné
Székely Antalné
Mészáros Mihály
Molnár Istvánné
Kuczik Lajos
Szegedi Sándorné

an: Szitai Rebeka
an: Csengeri Julianna
an: Tóth Irén
an: Nagy Margit
an: Kiss Rozália
an: Szabó Erzsébet
an: Soós Mária

Béke poraikra!

90. születésnapja alkalmából Kerekes András polgármester, Oláh Vince alpolgármester a lakásán
köszöntötte Csatos Gyulánét, majd átadták a miniszterelnöki emléklapot, valamint a képviselőtestület ajándékát.

A jelenlévő családtagok - lányai, unokái - születésnapi tortával, házi süteménnyel, pezsgővel és virággal köszöntötték az ünnepeltet. Róza néni meghatódva köszönte meg az ajándékokat, és boldogan
mesélt az elmúlt kilenc évtizedről. Bár a hosszú élet
titkát ő sem ismeri, de a sok munka, a szeretet, az
egyetértés biztosan szerepet játszott abban, hogy
megérte ezt az ünnepet.
Akkor jó egészséget, sok örömet kívántunk a településünk szépkorú polgárának, sajnos azóta kórházban tölti napjait.

In memoriam Juhász Istvánné
Kossa Mária (1912-2013)

A gyászoló család nevében tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy 101
éves korában elhunyt Tiszaszőlős első díszpolgára
Juhász Istvánné Kossa Mária arany-, gyémántés vasdiplomás tanítónő. Temetése 2013. szeptember 25-én volt a tiszafüredi köztemetőben. A
hozzátartozók, rokonok mellett lerótta kegyeletét
Tiszaszőlős Önkormányzata, sok egykori tanítvány és ismerős. Emlékét megőrizzük!
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SZŐLŐSI FIATALOK OLDALA

Diák csereüdültetés folytatása Magyarországon
Korábban már írtam arról a pályázatról, mely keretében külföldi és magyar diákokkal együtt csereüdültetésben vehettem részt Németországban
2012. decemberében. Felejthetetlen élmény marad számomra. Német család
„fogadott örökbe” egy hétig. Mély barátság alakult ki a család 14 éves lánya,
Amelie Schneider és közöttem.
Nagyon vártam már, hogy mi is vendégül láthassuk otthonunkban Amelie-t
és a pályázat keretében a Tiszafüredi
Kossuth Lajos Gimnázium szervezésével megismertessük Magyarországgal,
szűkebb környezetünkkel, Tiszafüred
és környékével. Lázas készülődés előzte
meg a vendégdiákok érkezését.
2013. szeptember 16-tól 20-ig soksok programot szerveztünk a diákoknak. Megcsodálhatták Budapest és
Eger látnivalóit. Voltunk Lillafüreden
a Szeleta barlangban és Miskolctapolcán a barlangfürdőben, ahol koreai hírességeket is láthattunk, akik Magyarország látnivalóit propagálták hazájuknak.
Sétahajókáztunk a Tiszán, szerveztünk
nekik táncházat. Nagy élmény volt min-

denki számára a török házaspár lakodalmának megrendezése a magyar hagyományok szerint. A kiváló hangulat és
tánc mellett, különböző nemzet népviseletében gyönyörködhettünk. Nekem a
német tetszett a legjobban. Sajnos pénteken búcsút kellett intenünk egymásnak, indultak haza a diákok.
Az egy hét alatt több magyar étel-

lel is kedveskedett anya Amelie-nek.
Főleg a töltött káposzta ízlett neki. Sok
magyar és helyi szokással is megismertettem. Sajnos Tiszaszőlős látnivalóiból
– a pályázat által kínált bő program miatt – keveset tudtam megmutatni. Angolul társalogtunk, de több magyar szót
is elsajátított. Elsőként azt, hogy „köszönöm”. Emlékként ajándékokat is kapott,
többek között a helyi Önkormányzat által felkínált Tiszaszőlősről szóló könyvet. Remélem, hogy legalább olyan élménnyel gazdagon tért haza, mint én
tőlük.
Interneten tovább tartjuk a kapcsolatot. Bízom benne, hogy a pályázat
lezártával nem ér véget a barátságunk.
Idővel tovább mélyül majd, és valaha az
életben ismét találkozni fogunk még.
Szőnyi Krisztina gimnáziumi tanuló
Minden évben érdekes sportverseny a
Balaton átúszása Révfülöp és Balatonboglár
között. A táv 5,2 km. Ez évben 7700
sportember jelentkezett a 2-3 órás
versenyre. Tudomásunk szerint eddig egy
szőlősinek - Horváth Attilának - sikerült
immár második alkalommal is teljesíteni a
távot, eredménye alapján a középmezőnyben végzett. Gratulálunk!

Attila rajtszámát ellenőrzi egy hostess.
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RITMUS A TISZA-TAVI NYÁRBAN

Abádszalók 2013. október 4-6.
Abádszalókon, mint a Tisza-tó egyik legnagyobb és turisztikai szempontból legjelentősebb településén, ismét
megrendezésre került - idén 2013. október 04-05-06-án - a
„Ritmus a Tisza-tavi nyárban” című ingyenesen látogatható
rendezvény. Kulturális- és képzőművészeti programjaival
nagyszerű lehetőséget kínált a helyi lakosság és az idelátogató
turisták szabadidejének tartalmas eltöltésére.

Október 05-én, szombaton - szintén a Fesztivál színpadon a Pátria Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Abádszalóki
Tagozatának színvonalas néptáncműsora, majd a Dalma
Dance Club abádszalóki, tomajmonostorai és kunhegyesi
tagozatának tánc és mazsorett bemutatója szórakoztatta a
vendégeket. Ezt követően a HuNKuN DaNCe Táncegyüttes
magyar tánchagyományokat ápoló látványos elemekkel,
bravúros ritmusokkal dúsított produkciójának lehettünk
részesei. Végül a napot TomWhiterockabilly zenekara zárta, egy
a tőlük megszokott hőfokú és nívójú látványos és
A 3 napos programsorozat 76/2011. (VII.29.) VM ren- temperamentumos koncerttel.

delet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEDAER
fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében a Hagyományos és hagyományteremtő, szórakoztató, és közösségi rendezvények
a Tisza-tó térségében célterületre a Mark Egyesület által
benyújtott nyertes projektjének keretében valósult meg a
Tűzvirág egyesület szervezésében.

Október 06-án vasárnap a nebulóké volt a főszerep – a
Kovács Mihály Általános Iskola képzőművész tanulói kiállítás
keretében mutatták be rajztehetségüket. Az „Abádszalók és a
tánc” címmel meghirdetett rajzpályázatra számos szebbnél
szebb alkotás érkezett, a legügyesebbek oklevélben és
ajándékcsomagban részesültek. Ezt követően a Csillaghúr
Népdalkör, a Tücsöktrió citera zenekar és a Derűs Alkonyat
nyugdíjas népdalkör lépett fel az iskola aulájában.

2013. október 04-én pénteken kezdődött a program-sorozat
Abádszalók immár hagyományos zenés, táncos rendezaz Abádszalóki strand Fesztivál színpadán, ahol Táncház
vénye
ismét nagy sikert aratott. A gondtalan kikapcsolófogadta az érdeklődőket az abádszalóki Kovács Mihály
Általános Iskola diákjaival és a Backamadarasi Kincsem dás és szórakozás örömét nyújtotta a változatos szórakoNéptáncegyüttessel.
zásra vágyóknak.

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”
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RÖVID HÍREK
Hamarosan elkészül a falu központjában – a „Klein
kertben” - épülő büfé. Az építkezés során igyekszünk a
szép környezet és a kulturált körülmények kialakítására.
Azért döntöttünk a büfé mellett, mert jelenleg egy lángost, vagy egy pizzát legközelebb csak Tiszafüreden tudunk megvásárolni. Településünkön ezt a hiányzó szolgáltatást szeretnénk biztosítani az itt élő és átutazó vendégek számára. Többféle házias ízű terméket tervezünk
árusítani, melyeket nagyrészt helyi alapanyagokból (tojás,
tejtermék, zöldségféle, stb.) fogunk készíteni.
nyi program keretében elnyerhető támogatásra. A program 2011-ben indult, a megvalósítására 2,8 milliárd forintot nyert a társulás. A tiszaszőlősi szeméttelep rekonstrukciója az elmúlt napokban befejeződött. Az általunk
„összehordott” szemetet részben szétválogatták, a Homokos közút felőli oldalán depóba rakták, tömörítették,
majd agyagos földdel betakarták. A felső talajréteget úgy
alakították ki, hogy fűmaggal bevetve ápolható, kaszálható legyen. Ezzel megszűnt az az áldatlan állapot, amelyet
joggal kritizáltak a szőlősiek is.

Reméljük, hogy mindenki talál majd ízlésének megfelelő enni- és innivalót.
Czinege Gyuláné
Az elhagyott szeméttelepek rendbe tételére – rekultivációjára – a környező településekkel együtt önkormányzatai társulást hoztunk létre és pályáztunk az Új Széche-

Településünk még várható programjai
2013. évben:
2013. november 22. 17 óra - A Tiszaszőlősi Iskola Gyermekeiért Alapítvány műsoros estje a tornateremben
2013. november 19-20-21. - Őszi gyermekruha börze
óvodában
2013. december 6. 18 óra - Közmeghallgatás az Általános
Iskola tornatermében
2013. december 17-18. - Karácsonyi dekorációk vására az
óvodában
2013. december 21. - A Kende Magyar Hagyományt
Őrző és Sport Egyesület Téli napforduló fényünnepe a
Nóbordán
2013. december 21. - Az Általános Iskola és az Óvoda karácsonyi ünnepsége a tornateremben
2013. december 22. - Karácsonyi koncert a tornateremben
2013. december 31. - Szilveszter az Origo együttessel a
tornateremben
A részleteket keressék a plakátokon!
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