
Édes anyanyelvünk 

A magyar költészet napját 1964 óta József Attila 
születésnapján ünnepeljük, április 11-én. Akkor hivatalos 
ünnepségnek indult, azonban az elmúlt fél évszázad alatt sokat 
változott a szerepe. 52 éves történetét emlékezetes események 
gazdagítják, és ezáltal lett az irodalommal való találkozás 
napja, a verset szerető emberek ünnepe. A média, a 
könyvtárak, az iskolák ezen a napon többet foglakoznak a 
szépirodalommal, szavalóversenyek, író-olvasó találkozók, 
kiállítások népszerűsítik a költészetet. Sok helyen pályázatot 
hirdetnek, középiskolásokat 
biztatnak versírásra vagy a 
már elkészült első 
próbálkozások bemuta-
tására. Sokan vannak, akik 
már egészen kiskorukban 
eljátszanak a hangokkal, 
betűkkel, keresik az 
összecsengő szavakat, 
rímet faragnak saját és 
mások örömére. Egy 
üzenetet írnak saját 
magukról, másokról, 
félelmeket és örömet 
tudatnak olvasóival. Talán a barlangrajzokkal kezdődött az 
irodalom, de az biztos, hogy 550 évvel ezelőtt a latin nyelven 
verselő költő szerint „S most Pannónia is ontja a szép 
dalokat.” Azóta sok víz lefolyt már a Tiszán, született sok 
olyan tehetség, akit a költészete tett naggyá. Sokan a koruk 
történéseit befolyásolták verseikkel, tolluk fegyverként 
szolgált. Gondoljuk csak ezekre a sorokra: Rabok legyünk, 
vagy szabadok? vagy „Hazádnak rendületlenűl. Légy híve, ó 
magyar;” E nagyszerű alkotások mellett megjelent a selejt is. 
Pedig Petőfi figyelmezteti a költőket, hogy „Ne fogjon senki 
könnyelműen. A húrok pengetésihez!”, ezt nem mindenki 
értette meg. 
József Attila rövid élete során nagyot alkotott, Ő ma a 20. 
század egyik legnagyobb költője. Jól ismerte a magyar nyelv 
sajátosságait és új költői eszközökkel gazdagította az 
irodalmat. Versei ma is aktuálisak és méltán a magyar 
költészet remekei.  
50 éve a Magyar nyelv hete követi a vers ünnepét, így a 
nyelvápolás ünnepe szervesen kapcsolódik a költészet 

ünnepéhez. Anyanyelvünk egy folyamatosan változó, 
gazdagodó, nemzetet összetartó erő. Ezen a nyelven tanuljuk 
meg az első értelmes szavakat, mondunk véleményt, kérünk és 
kapunk visszajelzést magunkról, másokról, az egész világról. 
Színes a magyar nyelv, mások szerint nehéz, a nyelvtanuló 
külföldiek szerint érdekes, szép hangzású nyelvünk van. A 
hívatásos nyelvművelők - bemondók, tanárok, bírók, 
ügyvédek stb. - sokat tesznek a nyelvünk tisztaságának 
megőrzéséért, de megállíthatatlanul terjednek az idegen 
nyelvű felíratok, megszűntek a rádióban a nyelvművelő 
műsorok, és baj van az iskolások olvasásával és 
szövegértésével. Tenni érte talán még nem késő… 

Mi a költészet napja 
alkalmából író-olvasó 
találkozót szerveztünk az 
óvodásoknak a tiszaszőlősi és a 
tiszaderzsi iskolásoknak. 
Vendégünk volt Sás Károly és 
leánya, Sás Ildikó, akik zenés 
könyv-bemutatójukon nem 
csak a rímek világába 
kalauzolták el a gyerekeket, 
hanem bemutatták 
hangszereiket is. Majd az 
interaktív műsorban a 
diákokból verbuvált 23 fős 

zenekar és a 150 fős nézőközönség együtt zengte a rímeket, 
hozzá tapsoltak, énekeltek és hangszereikkel adták az ütemet.  

A magyar nyelv megőrzéséért, ápolásáért sokat tett dr. Fekete 
Péter főiskola tanár, Tiszaszőlős szülötte és díszpolgára. Az 
általa vezetett nyelvészeti tanszék nagy lelkesedéssel és magas 
színvonalú szakmai hozzáértéssel készítette fel a hallgatókat a 
magyar nyelv értékeinek ápolására. Tanítványai 
meggyőződéssel, hittel és szívvel-lélekkel igyekeztek menteni 
a nyelvjárásaink pusztuló értékeit. E témakörben nagyon sok 
kiváló szakdolgozat és diákköri munka született, öregbítve 
ezzel a témavezető nevét. A sok tudományos dolgozata közül 
számunkra az a legértékesebb, melyben összegyűjtötte a 
Tiszaszőlősi nyelvjárás sajátosságait, összeállította szülőfaluja 
földrajzi neveinek adattárát és kiegészítette a község 
történetével foglalkozó monográfiát. „ Hitünk szerint 
megörökítésre érdemesek a feldolgozott témák: a tájnyelvi 
ízek és a helynévi kincsek”- írja a tanár úr munkájáról 
kollégája Zimányi Árpád.  OV és Tné      
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Tisztelt Olvasók! 
Legutóbb megjelent lapszámunk óta 2015. és 2016. évben 
Tiszaszőlős Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 
alkalommal ülésezett. 
1./ 2015. november 3. 
 Rendeletet alkotott a 2015. évi szociális célú szén

juttatásról. 
 Rendeletet alkotott  a közterület filmforgatási célú

felhasználásáról. 
2./ 2015. november 24. 

 Módosította az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 3/2015. (III.16.) sz. rendeletét. 

 Elfogadta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének koncepcióját. 

 Megállapította Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2016.
évi belső ellenőrzési tervét. 

 Meghatározta 2016. január 1-jétől a családsegítési és a
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját. 

 Képviselői tiszteletdíj megvonásáról döntött.
 Elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázatokat.
 Kitűzte a 2015. évi közmeghallgatás időpontját.
 Ingatlan vásárlásról döntött.

3./ 2015. december 10.  Közmeghallgatást tartott 

4./ 2015. december 15.   
 Kiválasztotta a közétkeztetési közbeszerzési pályázati

eljárás nyertesét. 
 Megállapította az Antenna Hungaria Zrt. éves bérleti díját.
 A Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulása és a

Tiszaszentimrei Református Egyházközség között 2011.
május 3-án létrejött Ellátási szerződésének módosítását
kezdeményezte.

 Jóváhagyta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat és a
Tiszaszentimrei Református Egyházközség között, a
család- és gyermekjóléti szolgálat kötelező feladatainak
ellátásáról szóló feladat ellátási szerződést.

5./ 2015. december 21. 
 Ingatlan és ingóság vásárlásáról, továbbá ingatlan
bérbeadásáról döntött. 
6./ 2016. február 8.   
 Rendeletet alkotott a gyermekétkeztetés intézményi

térítési díjáról és az alkalmazható rezsikulcsokról. 
 Megtárgyalta Tiszaszőlős Községi Önkormányzatának

2015. év III. negyedévi költségvetési beszámolóját. 
 Szociális bérlakás iránti kérelmeket tárgyalt meg.
 A Tiszaszőlősi Községi Sportegyesület támogatási

kérelméről döntött.
 Elfogadat a polgármester 2016. évi szabadság ütemtervét.
 Határozatot hozott Magyarország Kormányának

támogatására.
7./ 2016. február 15. 
 Megtárgyalta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2016. évi

költségvetésének I. fordulóját. 
 Megtárgyalta és elfogadta a települési hulladék

elszállításával kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó 
rendelet tervezetet.  

 Elfogadta a Tiszaszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselőinek 2016. évi cafeteria szabályzatát. 

 Nem fogadta el a Tiszaszőlős településen közvilágítási,
valamint tér - és díszvilágítási berendezések üzemeltetése, 
karbantartására megküldött szerződés-tervezetet.  

 Megtárgyalta és kiválasztotta a hivatal tetőtéri
légkondicionáló berendezésekre érkezett árajánlatokat.

 Szociális bérlakás iránti kérelmet tárgyalt meg.
 Tiszafüredi Népművészeti Alapítvány részére telephelyet

biztosított.
 A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás intézményi

tárgyi feltételeinek kialakításáról kapott tájékoztatást.
 Szabó Attila felsőfokú tanulmányainak pénzügyi

támogatásáról döntött.
 Ingatlan vásárlásról döntött előzetesen.
 Egységes házszámtábla beszerzését rendelte el
8./ 2016. március 3. 

 Rendeletet alkotott a 2015. évi költségvetés
módosításáról és elfogadta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 
2016. évi költségvetését.  
 Módosította Szervezeti és Működési Szabályzatát.
 Tiszaszőlős Községi Önkormányzat  cafetéria szabályzatát.
 Ingatlan vásárlásról döntött előzetesen.
 „Tiszaszőlős csapadék- csatornázása I. ütem” címmel
benyújtandó projekt előkészítéséhez kapcsolódóan, a 
Tiszaszőlős „300 adagos konyha kialakítása” címmel 
benyújtandó projekt előkészítéséhez kapcsolódó, a „Háziorvosi 
rendelő és Védőnői Szolgálat bővítése és felújítása” címmel 
benyújtandó, a foglalkoztatás és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” címmel benyújtandó projekt 
előkészítéséhez kapcsolódó megalapozó dokumentumok 
készítésére kért árajánlat elfogadásáról döntött. beérkezett 
ajánlatok megtárgyalásáról. 
 Visszavonta a helyi száraztészta üzemről és az állattartó
telepről hozott korábbi döntését. 
9./ 2016. március 31.  

 Elfogadta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2016. évi
Közbeszerzési Tervét és új Közbeszerzési Szabályzatot hagyott 
jóvá.  
 Meghatározta a 2016. évi óvodai beiratkozás  időpontját

Tiszaszőlős községben a 2016/2017-es nevelési évre. 
 Megtárgyalta az ÁRKOMED Egészségügyi és Szolgáltató

Kft. önkormányzati rendelet módosítási kezdeményezését. 

 Ingatlan vásárlási felajánlásról döntött.
 Elutasította Tiszafüred Város Önkormányzata tiszafüredi

szemétlerakó szántó művelési ágú területének
megvásárlásra vonatkozó ajánlatát.

 Szilárd burkolattal történő ellátásra jelölt ki önkormányzati
utakat, árajánlatokat kért be az utak tervezésére.

 Kijelölte a 2016. évben felújításra kerülő önkormányzati
utakat és árajánlatokat kért be a kivitelezésre.

 Elfogadta Tiszaszőlős közfoglalkoztatási startmunka
program eszközbeszerzésére készített ajánlattételi
dokumentációt és a közbeszerzési terv módosításáról
döntött.

 Szociális bérlakás iránti kérelmet tárgyalt meg.

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 

http://www.tiszaszolos.hu/
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Elkészült Tiszaszőlős Község 2016. évi költségvetése 

A Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2016. március 4-i 
döntésével elfogadta a 2016. évi költségvetést. 
A tervezés során összegyűjtötte a község előtt álló 
feladatokat, központi költségvetés által támogatott 
feladatokat és pontosította a saját bevételét. Új közfeladatot 
nem vállalt, csak a korábban elkezdett feladatok befejezésére 
koncentrál. Továbbra is alapelvként szerepel a képviselő- 
testület előtt a takarékos, átlátható és biztonságos 
működtetés, a pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális 
pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése. 
Döntött arról is, hogy az önként vállalt feladatok ellátása 
nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. 
Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját 
bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források 
képezhetik. A feladatok megvalósításához be kell vonni az 
állampapírokban tartott pénzt is, mivel 2016. évi központi 
költségvetési törvény alapján felhalmozási bevétel nem 
tervezhető önkormányzatunk vonatkozásában.  
A bevételek  nagy részét a működési célú költségvetési 
támogatás képezi, amely 2016. évben az általános feladatok 
ellátására 68,3 millió forint, a köznevelési feladatok 
támogatásához kapcsolódóan 28 millió Ft, 
önkormányzatok szociális, gyermekjóléti 
és gyermekétkeztetési feladatainak 
ellátására 47,9 millió forint, a nyilvános 
könyvtári és közművelődési feladatainak 
ellátására - a 2015-ben biztosított 
összeggel azonos - 1,8 millió forint 
támogatásba részesül. Ezeken kívül Egyéb 
működési célú támogatások címen 68,4 
millió forint került megtervezésre. Ezen a 
költség helyen jelenik meg 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bevétel 
44,9 millió forint összegben, az 
egészségügyi ellátás 7,5 millió forint 
támogatást  kapott, mely az iskolaorvosi 
ellátás, a fogorvosi alapellátást, illetve a 
védőnői szolgálat működését hivatott 
szolgálni. Ezeken kívül további bevételek 
származnak az iparűzési, gépjármű és 
idegenforgalmi adóból, amely összegszerűen 19,6 millió 
forint, és 24,5 millió forint működési bevétellel számol a 
költségvetés. A 2016. évi költségvetési bevételek tervezett 
előirányzata 316,8 millió forint. A kiadásokat az előzetes 
felmérés és a képviselők által támogatott feladatokra 
terveztük. A költségvetési törvény a kiadásokat működési és 
felhalmozási kiadásokra bontja. A működési kiadásokat 
normatív módon támogatja, a felhalmozásit pedig az 
önkormányzatnak kell a saját bevételeiből fedezni. Fontos, 
hogy az önkormányzat a költségvetési szerveinek zavartalan 
működését, a városüzemeltetési feladatokat a takarékosság 
maximális figyelembevételével biztosítsa, illetve lássa el. 
Legnagyobb tételt a személyi és járulékkiadások jelentik, 
210 álláshellyel számolva 166,6 millió forint. Ez tartalmazza 
a közös önkormányzati hivatal tisztviselőinek, a könyvtár, az 
óvoda és a hivatal közalkalmazottainak bérét és járulékait, 
valamint közfoglalkoztatás keretében történő 
foglalkoztatással 182 fő alkalmazásával számoltunk. 

Ugyancsak nagyobb tételnek számítanak a dologi kiadások, 
melyek a közüzemi díjakat, az élelmezési és karbantartási 
kiadásokat tartalmazzák, amit továbbra is kiemelt 
előirányzatként kell kezelni. A dologi kiadások várható 
előirányzata 117,8 millió forint. Az ellátottak pénzbeli 
juttatásaira településünk 15,7 millió Ft összeget állapított 
meg, mely tartalmazza: a települési létfenntartási segélyt, 
temetési támogatást, köztemetést, gyógyszertámogatást, 
tanulmányi támogatást, ösztöndíjat, stb. Egyéb működési 
célú kiadásokra 13,8 millió Ft kiadást nevesítettünk, melyből 
támogatjuk a civil szervezeteket, fizetjük a szeméttelep 
rekultivációjának éves díját, a családsegítésre, 
ifjúságvédelemre, gyermekjóléti szolgálatra, házi 
segítségnyújtásra fordítjuk. A költségvetés tervezésekor 400 
ezer Ft tartalékkal számoltunk. Beruházási és felújítási 
kiadásokat önkormányzatunk pályázati forrásból szeretné 
megvalósítani, melyhez az önrészt, illetve a támogatási 
összeget a forgatási célú értékpapír beváltásából, illetve 
annak kamatbevételéből biztosítja.  Ezt figyelembe véve az 
alábbi feladatok kerültek tervezésre: tervdokumentációk 
készítése, szolgálati lakások beruházása, garázs építése, 
műfüves pálya kialakítása, telekvásárlás, utak felújítása, a 
község háza tetőterének átalakítása és berendezése, víz-és 

szennyvízhálózat beruházás, a közös önkormányzat, az 
óvoda, a könyvtár részére  kisértékű tárgyi eszközök 
beszerzése, az ESZI és a ravatalozó épületének felújítása, az 
iskola épületének felújítási terve stb. A költségvetés 
elfogadása óta   több változás is történt, amit újra kellett 
gondolni. Ilyenek: az állattartó telep kialakítása, a 
száraztészta üzem kialakítása stb. A fenti kiadásokra 278,8 
millió forintot, a 2016. évi összes költségvetési kiadásokra 
pedig 593 millió forintot terveztünk. Fontos feladat és 
községi érdek az, hogy a fenti feladatok sikeresen 
megvalósuljanak. Emellett természetesen továbbra is cél az 
olyan pályázatokon történő részvétel, mely önerő nélkül 
jelentős forrásokat biztosít önkormányzati feladatok 
elvégzéséhez, új értékek teremtéséhez.   

OV 
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 Köszöntöttük a 90 éves Kulcsár Sándort… 

2016. április 13-án töltötte be 90. életévét Kulcsár Sándor. 
Ebből az alkalomból Kerekes András polgármester - a 
családtagokkal együtt - köszöntötte az ünnepeltet, majd 
átadta a miniszterelnök köszöntő és a képviselő-testület 
ajándékcsomagját. A családias rendezvényen ott voltak a 
tiszafüredi Főnix TV munkatársai is. 

Kulcsár Sándor Örvényen született 1926. április 13-án. 
Édesapja uradalmi kertész volt Gräfl Károly birtokán, 
édesanyja otthon nevelte a három gyereket és végezte a 
házkörüli munkákat. Örvényen járta ki az elemi iskola 6 
osztályát. Szeretett volna polgári iskolába járni, de a 
család anyagi helyzete ezt nem engedte meg. Szükség volt 
arra a 12 éves gyerek által, idénymunkával keresett kis 
pénzre is. A család életében nagy változást hozott, hogy 
summásként a domaházi uradalmi tanyára költözhettek. 
Itt 8 család élt egyszerű körülmények között, de tarthattak 
tehenet borjával, kocát 
malacaival és kapálhattak a 
használatukba adott 
kukoricaföldön. A summásság 
egész évben biztosított szerény, 
de biztos jövedelmet. A 13 éves 
Kulcsár gyerek már 6 hónapos 
idénymunkásként felnőtt 
munkát végzett. Itt ismerte meg 
a legnehezebb nyári munkát, a 
cséplőgép melletti törek-
kaparást. 

Az ifjúkorának meghatározó 
élménye volt a téli estéken a 
dohánycsomózás és a citeraszó. A világháború poklából 
csak ízelítőt kapott. Örvényen keltek át az oroszok a 
Tiszán, a part megtisztítását a helyi lakosok végezték, így 
18 évesen látta meg milyen is a háború. Az elvonuló front 
után már „létszám feletti” lett, csak 1948-ban vonult be 
katonának és közel 3 évi szolgálat után szerelt le. A 
katonaévek gyorsan elteltek. A Kossuth akadémián kapott 
kiképzés után a nehéz műszaki zászlóaljban utászként, 
hidászként tisztították meg a háború okozta sebeket. Nagy 
élmény volt számára, hogy ekkor látta először Dunántúl 
szép városait (Sopron, Kőszeg, Szombathely stb.) A 
leszerelés után ismerkedett meg Juliskával, akivel 1950. 
november 18-án örök hűséget fogadtak egymásnak, és 
amit mindketten a mai napig meg is tartottak. A háború 
utáni földosztás már tiszaszőlősi lakosként érinti a 
Kulcsár családot. A régi tanyai „otthon” mellett 7 holdat 
kaptak, amit próbáltak maguk megművelni. Összefogtak 

egy hasonló sorsú földtulajdonossal és a közösbe vitt 1-1 
tehénnel szántottak, vetettek. Nagyon várták, hogy 
megnőjön az üszőborjú, mert akkor már a saját jószágukat 
foghatják járomba. Aztán megváltozott a világ, 1955-ben 
a Tiszaigari Állami Gazdaságban helyezkedett el és ott is 
maradt nyugdíjazásáig. Az első években a 
rizstermesztésben dolgozott, ez akkor az állam által 
erősen támogatott ága volt a mezőgazdaságnak. Szőlősön 
is többen bele fogtak a rizstermesztésbe, de aztán 
támogatás híján feladták. 

A rizstermesztésnek nem volt hagyománya Szőlősön, meg 
kellett tanulni a termesztését. A Szarvasi Rizstermesztési 
Kutató Intézetben tanulta az új szakmát: hogyan kell 
vetni, műtrágyázni, betakarítani. Már a második évben a 
kísérleti termesztést gyakorolták, új vetőmagokat 
állítottak elő, új keresztezési eljárásokat próbáltak ki és 
így lett „rizses” agronómus. Jól érezte magát ebben a 
munkakörben, de közben átszervezték, központosították 

az állami gazdaságokat. Hívatta az 
igazgató és megkérdezte, hogy 
elvállalná-e a rendészi munkakört. 
Igent mondott. Ekkor már nagy 
területen, sok embert 
foglalkoztatott az állami gazdaság, 
ezért szükség volt a belső 
ellenőrzés megszervezése. 
Ellenőrizte a munkafolyamatokat, 
a veszélyeztetett objektumokban 
folyó az őrző-védő munkát, az 
üzemanyagok takarékos 
felhasználását, a raktározást, az 
anyag-nyilvántartásokat stb.  

Az új megbízatást tanulás követte: 2 éves könyvelői 
tanfolyamra küldték és azzal „biztatták”, ha nem végzi el, 
vissza kell fizetni a tandíjat. Erre nem került sor, mert 
sikeresen befejezte a tanulást és képesített könyvelői 
szakmát szerzett. Az igazgató gratulált, pénzjutalmat adott 
és szerényen megjegyezte, hogy ő is levelező tagozaton 
tanul az agrártudományi egyetemen. Teltek az évek és 
nőtt a motorkerékpáron eltöltött kilométerek száma. A 
menetlevelek tanulsága ezzel a távolsággal többször 
megkerülhette volna a Földet. Gyakran elviccel azzal, 
hogy könnyű volt, mert akkor még „járásbíró” voltam! 
Ennek a hosszú útnak kedvezőtlen mellékhatásait a 
térdeiben érzi.  

Folytatás a következő oldalon. 
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A munkájával elégedett volt a vezetés, ezért megkapta a Közbiztonsági érem arany fokozatát. Közben többször 
átszervezték a gazdaságot, így az utolsó éveket már kunhegyesi központban töltötte. 1986-ban 60 éves lett és 

nyugdíjba vonult. Úgy gondolnánk, hogy végre a 
munkában töltött hosszú évtizedek után otthon a 
nyugalom várja. Nem így történt, a körzeti orvos 
biztatására elővette az ifjúságának kedvenc hangszerét a 
citerát, és elkezdődött egy újabb, élményekben gazdag 3 
évtized. Az első évek a tanulás évei voltak. 
Megismerkedett a tiszafüredi Erőss Lászlóval, aki elvitte 
egy Fonyódon szervezett citeratáborba. Itt a citerázás 
elismert művészei - Birinyi József, Pribojszky Mátyás – 
csiszolta a hangszeres tudásukat. Néhány év múlva a 
tanulóból tanító lett: oktatói vizsgát tett, aztán itt a 
faluban oktatta, olykor három korosztály tanulni vágyóit a 
népzenére. A Tiszaszőlősi Citera és Ének Együttes 1987-
ben országos minősítésen ezüst fokozatot ért el. Az 
együttes fellépett a községi ünnepségeken, a környező 

települések rendezvényein és Budapesten a Mezőgazdasági Múzeumban. Munkájukat az akkori művelődési miniszter 
is elismerte. Ma már ritkábban játszik, de a Molnár Imre által készített mesterciterát nagy becsben tartja. Játékát a 
világhálón www.youtube.com/watch?v=RoWJUPHdZrA linken hallgathatjuk meg. A citerázás mellett elismert 
kertész. Kertjében egy törzsön 3-4 féle alma terem, magoncok sorakoznak beoltva, ősszel pedig paprika füzérek 
piroslanak az eresz alatt. Csendes napjait 2 leánya, 4 unokája és 4 dédunokája színesíti. Külön öröm, hogy a 90. 
születésnapjára hazajött a Hollandiában élő unokája, szíve alatt az ötödik dédunokával. Minden rendben volna, csak a 
mama egészsége megromlott, az utóbbi időben már fokozott gondozásra szorul.  
Kedves Kulcsár Sándor bácsi! Születésnapja alkalmából kívánunk erőt és jó egészséget, hosszú boldog életet! 

Egy szőlősi diák, aki szereti a matematikát … 

Virágné Jordán Mária osztályfőnök így jellemezte diákját 
Muliter Máté 8 évvel ezelőtt lépte át a tiszafüredi gimnázium kapuját. Elvegyült az osztály 

apróbb tagjai között, de a következő hónapok során már kiemelkedett kiváló tanulmányi 

eredményével és szorgalmával. Egyike volt azoknak a diákoknak, akik minden tantárgyból 

kimagaslóan jól teljesítettek. Magával szemben állandóan maximalista volt, a tökéletességre 

törekedett.  Már 5. osztályban lehetett látni, hogy egyik kedvenc tantárgya a matematika, de 

nem volt olyan tárgy, amiből ne jeleskedett volna. Az iskolai programok aktív résztvevője 

volt, legyen az kulturális nap, diáknap. 

Az évek során megtartotta kiváló tanulmányi eredményét, az elmúlt éveket általános 

tantestületi dicsérettel zárta. A 8 osztályos és megyei tanulmányi- és sportversenyek állandó 

résztvevője volt, ahol dobogós helyezéseket ért el minden alkalommal, ezzel is öregbítette 

iskolánk hírnevét. Tanulmányi és közösségi munkájával példát mutatott társainak. Az 

osztályon belül fontosnak tartották véleményét és javaslatait. Gondolkodása, viselkedése érettebb a tőle idősebb osztálytársainál. 

A 11. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát tett angol nyelvből, melyen 90 % fölötti teljesítményt nyújtott. Az idei tanévben 

pedig emeltszintű érettségire készül matematikából. Remélem az érettségin is kiváló eredményt fog elérni és tanulmányait majd a 

Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán folytathatja, amihez sok sikert kívánok. 

Az idei tanévben a 8 éves teljesítménye és a tantestület véleménye alapján őt érte az a megtiszteltetés, hogy megkapja a minden 

évben felajánlott Puskás ösztöndíjat, melyhez osztályfőnökeként szeretnék először én gratulálni. 

http://www.youtube.com/watch?v=RoWJUPHdZrA
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 (folytatás az előző oldalról…) 

Muliter Máté a Kossuth Lajos Gimnázium nyolcosztályos tagozatának végzős diákja.  Tanulmányi és közösségi 
munkájával példát mutat társainak, mindig kitűnő eredménnyel zárta a tanéveket. Tanárai dicséretekkel értékelték 
szorgalmát, kitartását. Kedvenc tantárgyai a fizika és a matematika, utóbbiból emelt szintű érettségi vizsgára készül. Több 
alkalommal eredményesen szerepelt a nyolcosztályos gimnáziumok tanulmányi versenyén matematikából. Állandó 
résztvevője volt a Bolyai matematika versenynek, ahol jól szerepelt, több ízben továbbjutott csapatával a megyei fordulóba 
is. A nyolcosztályos sportversenyek állandó résztvevője, ezzel is elősegítve iskola sikerét. Részt vett a FUTSAL 
Diákolimpia megyei döntőjén, ahol kiváló teljesítményt nyújtott. Minden tanév végét általános nevelőtestületi dicsérettel 
zárta. Tanulmányait a BME Gépészmérnöki- vagy a Villamosmérnöki Karán szeretné folytatni. 

Angolból középfokú „C” típusú nyelvvizsgával 
rendelkezik és 11. évfolyam végén kiváló 
előrehozott érettségi vizsgát tett ebből a 
tantárgyból. A tanulmányi munkájához 
hasonlóan végzi feladatait a közösségben is. Az 
osztálytársai fontosnak tartják véleményét, 
javaslatait. Több évig volt a DÖK alelnöke is, 
ahol diáktársai érdekeit képviselte. Az iskolán 
kívüli programokban is lehet rá számítani, 
segítőkész és elfogadják javaslatait. A család 
hétköznapjaiban is aktívan részt vállal, a fizikai 
munkától sem riad vissza. 
Minden helyzetben tisztelettudóan viselkedik, 
tanáraival és diáktársaival szemben. 
Szabadidejét horgászattal és focizással tölti. A 

Tiszaszőlősi KSE játékosa, csapata esélyes a bajnoki címre. Máté egy 4 fős családban él Tiszaszőlősön, fiatalabb testvére 
szintén a gimnázium tanulója. Gratulálunk a Puskás-díj elnyeréséhez, sikeres érettségit és felvételit kívánunk! 

Koncert a református templomban 

2016. április 18-án koncertet adott a helyi református templomban a tiszafüredi Harmónia Kamarakórus. Az együttes 2002-
ben alakult énekelni vágyó, lelkes amatőrökből. A 
kórus vezetője Deák Róza, a tiszafüredi Szent Imre 
Katolikus Általános Iskola ének-zene – magyar 
szakos logopédusa. 
Kórus a tavalyi évben elhatározta, hogy egy koncert-
körúttal bejárják a Tiszafüred közelében lévő 
településeket. Így koncerteztek már Nagyivánon, 
Tiszaörsön, Egyeken, Tiszaörvényen.  
Tiszaszőlősön először léptek fel, és ezzel 
bemutatkozással szeretnének örömet szerezni szőlősi 
embereknek. Műsorukat egy XVII. századi 
Tavaszköszöntővel kezdték és ezzel az Isten áldását 
kérték minden magyar emberre. Műsorukon 
felhangzott egy őskeresztény ének Varga László atya 
feldolgozásában. Volt olyan  kórusmű is, melyet itt 
mutattak be  először. Az előadott művek címei 
magukért beszélnek: Isten áldja meg a magyart, Szálljon az ének, Hol szeretet és egyetértés, stb.  A műsorukat Somorjai 
József: Üzenet a kékbolygónak című kórusművel zárták. A csodás előadás igazi kikapcsolódást jelentett minden 
résztvevőnek.  
Köszönjük a lelkes amatőrök előadását, további munkájukhoz sok sikert, egészséget és kitartást kívánunk. Tné Zsuzsa 
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Legutóbbi számunk óta elhalálozott: 

Nagy Imréné an: Szabó Lidia 
Nagy Istvánné an: Végh Gizella 
Géricz Istvánné an: Tarján Ilona 
Csuvarszki Imre an: Lipcsei Zsófia 
Bajzáth Istvánné an: Maródi 
Rozália 
Lex József an: Pónus Julianna 
Nagy Kálmánné an: Jóvér Margit 
Béke poraikra! 

Anyakönyvi hírek 
Legutóbbi számunk óta született: 

Molnár Gyula an: Kiss Judit 
Madarász Kinga Boglárka an: Gál Anikó 
Kökény Alina an: Csáti Melinda 
Csonka Ketrin Jázmin an: Nagy Barbara 
Veres Liza Dorina an: Atkári Csilla 
Ballók Fruzsina an: Lódi Katalin 
Jó egészséget! 

Szépkorú lett: 
Kulcsár Sándor an: Veres 
Erzsébet 

Egyszerűsített honosítással magyar 
állampolgár lett: 
Kiss Lucia an: Gorcea Elena 

Névadója volt 
Nagy Rikárdó Márkó an: Nagy 
Tímea 
Gratulálunk! 

Futás a Tiszáért… 
2016. május 10-én, a Tisza-tó Napján rendezett 
Vízszintavató Váltófutáson képviselték 
településünket az iskola diákjai. A program az 
ÖKO centrumtól indult, körbe a Tisza-tavon és 
délután a tiszafüredi Halas téren értek célba a 
futók. A gyerekek csoportokra bontva váltották 
egymást a tiszaszőlősi gátszakaszunkon. 
Mindenkire 1-1 km futás várt, viszont Bodonovics 
Márkó, Bodonovics Martin, Bohács Máté, Bugán 
Attila, Czinege Viktor, Dániel Mónika, Kovács 
Krisztián, Muliter László és Postás Viktor közel 8 
km-t futott ezen a napon. Gratulálunk a futók 
teljesítményéhez, minden résztvevő diáknak és 
pedagógusnak megköszönjük, hogy ismét 
képviselték településünket a már 8. 
alkalommal megrendezett eseményen. 

Megújult a tornaszoba a Tiszaszőlősi Cseperedő óvodában 

Nagy öröm érte intézményünket, amikor megtudtuk, 
hogy az önkormányzat képviselő-testülete 1.000.000. 
Ft-os támogatást adott játék- sport-, szabadidő 
eszközök beszerzésére. Az óvoda helyiségei közül 
két szoba funkcionál csoportszobaként, egy kisebből 
fejlesztő- és logopédiai szobát alakítottunk ki, a 
másikból pedig tornaszoba lett.  A tornaszobát 2010-
ben a meglévő eszközeinkkel rendeztük be, amelyek 
már nagymértékben elhasználódtak.  
Ebből a pénzből vásároltunk 6 db bordásfalat, 
szőnyeget, két Wesco blokkot, 2 tornapadot, egy 
közel 100 részes nagy „Gonge” egyensúlyozó 
készletet, Rotikom mászókát, 6 kismotort, és a 
nagyfiúknak focikaput. A gyermekeknek hatalmas 
öröm volt, amikor birtokba vehették az új, változatos 

eszközökkel felszerelt tornaszobát. Nagyon fontos, hogy óvodáskorú gyermekek sokat játsszanak, mozogjanak. A mozgás 
az óvodáskorú gyermek számára nélkülözhetetlen tevékenység, fejleszti a gyermek állóképességét, egyensúlyérzékét, 
izomrendszerét, keringési rendszerét és egész személyiségét. Itt szeretném megköszönni kollégáim és főleg a gyermekek 
nevében a lehetőséget, hogy ilyen modern, változatos eszközökkel felszerelt tornaszobát rendezhettünk be számukra, amely 
sok vidám, önfeledt, boldog pillanatot okoz gyermekeinknek, és emellett egészségüket is szolgálja! Köszönjük szépen! 

Szabóné Koczok Nóra 
intézményvezető 
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Műfüves kispálya épült a Nóbordán 

Az 1970-s évek közepén Végh József testnevelő tanár 
szorgalmazására salakpálya épült az iskola udvara melletti 
füves területen. Az iskolának akkor nem volt pénze ilyen 
„nagy” beruházásra, de a Petőfi tsz támogatásával és sok 
társadalmi munkával elkészült a 20 x 40 kispálya, amely 
alkalmas volt kézilabda és kispályás futball mérkőzések 
lebonyolítására. A pálya alapja 
kohósalak, a felső régege rostált agyaggal 
kevert vörös salak volt. Sokáig jól 
szolgálta az iskolai testnevelést, de a felső 
rétege elkopott, a karbantartása elmaradt, 
így állapota folyamatosan romlott. A 
salakos pályán gyakoriak a balesetek, 
ezért használata háttérbe szorult. Az 
önkormányzat tervei között nem szerepelt 
a pálya felújítása, mert erre a területre 
konyha és hőközpont építését tervezi, 
ezért szükségessé vált az iskoláskorú 
gyerekek testnevelési és sportolási 
feltétekeinek javítására egy korszerű 
kispálya építése.  
A Tiszaszőlősi Községi Sportegyesület – 
együttműködve önkormányzattal - 
pályázatot nyújtott be egy műfüves - 
télen, nyáron használható - sportpálya építésére. A szakmai 
programban többek között vállalták, hogy a más 
intézményekkel karöltve részt vesznek a községi sport és 
egészségnevelési programokban, lehetőséget biztosítanak a 
sportolni vágyó fiatalok a testedzésére, és felnőtt, valamint 
ifjúsági korosztályos csapatokat versenyeztetnek a megyei 
bajnokságban. 
Az Magyar Labdarugó Szövetség (MLSZ) elnöksége és 
küldöttközgyűlése által 2011-ben elfogadott egy 10 évre 
szóló stratégát, melynek legfontosabb célkitűzése a 
tömegbázis szélesítése volt. A szövetség az elmúlt év elején 
a tömegesítés érdekében indította el pályaépítési programját, 
ennek első eredményei már Tiszaszőlősön is látszanak. A 
Nóbordán, a nagypálya mellett megépült egy 22 m x 42 m-
es műfüves kispálya. A pálya építését az MLSZ szervezte és 
végezte el a pályázati felhívásban meghatározott feltételek 
szerint. A mai követelményeknek megfelelő futballpálya 

több funkciót fog betölteni, szabadidős sportolásra 
ugyanúgy alkalmas, mint egyesületek vagy iskolák 
sportprogramjának lebonyolítására. 
Ez a kisméretű, műfüves labdarúgó pálya komoly 
alapozással rendelkezik, a felületéről lefolyik az esővíz, ill. 
az alapban lévő csövekben gyűlik össze, amit a pálya mellett 
elszikkasztanak. A felületét 5 cm szálhosszúságú műfű 
szőnyeg borítja, amit kvarchomok és színezett gumiból 

készült granulátummal töltenek fel. A szőnyeg tartalmazza a 
vonalakat, így azokat utólag már nem kell felfesteni. A 
pályának tartozéka 2 db 3x2 méteres kapu. A pálya körül 
Viacolor járda biztosítja a sármentes környezetet és 
közlekedést. A pálya 128 méter hosszú labdafogó hálóval és 
122 méter hosszú palánkkal lett körbe kerítve. A pályát akár 
rossz látási körülmények között vagy esti fényben is lehet 
használni, mert 4 darab nagy teljesítményű reflektor 
világítja meg. Várható költség bruttó: 32,5 millió forint, 
melynek 70 %-át az MLSZ „állja”, a 30 %-a pedig az önerő. 
Az önkormányzat vette birtokba az elkészült pályát azzal, 
hogy azt 15 éven keresztül az MLSZ-szel közösen használja 
és hasznosítja a TAO-törvényben meghatározott célok 
megvalósulása érdekében. A pálya Pünkösdre elkészült, az 
avatáson gyerekek, fiatalok, férfi és női felnőtt csapatok 
vették használatba a frissen elkészült sportcélú létesítményt. 
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SZŐLŐSI HÍREK    TISZASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA  

FELELŐS SZERKESZTŐ: OLÁH VINCE 

SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG:  Szabóné Szegedi Edit, Debrődiné Zoboki Magdolna, Tolvaj Lászlóné 

 Molnár László, Tar Lajos.  

Szerkesztőség: Önkormányzati Hivatal 5244 Tiszaszőlős, Fő út 21. Telefon: 59-511 408 

Lapnyilvántartás: 163/107/1/2008.sz 
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