AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

IX. évf. 3. szám

Tisztelt Olvasók!
Tiszaszőlős Község Önkormányzata 2015. december 10-én
közmeghallgatást tartott, melyen Kerekes András polgármester, Rajna
Jánosné tankerületi igazgató, Potornai Zoltán rendőr alezredes,
rendészeti osztályvezető és Fekete Alexandra a TRV Zrt. Tiszafüredi
Üzemegység vezetője tájékoztatta a megjelenteket.
Kerekes András beszámolója első részében az 2014-es év
eredményeit ismertette. Az elkészített költségvetés a bevétel főösszegét
429 millió 13 ezer, a kiadásit 464 millió 512 ezer forintban határozta
meg. Év végére 1 milliárd 14
millió forint bevétel és 640
millió kiadás realizálódott. A
különbség abból adódott, hogy
évközben
megérkezett
a
vagyonperből származó 440
millió forint. A saját bevételek,
az államháztartáson belülről
kapott
felhalmozási
támogatások, valamint az átvett
működési célú 515 ezer és a
felhalmozási célú 3 millió 941
ezer
Ft,
kiegyensúlyozott
gazdálkodást tett lehetővé. A
tervekkel összhangban fizettük a
személyi
juttatásokat,
a
munkaadókat terhelő járulékokat
és
a
közfoglalkoztatottak
munkavégzéshez kapcsolódó bér
és egyéb járandóságait. 870 ezer
Ft összegben kapott támogatást
öt
civil
szervezet.
A
beruházásokra és felújításokra
összesen 216 millió 563 ezer
került felhasználásra, melynek
jelentős része a közfoglalkozás
keretében
megvalósuló
eszközbeszerzés, az ivóvízminőségjavítási programhoz, a
földutak
karbantartásához
kapcsolódik. E fejezeten belül
került megvásárlásra 1 db
mikrobusz, 1 db rakodógép, munkagépek, valamint 2 ingatlanvásárlás
és felújítás. Itt számoltuk el a 8 millió 317 ezer Ft-os fogászati
eszközbeszerzést is, valamint a működéshez kapcsolódó kisösszegű
kiadásokat. A képviselő-testület a 2014. évi zárszámadási beszámolót
elfogadta és megállapította, hogy az önkormányzat gazdasági
programja a költségvetési tervben megfogalmazott alapelvekkel
összhangban valósult meg. Az önkormányzat a 2015-ös gazdasági év
tervezése során az előző évek tapasztalatai alapján fogalmazta meg a
költségvetés alapelveit.
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Az elfogadott költségvetés bevételi főösszege 306 millió 863 ezer, a
kiadási főösszeg pedig 377 millió 226 ezer Ft. A különbözetet (70
millió Ft-t) finanszírozási bevételből és a lekötött betétből kell fedezni.
A 2015. évre tervezett előirányzat a feladatalapú támogatási rendszer
miatt az előző évinél 19 %-kal kevesebb. A bevételek közül a
működési bevétel 174 millió, egyéb célú támogatás (orvosi, fogorvosi,
védőnői, közös hivatali feladat ellátás) 65 millió, felhalmozási célú
bevétel 21 millió, közhatalmi bevételek (helyi adók) 19 millió és egyéb
saját bevételek 27 millió Ft-t tesznek ki. A vagyonperben kapott
összegből 300 millió forint állampapírokban, kincstárjegyben
kamatozik, a fennmaradó része számlán, lekötött betétben van.
A
kiadások
főösszegei
biztosítják
a
község
költségvetési intézményinek
zavartalan működését. A
kiadási
címek
közül
legnagyabb tétel a személyi
jellegű
kiadások.
Az
önkormányzat intézményeiben és a közös hivatalban
foglalkoztatottak száma 27
fő,
a
közfoglalkozás
keretében
182
fővel
terveztünk. A tervezésnél
már figyelembe lett véve,
hogy változott a minimálbér,
és a képviselő-testület a
közalkalmazottak részére is
biztosítja a köztisztviselőkkel
azonos összegű cafetériát. A
személyi és járulék kiadások
209 álláshellyel számolva
167 millió 345 ezer forintban
lettek tervezve. Az utolsó
lezárt
negyedévig
(szeptember
30-ig)
a
tervezett összeg 62 %-át
költöttük el, és várható, hogy
nem lesz szükség a teljes
összegre, mivel az évfolyamán már csak 160
közcélú foglakoztatására lett
lehetőségünk.
Az önkormányzat a szociális feladatokat egyházi fenntartásban
működteti, melyhez a hozzájárulás éves összege 2 millió 610 ezer
forint.
A költségvetésben beruházási és felújítási kiadásokra 99 millió 746
ezer forint összeg szerepel. Ezen a címen kerül elszámolásra a tervezett
felújítások, beruházások (épületenergetikai, piactér, konyha, belvízelvezetés stb.) tervdokumentációja, a hivatal tetőterének beépítése,
állattartótelep és szociális bérlakás vásárlása, a tervezett tésztaüzem
felújítása, valamint kis értékű eszközök vásárlása.
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Az ellátottak pénzbeli juttatása címen 16 millió 914 ezer Ft került
felhasználásra, ebből foglalkozást helyettesítő támogatás 1 millió 625
ezer, lakásfenntartási támogatás 6 millió 935 ezer, önkormányzati
segély 3millió 47 ezer, szociális gyermekétkeztetésre 3 millió 868 ezer
forint. 2015. évben összesen 4032 q barnaszén került kiosztásra 7
millió 842 ezer Ft összegben, ezen kívül még 200 köbméter tűzifával
segítette az önkormányzat a rászoruló családokat.
Pályázaton nyert 22 millió 434 ezer Ft összegben gépjárműbeszerzésre és 30 millió 28 ezer Ft hivatali épület-felújításra nyílt
lehetőség.
Rajna Jánosné tankerületi igazgató beszámolójában elmondta, hogy
2013. január 1-jén a 3000 főnél kisebb létszámú települések általános
iskolái állami fenntartásba kerültek. Irányításukat, fenntartásukat a
Klebelsberg Intézmény-fenntartó Központ (KLIK) önálló szervezeti
jogállású járási tankerületei látják el
együttműködve a helyi önkormányzatokkal.
A KLIK feladata a köznevelés állami
irányításában az egységes szakmai színvonal,
az esélyegyenlőség, a tehetséggondozás
biztosítása. Célunk a kiszámítható, átlátható,
minőségi köznevelés biztosítása úgy, hogy
csökkentsük a társadalmi és területi
különbözőséget. Olyan jövőt szeretnénk
építeni, amelyben nagyobb tisztessége lesz a
munkának, a tanulásnak, az iskolának, a
tanításnak. Egy új rendszert kialakítani, új
ösvényeket kitaposni nem könnyű feladat.
Ebben a változással teli időszakban
segítőtársunk volt a polgármester úr, az
igazgató úr és a tantestület valamennyi
pedagógusa. Együttműködésüket, segítő
támogatásukat hálásan köszönöm!
A
tankerületben
teljes
mértékben
megvalósítottuk a szakos ellátást. Ebben az évben minden tanuló
megkapja a számára előírt gyógypedagógiai fejlesztést. A jogszabály
alapján 2014-től a pedagógiai szakszolgálatnak nem alapfeladata az
SNI-s ellátás. Így a pedagógiai szakszolgálat szakemberei csak a
munkaidőn túl, megbízási szerződéssel tudnák ellátni ezeket a
gyerekeket. Jövőre olyan pályakezdő pedagógusokat fogunk
beiskolázni, akik vállalják e szakterületen a továbbképzést.
A színvonalas nevelő-oktató munkát segítette az európai uniós
támogatásból megvalósuló „Köznevelés az iskolában” projekt,
Potornai Zoltán rendőr alezredes, rendészeti osztályvezető
tájékoztatójában elmondta, hogy a rendőrségnek évente egy
alkalommal be kell számolni a képviselőtestületnek a végzett munkáról, itt szimpatikus,
hogy
ebben
az
esetben
tényleg
van
kommunikáció a lakosság és a rendőrség
képviselője között. Bűncselekményekről röviden
annyit, hogy előző év első 11 hónapjához képest
2/3-ára csökkent az ismertté vált bűncselekményeknek a száma, ennek 2/3 része vagyon
elleni bűncselekmény. A többi településen ez a
szám - előző évhez viszonyítva - ugyanannyi vagy
még magasabb. Garázdaság - amikor valaki
közösség ellenes magatartást követ el, verekszik,
hőzöng - Tiszaszőlősön egy ilyen bűncselekmény
volt az idén. Más településeken ez a szám
magasabb. Az ismertté vált vagyon elleni
bűncselekmények: lakásbetörések és egyéb
lopások Közlekedési bűncselekmény is mindössze egy történt, mely
ittas járművezetés volt. Ez a bűnügyi helyzet egy jelentős előrelépés
közbiztonsági szempontból. A nyáron volt egy átszervezés a
tiszafüredi Rendőrkapitányságot illetően. Korábban Abádszalók és
Tiszabura települések a tiszafüredi Rendőrkapitányságoz tartoztak,
most a járások kapcsán karcagi Rendőrkapitánysághoz lettek csatolva.
.
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A képviselő-testület novemberi ülésén áttekintette a 2016. évi tervezés
koncepcióját. A Gazdasági Ciklus program megfogalmazott és
elfogadott elvek szerint kell folytatni fejlesztéseket, hozzáigazítva a
kormány által kijelölt új operatív programokhoz. A költségvetési
törvény alapján nem, vagy kis mértékben lesz mód rendkívüli állami
támogatás igénybevételére. A szociális területen célzottan kell
felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat. Hitelfelvételére nem lesz
lehetőség, de a jelenlegi helyzetet ismerve nincs is rá szükség.
melyben a tiszafüredi tankerület valamennyi tagintézménye, általános
iskolája részt vett. A projekt tartalmi, módszertani fejlesztésekkel
segítette az intézményekben folyó nevelő-oktató munka minőségét,
hatékonyságát, a tagintézmények közötti tudásmegosztás pedig
hozzájárult a nevelés, az oktatás eredményességének javulásához.
Megvalósult az „egésznapos iskola” és helyben a
zeneoktatás. 6 zenetanár heti 29 órában foglakozik
30 szőlősi tanulóval. Ebben az évben a 10 harmadik
osztályos tanuló vett részt úszásoktatáson a
tiszafüredi termálstrandon. A 6. osztályos tanulók
Egerbe és Sirokra kirándultak, 80 tanuló
nyíregyházi kiránduláson vett részt, az állatkerti
belépőket - 96 ezer forintot - pályázati pénz fedezte.
A KLIK sporteszközökkel, fejlesztő eszközökkel,
játékokkal, rajz és kézműves eszközökkel,
fénymásolóval, tanulói és tanári számítógépekkel,
projektorokkal, interaktív táblákkal javította az
iskola tárgyi feltételeit. Bízunk abban, hogy a
megvalósult fejlesztések segítették a diákok
kompetencia mérésében eddig elért eredményeik
javulását.
A tankerület vagyonkezelőként látja el az
intézményben a feladatát, az önkormányzat pedig,
mint tulajdonos, nagyon sokat segített az iskolának.
2016-ra 900 ezer forint van a költségvetésben karbantartásra, ebből
terveztük a tisztasági meszelést, 3 tanterem parkettáinak csiszolását, a
tornaterem fűtési rendszerének javítását, ablakainak cseréjét. Keressük
a lehetőséget a mosdók korszerűsítésére. Szó nincs arról, hogy a kis
intézményeket leépítsük, illetve megszüntessük, sőt mindent
megteszünk azért, hogy a kis iskolákat felemeljük és ugyanolyan
színvonalú oktatást tudjunk biztosítani, mint a városi intézmények.

Jelenleg a tiszafüredi Rendőrkapitányság illetékességi területe
megegyezik a járás illetékességi területével.
Ez Tiszaszőlős életében azt jelenti, hogy az eseményekre időben
tudunk reagálni, a bejelentésekre megjelenni,
segíteni. Helyben úgy szervezzük a szolgálatot,
hogy a 4 körzeti feladatokkal megbízott kolléga
összehangoltan
teljesíti
a
szolgálatot.
Tiszafüred városban a nap 24 órájában
folyamatosan van 2 fő szolgálatban, akik a
bejelentésekre reagálni tudnak, amennyiben itt
Tiszaszőlősön kollégák nem teljesítenek
szolgálatot.
Jelenleg a bejelentéstől számítva 25 perc
reagálási idő van meghatározva részünkre.
Ezen idő alatt – amennyiben különösebb
esemény nincs - Tiszaszőlősön a kollégáim
biztos, hogy meg tudnak jelenni. Tavaly a
rendőrség irányítását is átszervezték. Most,
amennyiben a segélyhívó telefonszámon
segítséget kérnek, akkor Miskolcon regisztrálják a kérést, továbbítják a
tevékenységirányítási központba Szolnokra, és onnan rádión kap
utasítást a rendőr. Helyben szolgálatparancsnoki rendszer működik,
ezért nagyobb bizalommal fordul a lakosság felénk, az intézkedéseink
pedig eredményesebbek. Sokat segít a közbiztonság javításában és
megelőzésben a helyben működő Polgárőrség és az Önkormányzat
eredményes együttműködése.
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Fekete Alexandra a TRV Zrt. Tiszafüredi Üzemegység vezetője a
beszámolójában elmondta, hogy 2013. január 1-től a Tiszaszőlősi
Vízművek üzemeltetője bérleti szerződés alapján a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt, a társaság szervezeti
struktúrája szerint a Tiszafüredi Üzemegységhez
tartozik. Az ivóvíz minőségi követelményeiről
szóló 201/2001. számú kormányrendelet szerint
az arzén vonatkozásában a határérték 10
mikrogramm/literre
módosult.
Tiszaszőlős
községben a víztisztítási technológia nem volt
kiépítve, ezért a vízműtelep a rendeletben előírt
határértéket nem tudta produkálni. Ezért az
ÁNTSZ 2013. május 17-től elrendelte az
átmeneti ivóvízellátást, amíg ez a probléma meg
nem oldódik.
Tiszaszőlős Község Önkormányzata sikeresen
pályázott az ivóvíz minőségjavító programban, és
közel 130 millió Ft-ot nyert pályázati forrásból.
Ebből a pénzből megfúrták a vízműtelepen a 3.
számú kutat, ami nagyon jó minőségű ivóvizet ad
és nagy vízhozamú.
A telep bővítése és korszerűsítése is megtörtént, ami már megfelel a
jogszabályban előírtaknak.
Az ivóvíz hálózatra a pályázati pénz 20 %-a volt fordítható, az összeg
80 százalékát a termelési oldalra kellett felhasználni. Szükséges lett
volna több helyen a hálózat átépítése is, de sajnos a pályázati
kötöttségek miatt csak ennyire volt lehetőség. Ezért csak két helyen - a
Kossuth Lajos út teljes szakaszán és a Petőfi úton a Madách út sarkáig
- történt meg az ivóvízhálózat vezetékcseréje. A két vezetékszakaszon
43 db ingatlan és 4 db közkifolyó bekötő vezeték, valamint 4 db
Önkormányzati hírek
A Szőlősi Hírek 2015. évi második számának lapzártáját követően október 31-ig - Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4 alkalommal ülésezett.
1./ 2015. július 13.
* A Tiszaszőlősi 2015. évi Falunapi rendezvény megvalósítására a
POPULART PRODUKCIÓ Kft. vezetőjével vállalkozási szerződést
kötött.
* A Tiszaszőlősi Görög Nemzetiségi Önkormányzat, Tiszaszőlős
Községi Sportegyesület és Tiszaszőlősi Polgárőr Egyesület részére
támogatást nyújtott a pályázati úton nyert gépjármű megvásárlásához.
* Támogatta a Kende Magyar Hagyományt Őrző és Sportegyesület
tevékenységét.
2./ 2015. augusztus 13. (két testületi ülés)
* Az ”Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés” elnevezésű
projektmegvalósítására irányuló eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési
szakértőt, és a beruházás ellenőrzésére műszaki ellenőrt választott ki.
* Módosította Tiszaszőlős Községi Önkormányzat Képviselőtestületének helyi adókról alkotott önkormányzati rendeletét.
* Elfogadta és jóváhagyta Tiszaszőlős Község Környezeti
Fenntarthatósági Tervét.
* Ingatlan megvásárlásáról, és ajándékingatlanok elfogadásáról
döntött.
* A Tiszaszőlősi Általános Iskola és a Cseperedő Óvoda részére 1-1
millió forint értékű eszközvásárlási támogatásáról döntött.
* Oláh Vince alpolgármester részére adományozta Tiszaszőlős község
2015. évi díszpolgári címét.
* Értékelte Kerekes András polgármester 2014-2015 évi
tevékenységét.
* Tiszaszőlős Községi Önkormányzat ”Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztés” elnevezésű projekt megvalósítására irányuló
eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról döntött.
* Rabata Róbert és családja részére szociális lakás használatát ajánlotta
fel.
* Tiszaszőlős Községi Önkormányzat tulajdonában lévő 0222/2 hrsz.-ú
és 0230 hrsz.-ú, valamint a magánszemélyek tulajdonában lévő 222/4
hrsz.-ú ingatlanok közötti telekhatár-rendezésről döntött.
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tűzcsap cseréje is megtörtént. Ezeken kívül 10 db mosató csomópont
és 6 db tolózár is megépült, melynek segítségével június hónapban az
egész településen megtörtént a gerincvezetékek mechanikai
szivacsdugós mosatása is. A pangóvíz elkerülése
érdekében körvezeték is kiépítésre került, mely a
Fő út - Szarvas Sándor út kereszteződését, a
Szarvas
Sándor
út
Rozmaring
út
kereszteződését, valamint a Jókai – Gárdonyi út
kereszteződését érintette. A technológiai
próbaüzemek és a hálózaton elvégzett
munkálatokat követően 2015. szeptember 12-től
az ÁNTSZ visszavonta határozatát és a
továbbiakban nem volt szükség a korlátozásra,
mert már tudjuk produkálni a hálózaton is az
előírt határértékeket.
A szennyvíz hálózat üzemeltetése folyamatosnak
mondható, de több esetben kellett tisztítást
végrehajtani. A dugulást, a csatornaelzáródást, az
átemelőkben lévő szivattyúk meghibásodását
sajnos 90 %-ban a csatorna nem megfelelő
használata okozza. A lakosság által olyan
mechanikai szennyeződések kerülnek a hálózatba, amelyek nagyban
nehezítik a munkavégzésünket, a lakosságnak bosszúságot okoznak,
önkormányzatnak pedig jelentős költséget okoz a szivattyúk javítása.
Mi arra törekedtünk, hogy kisebb vízhiányokat leszámítva mindig
legyen víz a lakásokban és a szennyvíz is elvezetésre kerüljön.
Ezúton szeretném megköszönni a lakosságnak és az önkormányzatnak
az együttműködést.

3./ 2015. szeptember 22. (két testületi ülés)
* Módosította 2015. évi költségvetését.
* Döntött a megyei önkormányzati tartalék, és a rendkívüli
önkormányzati támogatás 2015. évi benyújtásáról.
* Kiválasztotta a Tiszaszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal tetőtér
beépítésére beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbet.
*Csatlakozott a következő évre a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz.
*Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatás igényléséről és önrész vállalásáról döntött.
*Támogatta a tiszafüredi mentőszolgálat eszközeinek modernizálását.
* „Műfüves pálya építése Tiszaszőlősön” tárgyban pályázatot nyújtott
be Magyar Labdarúgó Szövetséghez.
* Ingatlan megvásárlása ügyében intézkedés megtételéről határozott.
* Zárt ülésen visszavonta ingatlan vásárlásra és ingatlanok közötti
telekhatár-rendezésre vonatkozó határozatait.
4./ 2015. október 8.
* Megtárgyalta és elfogadta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2015.
év I. félévi költségvetési beszámolóját.
* Megtárgyalta és elfogadta a TRV Zrt. gördülő fejlesztési tervét.
* Gépjárművek tárolására sorgarázs vásárlásáról döntött.
* Ingatlan és ingó vásárlásról döntött, ingatlanvásárlás előkészítése
ügyében intézkedés megtételére kérte fel a polgármestert.
* A Tiszaszőlősi Általános Iskola épületének tetőszerkezete és a
vizesblokk átépítéséhez tervdokumentáció készítéséről döntött.
* Megtárgyalta a Tiszaszőlősi Általános Iskola 1 millió Ft-os
eszközbeszerzési támogatásának felhasználási tervét.
Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a képviselő-testület nyilvános
üléseiről készült részletes jegyzőkönyveket a Községi Könyvtárunkban
tanulmányozhatják, a legutóbb elfogadott önkormányzati rendeletek az
önkormányzat hirdető-tábláján és a település honlapján is
(www.tiszaszolos.hu) is megtekinthetők.
Debrődiné Zoboki Magdolna jegyző
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Mi leszek, ha nagy leszek? Média-dizájner!
A nyáron egy kiadványban olvastuk, hogy Budapesti
Metropolitan Főiskola év végi bemutatóján Szabó Attila
elsőéves hallgató - egy évfolyamtársával közösen készített Telekinetikus labirintus elnevezésű, legó elemkből és egy
mikroszámítógépes egységből megépített alkotással vett
részt. Kiderült, hogy őt ismerjük…

Szabó Attila 1986-ban született, Tiszaszőlősön járt általános
iskolába. Osztályfőnöke Bokor Edit tanárnő volt, az ő jó
tanácsai sokat segítettek a későbbiekben. A karcagi
szakközépiskolában kereskedelmi szakképesítést szerzett,
majd az érettségi után informatikus, később esztergályos
OKJ-s vizsgát tett. Igyekezett ezekben a szakmákban
elhelyezkedni, de igazából egyik sem hozta meg számára a
sikert. Elvette a kedvét az, hogy sajnos a szakmunkát
jelenleg nem sokra becsülik és anyagilag sem értékelik. A
CNC esztergályos szakmában is nagy jövőt látott, mivel
mérnök informatikát tanult, de az ehhez szükséges ismeretek
hiányában, nem tudta összekötni a gépi forgácsolást a
számítógépes vezérléssel, mert ez a modul hivatalosan
kimaradt a tanítási rendből. A rossz közlekedési viszonyok
miatt, nem tudott bejárni a plusz órákra esténként
Debrecenbe. A környéken ugyan van néhány ilyen
munkahely jól bevált profi munkásokkal, de bővítésre,
újoncok felvételére nincs keretük.
Gyermekkora óta foglalkoztatta a filmezés, a speciális
effektusok és a filmes trükkök látványvilágának tervezése.
Jelentkezett egy filmes cég által szervezett média-moderátor
szakképzésre, de a cég menet közben becsődölt, a
hallgatókat átirányították egy másik intézménybe, ahol más
tematika szerint tanítottak. A tanfolyam végén média-

újságíró és televíziós műsorkészítő képesítést kaptak. Ezen
események mind szerepet játszottak abban, hogy
felvételizzen a korábbi Budapesti Gazdasági Főiskola (a
jelenlegi nevén Budapesti Metropolitan Főiskola) művészeti
karára. Jelenleg másodéves hallgató. Elmondása szerint
alkotó légkörben folyik a képzés a főiskolán, a tanároktól a
hallgatók együtt közös projektekben, gyakorlati
feladatokon, lépésről-lépésre sajátítják el a szakma
rejtelmeit. A tanrendje megegyezik más hasonló
főiskolák tanrendjével, az alapképzés 3 éves és
várhatóan mire ezt befejezi, lesz mesterképzés média
dizájn szakból is. A harmadik évfolyam lezárása
„kipakolás” keretében történik, itt minden végzős
bemutatja a vizsgamunkáját. Erre meghívják azokat
alsóbb évfolyamos hallgatókat is, akik az év
folyamán kiemelkedőt alkottak. Attilát a szak
vezetője javasolta a részvételre. Így került a
kiállításra az a kinetikus labirintus, ami ott a
legeredetibb alkotásnak bizonyult. Ez egy játék, egy
labirintusban kell a golyót kézzel úgy irányítani,
hogy fizikailag nem kell az eszközhöz érni. Olyan,
mintha a játékos „ember feletti erővel rendelkezne”.
Külön érdekessége, hogy bárki megépítheti olcsón,
mert legóból is megépíthető a szerkezet, és lehetőség
van a továbbfejlesztésére is. A telekinetikus
labirintus ötlete felkeltette egy helyi múzeum

érdeklődését is, hogy interaktív kiállítással gazdagítsák a
már meglévő művészeti tárlatokat. Esélyt teremtve arra,
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hogy az alkotás több legyen egy szimpla játéknál. A sikeres
megoldás záloga a jó programozás (folyamatirányítás), a
robotika és az elektronika ismerete, nem utolsó sorban
elegáns megjelenítés, amikor a technológia már közelít
művészetekhez. Attila főiskolai hallgatóként tanulja leendő
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kevés. Az édesanyja szerint: “Azt tanulj, amit szeretsz,
amihez kedved is van, hogy később könnyebb legyen benne
dolgoznod, mert így szeretni fogod a munkádat. Már csak
türelem és kitartás kell hozzá, hogy sikeres legyél”.
Ösztöndíjat nem sikerült elnyernie eddig, pedig számos
főiskolai rendezvényen részt vesz, előadásokat tart,
a főiskola nyílt napjainak önkéntes segítője. Keresi
a helyét és a lehetőségeket egy jobb jövő
reményében. A kiállítás után a szervezők biztatták,
és megígérték, ha egy tárlatra elegendő
mennyiségű szobrot elkészít, segítenek neki egy
saját egyéni kiállítást megrendezni.
Ha végez, a médiapiacon kell helytállnia.
Megrendelők termékének fog reklámgrafikát
készíteni, amitől a forgalom növekedését várják.
Cégek,
intézmények,
kiadványok
képi
megjelenését – az arculatát - tervezi, amely javítja
a megrendelők piaci pozícióit. Legutóbb egy mobil
cég telefonjaira tervezett applikációt, ami így
egyszerűnek látszik, de egyetlen változat
kidolgozására van, hogy egy egész napot fordít.
Legnagyobb gondot a képi elemek összeválogatása
és a felhasználóbarát felület kidolgozása jelenti.

szakmája alapjait, vizsgákra készül és igyekszik kihasználni
a főiskola adta lehetőségeket. Szerinte a főiskolán évről-évre
jobb lesz a média dizájn szak, ami jelenleg az hatodik
évfolyamnál tart, ő az ötödikbe jár. A főiskola vezetése
igyekszik színvonalas és minőségi, a mindennapok piaci
elvárásainak megfelelő oktatást biztosítani a tanulói
számára. A tanáraik olyan szakemberek, akik művelik és
szeretik ezt a művészeti ágat, és nemcsak az órákon, de a
tanórákon kívül is tartják a kapcsolatot a diákokkal a
tanulásban és a házi feladatok megfelelő megoldásában.
Attila néha előrébb jár 1-2 dologban az évfolyamtársaihoz
képest, a
tudásvágyának és néha a szerencsének is
köszönhetően. Az idén már a 3. évfolyamosokkal és a már
végzett hallgatókkal együtt készült egy videómapping
“fényfestés” produkcióval a suli szülinapját ünnepelve Két
projektor segítségével egy 8 és fél perces animáció keretében
„átfestették” a főiskola épületét. Egy ilyen kompozíció
összehozása nem könnyű feladat: egymáshoz illeszteni a
szuper-projektorokat úgy, hogy az előzőleg megalkotott
animáció teljesen illeszkedjen az épület struktúrájához, ne
üssenek el a képkivágások, és a végén dekoratív, mindenki
számára érdekes, élvezhető alkotássá váljon.

Ezzel
a
képzettséggel
elhelyezkedhet
a
filmiparban, a tv-társaságoknál, de lehet kreatív
munkákkal foglalkozó saját vállalkozása is. A
tervei között szerepel a mesterszak elvégzése is, mert egy jó
felkészült vezető érti szakmája részlet kérdéseit is. A jövőjét
azonban a külföldi munkavállalásban és külföldi-magyar
koprodukciókban látja. Hiába a nagy kreativitás és az
elszántság, sajnos szűkös a magyar piac, ezért legalább
annyira fontos a nyitott szemléletmód, a kreatív gondolkodás
és a rugalmas hozzáállás, mint a szakmai felkészültség.
Kedvencei az amerikai filmek, főleg a tudományos
fantasztikus filmek, mint a Csillagok háborúja eposz.
Szabadidejében
statiszta
tv
filmekben,
mini
forgatókönyveket ír, számítógép alkatrészekből, elektronikus
hulladékból csillogó-villogó „szobrokat” tervez, és Henry
Harrison könyveket olvas. Ezrével sorakoznak számítógépén
a digitális fotók, közöttük olyanok, ahol a kép a képben van.
Fotós trükk segítségével visszaállították az 50 éve lebontott
Nemzeti Színházat.
Így él és gondolkodik egy mai fiatal… Jó látni és hallani,
hogy egy kis faluból kikerülve hogyan próbálja magát
kifejezni
és
megvalósítani
a
sokak
számára
megvalósíthatatlant…

A család és a nagyszülők is támogatják mind lelkileg és Lejegyezte: Oláh Vince
mind anyagilag, ahogy erejükből futja, mert a tandíj nem
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Idősek Világnapja
Minden év október elsején a világ különböző országaiban
rendezvényekkel ünneplik meg az idősek világnapját. Az
ENSZ 1991-ben rendezte meg először az idősek
világnapja programsorozatát, azóta ezen a napon
emlékeznek meg a világ számos országaiban, többek
között hazánkban is. Magyarországon az emberek 20
százaléka időskorú (60 év felett), azaz mintegy két
millióan. Legnagyobb arányban, a fővárosban és a
kistelepüléseken élnek.
Nálunk Tiszaszőlősön is megrendezésre került az Idősek
Világnapja, melynek keretében az önkormányzat
támogatásával 120 csomag került kiosztásra a szépkorúak
között, valamint akik az intézményünkbe bejárnak
azoknak egy kis műsorral kedveskedtünk. Először
Kerekes András polgármester mondta el köszöntőjét,
majd én mondtam el az ünnepi beszédemet, majd Omiliák
Melinda elszavalt egy verset melynek címe: Az örök
fiatalság, és végül a „Búzavirág népdalkör” egy
nótacsokor eléneklésével teremtették meg a délutáni
hangulatot az intézményben. Szeretném azokat a

Október 10-én töltötte be Kuczik Zsigmondné a 90.
életévét. Ebből az alkalomból Debrődiné Zoboki
Magdolna jegyző és Oláh Vince alpolgármester
otthonában köszöntötte Ilonka nénit, és átadták neki a
miniszterelnöki emléklapot, valamint a képviselő-testület
ajándékát. Az ünnepelt meghatódva fogadta a vendégeket
és örömmel mutatta meg a családi fotókat, különösen a
dédunokáról - Sárikáról - készülteket. A család helyben
lakó tagjai már köszöntötték, a születésnapi tortát az egyik
unoka párja - Emese - készítette. Ilonka néni napjai
csendben telnek, sokszor van egyedül, mert a gondozója leánya Marika - még dolgozik. Szerencsére jó
egészségnek örvend, és minden apró munkát elvégez a ház
körül.
A születésnap alkalmából jó egészséget, sok örömet
kívánunk a településünk szépkorú polgárának!
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szépkorúkat megköszönteni, akik nem tudtak eljönni
hozzánk, ezzel a kis szövegrészlettel:
„Ha két nemes fémből kellene ötvözni a mai nap ünnepi
jelvényét, akkor ez az arany és az ezüst lenne. Aranyhoz
hasonlítom szerető szívüket. Az arany fénye nem
halványult el a sok gondtól, megpróbáltatástól. Az arany
mellett ezüst fény is csillan a mai napon. Ezüst hajukban
a sok-sok tél ott felejtette a fehérséget. Amint a
természetben is van tavasz, nyár, ősz és tél, az ember
életében is ez a folyamat megy végbe. Az idős kor az Élet
rendje, az éretté válás korszaka, életbölcsességgel,
gazdag tapasztalatokkal.
Arra kérjük a jó Istent, hogy adjon még sok-sok lágy,
simogató tavaszt! Köszönjük a példamutatást! Köszönjük
az emberi értékeket, amelyeket belénk csepegtettek.
Végezetül szívből kívánom, hogy továbbra is ragyogja be
életüket a két nemes fém: az arany és az ezüst fénye.”
Mári Anita Mária
szakmai vezető

90.
születésnapja
alkalmából
Kerekes
András
polgármester, Oláh Vince alpolgármester köszöntötte
Nagy Benedek nyugdíjas tsz-elnököt, majd átadták a
miniszterelnöki emléklapot, valamint a képviselő-testület
ajándékát. Természetesen családja külön is köszöntötte a
szép kort megért családtagját. Nagy Benedek 26 évig
vezette a tiszaszőlősi Petőfi tsz-t, irányításával egy
korszerű nagyüzemi gazdaság működött a községben.
Munkáját elismerve 2011-ben részére a képviselő-testület
Tiszaszőlős Község Díszpolgára címet adományozta. Az
utóbbi időben az egészsége megromlott, de a helyi közélet
iránt ma is érdeklődik, 52 éve előfizetője és olvasója a
Szolnok Megyei Néplapnak.
Jó egészséget, sok örömet kívánunk Tiszaszőlős szépkorú
polgárának!
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Kedves Olvasók!
Első tábori élményeimről szeretnék mesélni Önöknek.
Igaz, hogy már nyolcadikos vagyok, de most voltam
először nyári táborban.
Összesen húszan, 10 lány és 10 fiú vágott neki június
29-én egy kalandokat ígérő nagy utazásnak. Izgatottan
szálltunk fel reggel a külön buszra, amellyel a
Dunakanyarig meg sem álltunk, hiszen szálláshelyünk
a Duna partján fekvő Nagymaroson volt. A vendégház
tetőtéri szobáiból gyönyörű kilátás nyílt a Duna másik

oldalán levő Visegrádi-hegységre.
Az előzetes tábori tájékoztatóból már tudtuk, hogy
milyen programok várnak ránk naponta, de azt csak
sejtettük, hogy mennyi csodát rejt magában ez a
gyönyörű vidék!Az öt nap alatt felfedeztük
történelmünk
legnevezetesebb
emlékhelyeit,
barangoltunk hegyek és völgyek között. Jártunk
Vácon, Visegrádon, Esztergomban, Zebegényben és
Gödöllőn. Utaztunk a dunai kompon, és hajóztunk
Esztergomtól Nagymarosig.
Vácon körbejártuk a Székesegyházat, és megnéztük a
Mária Terézia látogatására épített diadalívet, a
Kőkaput.
Visegrádon felkerestük Mátyás király palotáját, ahol
láttuk az eddig csak könyvekből ismert Herkules- és
Oroszlános-kutat
is,
sétáltunk
a
palota
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gyümölcsöskertjében. Felgyalogoltunk a hegy tetején
álló Fellegvárba, ahonnan csodálatos panorámaként
tárult szemünk elé a hegyek között kanyargó Duna.
Esztergomban nagy tudású vezető segítségével
ismerkedtünk
meg
Magyarország
legnagyobb
Bazilikájával, a Kincstár felbecsülhetetlen értékű
tárgyaival. Ezután egy szűk csigalépcsőn felmásztunk a
Kupolakilátóba, ahonnan áttekintettünk a szomszédos
Szlovákiába, láttuk a két országot összekapcsoló Mária
Valéria-hidat.
Zebegénybe egy 8 km-es gyalogtúrával jutottunk el.
Erdőkben, hegyek között
vezetett utunk. Érintettük a
Hegyestetőn álló Julianuskilátót, majd leereszkedve a
hegyoldalon a csodaszép
Zebegénybe érkeztünk. Itt
egy
hajóskapitány
magángyűjteményét láttuk,
mely a Föld minden
országából
hazahozott
érdekes
tárgyakból,
ereklyékből áll.
Hazafelé
megálltunk
Gödöllőn, hogy megnézzük
Sissi
királyné
kedvenc
magyarországi kastélyát. A
kastély csodálatos termei, a
gyönyörű parkja azt hiszem
mindenkinek nagy élményt
jelentettek.
A sűrű programok mellett azonban jutott idő arra is,
hogy fürödjünk a dunai szabad strandon, hogy
bobozzunk
Visegrádon,
hogy
Esztergomban
csúszdázzunk az Aqua Parkban, hogy esténként
focizzunk, tollasozzunk, szkander bajnokságot
rendezzünk, vagy játszunk házigazdánk Soma nevű
kutyájával.
És még mennyi mindenről nem szóltam!
Nagyon szép, élményekben gazdag öt napot töltöttünk
a Dunakanyarban, és még mindannyian szívesen
maradtunk volna tovább is!
Társaim nevében szeretném megköszönni iskolánk
alapítványának és községünk képviselő-testületének
anyagi támogatását, amellyel segítették tábori
programjaink megvalósítását.
Remélem,
jövő
nyáron
is
lesz
tábor!
Fekete Nikolett Zsófia 8. osztályos tanuló
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Mézes reggeli a szőlősi iskolában…

Hazánk tavaly csatlakozott a szlovén méztermelők érdekes
kezdeményezéséhez, mellyel a méhészet, a mézfogyasztás
az egészséges életmód népszerűsítését
tűzték ki célul. Az első év kedvező
tapasztalatai alapján a Földművelésügyi
Minisztérium és az Országos Magyar
Méhészeti Egyesület közös felhívására
az iskola, az önkormányzat és a helyi
méhész egyesület november 20-án egy
egész délelőttöt betöltő programot
szervezett. Az iskolás gyerekeket reggel
mézes-vajas kalács és mézes tea várta.
A nyolcórai csengetés után a gyerekek
rajzaival
díszített
tornateremben
Kerekes
András
polgármester
köszöntötte a kilenc iskola csapatait, és
megnyitotta az érdekes, mozgalmas
sportversenyt.
Közben
már
a
tantermekben elkezdődött a kézműves
foglakozás és a mézeskalácssütés. Az
udvari sátorban kis kiállítás keretében
ismerkedtek a méhészek eszközeivel,
megkóstolhatták
a
mézkülönlegességeket és Remek István, Gazdag László és
felesége válaszolt a kérdésekre. Akik figyelmesen vettek
részt a programokban és otthon megnézték a méhek életéről,
a mezőgazdaságban és környezetvédelemben betöltött
szerepükről készült DVD-t, azoknak sikerült a feladatlap
kitöltése is.
A sporteredmények és a feladatlapokra kapott pontszámok
alapján az összetett versenyt a tomajmononostorai gyerekek
nyerték, második helyezést ért el Tiszaörs csapata, harmadik
helyezett lett Tiszagyenda csapata.
A rajzpályázat keretében három, a méhekkel kapcsolatos
irodalmi alkotáshoz lehetett illusztrációt készíteni. A téma
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felkeltette a tanulók érdeklődését, mert szinte az egész
tornatermet rajzok díszítették.
Az 1. kategória győztese Eszenyi Éva 2. osztályos tanuló

(Tiszaszentimre), a 2. kategória győztese: Orsó Noémi 5.
osztályos tanuló (Tiszagyenda), a 3. kategória győztese.
Kiss Eszter 8. osztályos tanuló lett (Tiszafüred).
A rendezvényt dr. Fazekas Sándor földművelésügyi
miniszter zárta, kiosztotta a jutalmakat és az emléklapokat,
majd helyi méhészekkel elbeszélgetett a méhészet jelenlegi
helyzetéről. A híradásokból tudható, hogy Jász-NagykunSzolnok megyében ezen a napon további 21 iskola 4830
tanulója fogyasztott mézes-vajas kenyeret reggelire.
Tolvajné Zsuzsa

2015. december 6-án a tiszaszőlősi
iskola gyermekei az Egri Spartacus SE
által rendezett 23. Várkúti hegyi
futóverseny sorozat 1. fordulóján vettek
részt. 110 induló közül korcsoportjában
Dániel Mónika 2., Ágoston Szabina 3.,
Bodonovics Márkó 2. helyezést ért el.
Gratulálunk Nekik! Köszönjük a
támogatást
a
Tiszaszőlősi
Önkormányzatnak és a Tiszaszőlős
Iskola Gyermekeiért Alapítványnak.
Orbán Ferenc Attila
tanár
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Anyakönyvi hírek
Legutóbbi számunk óta
házasságot kötött:
Szabó László és Pénzes Anett
Dobrai Attila és Pető Katalin
Nyeste Imre és Lex Katalin
Tóth Lajos és Kendrei Dóra
Nyíri Gábor Tamás és Bartha
Hedvig
Sok boldogságot kívánunk!
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Legutóbbi számunk óta született:
Legutóbbi számunk óta elhalálozott:
Nyerlucz Szilvia an: Horváth Nancy
Farkas Dávid
an: Kovács Hajnalka
Ács Jánosné
an: Bartha Julianna
Szádvári Pál
an: Csecsődi Ágnes
Szabó József
an: Fótos Erzsébet
Szabó Jázmin
an: Ferencz Ibolya
Kuczik Bálint
an: Bodnár Erzsébet
Szitai Róbert
an: Szitai Ottilia
Csatos Gyuláné an: Endre Erzsébet
Bodzás Hanna an: Somogyi Ibolya
Mészáros Sándor an: Kiss Katalin
Darai Levente Rajmund an: Nagy Nikolett Mária Kálmán Balázsné an: Faragó Teréz
Atkári Csaba
an: Rafael Andrea Alexandra Tóth Béla an: Palcsesz Julianna Mária
Rendik Levente an: Rendik Anett
Boda Pálné
an: Kiss Erzsébet
Kassai Benjámin Adrián an: Kassai Diána
Bodnár Jánosné an: Fekete Anna
Jó egészséget!
Béke poraikra!

Karácsonyi üzenet
Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben
Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek
napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: "Hol van a
zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő
csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.
Máté evangéliuma 2,2.

Templomunk tornyának a felújításánál a következő
tábla figyelmeztette a járókelőket: Vigyázat a
magasban dolgoznak! Akik kitették ezt a feliratot, talán
nem is tudták, hogy a torony felújításon túl mekkora
isteni igazságot hirdettek azzal a táblával. Igen, az első

karácsonykor is dolgoztak a magasban, hiszen különös
csillag ragyogott az égen, amely mutatta Jézus
születésének a helyét. Mégis azt olvassuk a Bibliában,
hogy csak a napkeleti bölcsek vették észre és követték
Jézus csillagát. Vajon miért? Hiszen olyan sokan
szerepeltek még a karácsonyi történetben: Augusztus
császár, Heródes király, írástudók, pásztorok... A
válasz nagyon egyszerű. Azért mert csak a betlehemi
pásztorok néztek fölfelé, csak őket érdekelte mit látnak
az égen. A többi ember azonban mással volt elfoglalva.
Augusztus császár talán csak a birodalmával volt
elfoglalva.
Heródes
Jézus
"eltávolításával"
foglalkozott, az írástudók saját tudományukkal
törődtek, a pásztorokat a nyájuk kötötte le. Életünk,
ünnepeink legnagyobb nyomorúsága, hogy elfelejtünk
fölfelé nézni, megfeledkezünk Jézusról, Istenről.
Hiszen manapság is olyan sok minden lefoglal minket.
Olyanok vagyunk, mint Augusztus császár, csak saját
életünkkel, ami kis birodalmunkkal foglalkozunk. A
világ olyan, mint Heródes király, Jézust el akarja
távolítani az életéből, ünnepléséből. Bár jóllehet kell a
világnak karácsonyfa, ajándék, csillogás, ünnepi étel,
de Jézus nem kell! Pedig karácsony Jézus születésének
az ünnepe. A fölfelé nézés ünnepe, amikor földi
rohanásunk, elfoglaltságunk közepette megállít Isten,
hogy egy pár napon át felemeljük lélekben
tekintetünket. Istenre nézzünk, s lássunk túl gondon,
bánaton, megpróbáltatáson, bizonytalanságon, s
meglássuk az Ő igazi szeretetét. Hiszen "úgy szerette
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen". S
ahol megtapasztalják Isten szeretetét, ott tudják igazán
egymást szeretni az emberek. Ott tudnak a másiknak
megbocsátani, örömet okozni, s egymást Isten
ajándékának tekinteni. Isten arra tanít bennünket, hogy
lássunk túl a földi ünneplésen, a földi karácsonyon, s
keressük meg Jézust, mint a napkeleti bölcsek.
Karácsonyunk legyen örömteli és békével teljes! Az új
esztendőt kísérje Isten áldása!
Kéki Ibolya református lelkész

Szőlősi Hírek

10

2015. DECEMBER

Alapítványi est iskolánkban…
2015. december 4-én alapítványi rendezvényt tartottunk iskolánkban a Tiszaszőlősi Iskola Gyermekeiért Alapítvány
javára.
Tar Lajos tagintézmény-vezető megnyitójában köszöntötte a vendégeket, a gyerekeket és az iskola dolgozóit.
Beszámolt az alapítvány anyagi helyzetéről , mely szerint az elmúlt tanévben több, mint 1.000.000 Ft-ban
részesülhettek tanulóink, melyet mozi- és színházlátogatására, osztálykirándulásokra, nyári táboroztatásra és
tanulmányi versenyeken való részvételre fordítottunk.
A két felvonásos műsorban iskolánk valamennyi osztálya egy-egy műsorszámmal szórakoztatta a vendégeket. A
gyerekek több hete nagy-nagy szorgalommal és izgalommal készültek erre az estre. Táncos és prózai jelenetek
váltották egymást. Bemutatkozott a tiszaszentimrei zumba-tánccsoport is. Néhány zeneiskolás tanulónk hangszeres
előadása is színesítette az estet.
Nagy tapssal jutalmazta a
közönség a tiszaderzsi iskolások
táncát is. Együtt izgult fellépő és
felkészítő a műsorszámok alatt.
Örültünk egymás sikerének.
A műsor fénypontja, mint
mindig, a végzős nyolcadikosok
keringője volt. Meghatottság és
öröm kerítette hatalmába a
gyermekeikkel
táncoló
anyukákat és apukákat.
A műsor szünetében szendvicset,
süteményt, üdítőt és tombolát
lehetett vásárolni. Az SZMK
minden fellépőt szendviccsel és
üdítővel kínált, és két-két
tombolajeggyel is megköszönte
munkájukat.
A
rendezvény
végén
a
tombolasorsoláson nagyon sok
ajándékot sorsoltak ki a szerencsések között. A tombola fődíját, egy laptopot iskolánk tanulója Bodonovics Martin
vihette haza. Így a családban három iskoláskorú gyermek nap, mint nap használhatja a számítógépet tanulásra és
kikapcsolódásra.
A fődíj kisorsolása előtt az SZMK vezetője megköszönte a gyermekek és felkészítőik munkáját. Köszönetet mondott a
sok-sok támogatónak, szervezőnek, minden segítséget nyújtó embernek, akik adományaikkal megteremtették a
tiszaszőlősi gyerekeknek azt, hogy a 2015-2016-os tanévben sok helyre eljussanak, gyarapítsák tudásukat, színesítsék
napjaikat és számtalan élményben legyen részük.
Az est bevétele 643.130 Ft lett, melyet a tavalyi évhez hasonlóan a gyerekek javára használunk fel.
Szűcs Sándorné
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