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Ria, Ria, Hungária…

Június közepétől a futball tartotta izgalomban
Európát.
Főleg
a
bajnokságot
rendező
Franciaország élt át nehéz napokat a terrorizmus
látható és láthatatlan jelei miatt. A francia
városokban - a szabadság országában - rendőrök,
katonák próbálták fenntartani a rendet, azonban a
„futballhuliganizmus” reprezentánsai mindenütt
tartottak a meccsek előtt és után bemutatót
rombolásból, durvaságból.
A szervezők nagy erőfeszítéseként végül is
sikeresen lezajlott az EB, és megtudtuk melyik
nemzeti válogatott a legjobb Európában. A gólok
alapján Portugália csapata nyerte meg a
bajnokságot. A TV csatornák jóvoltából láttunk
kiélezett és kihagyott helyzeteket, remek játékot,
taktikai csatát, szimpatikus sztárokat, síró Ronaldót
és lemondó csapatkapitányt.
A magyar válogatott 3 évtizedes szünet után került
ki ilyen nagy megmérettetésre. A bejutásunk nem ment simán,
mert a megemelt - 24 csoportos - bajnokság pótselejtezőjén
vált valóra sok magyar és Storck kapitány álma: ott lenni
Franciaországban, Európa legjobb csapatai között. Az elődöntő
végére érdekes helyzet alakult ki. Megvertük az osztrák
csapatot, döntetlent játszottunk az izlandiakkal és a
portugálokkal, viszont kikaptunk a belgáktól. A gólok alapján
elsők lettünk az F csoportban. Az ünneplés nem maradt el: a
francia városokban zengett a ria, ria, Hungária!
Sok futballszerető szemében ez a siker feledteti azt a csalódást,
amit az elmúlt évtizedekben megért a magyar futball. A
magyar sport történetében fájó emlék a hollandoktól
elszenvedett 8:1, vagy a mexikói 6:0. Pedig volt aranykora is a
magyar focinak: 6:3 a Wembley Stadionban, olimpiai arany
Tokióban, és voltak európai szinten is elismert focistáink:
Albert, Göröcs, Bene, Szentmihályi vagy a „Táncolj Törő”
Törőcsik. Ez a játék már csak ilyen, egyszer fent, máskor lent,
mert a labda gömbölyű.
Talán elindult valami ezzel a magyar fociban. Születtek új
nevek: Nagy Ádám, Dzudzsák, Gera, Király Gábor, stb. és
születnek majd továbbiak is.
A szőlősi foci is átélte kicsiben mindazt a „kalandot”, amit a
nagyok megcsináltak. Az 50-es években Kovács János
tanácstitkár vette kézbe a csapatépítést, és toborozta a focizni
szerető fiatalokat, közül sokan emlékeznek még a nem rég
elhunyt, nagy szívű edzőre.

Ugyancsak emlékezetes időszaka volt a szőlősi focinak, amit
dr. Szántó László állatorvos neve fémjelez. Utána többen
próbálták életben tartani több-kevesebb sikerrel a helyi
csapatot, volt olyan időszak is, amikor nem volt csapata a
községnek.
Az iskolai testnevelésben nem kiemelt sportág a labdarúgás, de a
70-es években Végh József testnevelő tanárnak - az aktív
labdarugónak - sikerült megszerettetni a focit. Angi Jóska, Molnár
Laci a Kalóz fiúk, Kis Zoli, Fülöp Gyuszi és sokan mások rúgták
a bőrt a salakon, a gidres-gödrös pályán.
Az elmúlt években megmozdult nálunk is valami, ismét van
egyesülete, csapata a községnek. A Nóbordán egy kisebb
sportcentrum kezd kialakulni. Az önkormányzat jelentős
támogatásával karbantartott nagypálya, műfüves kispálya,
felújított öltöző, saját használatú kisbusz várja a legkisebbeket, az
utánpótlás és a felnőtt csapatot. Darai Rajmund, Muliter Imre és
Molnár László irányításával készülnek a bajnokságra.
A tavalyi bajnokságban a helyi U19 (ifi) csapat végig vezette a
tabellát és meg is nyerte a bajnokságot. A csapatból az idei
bajnokságban 7-8 fiatal „kiöregedett”. Közülük többen a helyi
felnőtt csapatban kaphatnak helyet. Gratulálunk nekik és az
edzőnek, Muliter Imrének. A felnőtt csapat 2015. év végén a 8.
helyen, 2016-ban a 7. helyen végzett. Ígéretes a felfelé ívelő
pálya! A 2016-2017-es szezonban U14 (serdülő) csapatot - bár
vannak köztük tehetségesek - nem indít a sportegyesület.
Oláh Vince
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Tisztelt Olvasók!

Legutóbb megjelent lapszámunk óta Tiszaszőlős Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 4 alkalommal ülésezett.
1./ 2016. április 7.
 Meghatározta a Tiszaszőlős 489/2 hrsz-ú ingatlan
átminősítését.
 Meghatározta a 13/2005.(VIII.01.) számú önkormányzati
vagyonrendelet módosításának előkészítését.
 Ingatlanvásárlásról döntött.
 Nem fogadta el az Ozone Security Service Kft.
területhasználati kérelmét.
 „Aranyosi Csónakkikötő fejlesztése” címmel és „Piactér
kialakítása” címmel benyújtandó pályázati projektek
megalapozó dokumentumainak készítésére kért árajánlat
elfogadásáról döntött.
2./ 2016. április 28.
 Módosította az önkormányzat 7/2015.(V.29.) sz. helyi
adókról szóló rendeletét.
 Módosította az önkormányzat 1/2014.(I.10.) Tiszaszőlős
Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról alkotott rendeletét.
 Önkormányzati utak felújítására beérkezett árajánlat
elfogadásáról döntött.
 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés”
címmel
benyújtandó
projekt
előkészítéséhez kapcsolódóan az Albatrosz-Füred Bt.-vel,
az Ozone Security Service Kft-vel, Tisza-tavi Sporthorgász,
Halászati
Természetvédelmi
és
Környezetvédelmi
Közhasznú Nonprofit Kft-vel, Baksi Alexandra Irma egyéni
vállalkozóval, WürFED Kft. Privát Utazási Irodával, Tiszatavi Turizmus Fejlesztő Egyesülettel együttműködési
megállapodások megkötéséről döntött.
 Elfogadta a „Helyi gazdaságfejlesztés” címmel benyújtandó
projekt előkészítéséhez – hűtőház tervezésére – szerződés
megkötését.
 Ingatlanok megvásárlásáról döntött.
 Műhely és raktár tervezésére érkezett ajánlat elfogadásáról
döntött.
 „Tiszaszőlősön I. világháború áldozatainak állított hősi
emlékmű felújítása” címmel pályázat beadásáról döntött.
 Meghatározta a 2016. évi falunapi rendezvény
költségkeretét.
 Elfogadta az Ozone Security Service Kft. területhasználati
kérelmét és megállapította annak bérleti díját.
 Ingatlanvásárlásról döntött.
 Szociális bérlakás iránti kérelmeket tárgyalt meg.
3./ 2016. május 17.
 Módosította az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 3/2015. (III.16.) rendeletét.
 Megtárgyalta korábbi határozatában kijelölt önkormányzati
utak szilárd burkolattal történő ellátásra építési
tervdokumentáció
elkészítésére
érkezett
tervezői
ajánlatokat.
 Megtárgyalta a Startmunka program eszközbeszerzésére
vonatkozó 2016. évre kiírt közbeszerzési pályázatra érkezett
ajánlatokat és kiválasztotta a nyertes ajánlattevőt.
 Települési
hulladék
szállítására
vonatkozó
szerződésmódosításról döntött.
 „Háziorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat bővítése és
felújítása”, „Piactér kialakítása”, „Tiszaszőlős csapadékcsatornázása I. ütem”, „Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda
felújítása és eszközbeszerzése”, „300 adagos konyha

2016. AUGUSZTUS

kialakítása”, „Aranyosi csónakkikötő fejlesztése, kétfogatú
tájház és víztorony felújítása” és „Önkormányzati épületek
energetikai
korszerűsítése
Tiszaszőlősön”
címmel
benyújtandó pályázatok beadásáról döntött.
 Hozzájárult Tiszaszőlős község közigazgatási területén
vadászterület kialakításában történő képviselethez.
 Szociális bérlakás iránti kérelemről döntött.
4./ 2016. május 30.
 Rendeletet alkotott Tiszaszőlős Községi Önkormányzat
2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról.
 Módosította Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2016. évi
közbeszerzési tervét.
 Elfogadta a „Tiszaszőlősi tornaterem” felújítására pályázat
beadását.
 „Templomok útján” és „Helyi gazdaságfejlesztés” című
pályázatokhoz
kapcsolódóan
együttműködési
megállapodások megkötését fogadta el Tiszaszentimre
Község Önkormányzatával.
 Elfogadta a „Piactér kialakítása” című pályázathoz
kapcsolódóan együttműködési megállapodások megkötését
helyi vállalkozókkal.
 Elfogadta a „Biomassza fűtőmű telepítés Tiszaszőlősön
önkormányzati épületek korszerűsítése érdekében” címmel
benyújtandó
projekt
előkészítéséhez
kacsolódóan
megalapozó dokumentum elkészítésére kapott ajánlatot.
 A Tiszaszőlősi Gyermekekért Alapítvány pénzügyi
támogatásáról döntött.
 Elfogadta pénzügyi tanácsadó 2015. évi feladatainak
végrehajtásáról készült jelentést.
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.

Gönciné Oláh Márta

Elkészült az önkormányzati hivatal tetőterének
beépítése. Itt alakítottuk ki a házasságkötő termet,
melynek „avatását” Gönczi Ágnes és Oláh Csaba
vállalta. Sok boldogságot kívánunk!
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Egy öntörvényű ember: Budai József tanár
Június közepén Budai József festményeiből nyílt kiállítás
a könyvtárban. A megnyitón résztvevőket ismerős arc –
az egykori tanító – fogadta. Sokan emlékeznek még a
„Budai tanító bácsira”, az énekkar egykori vezetőjére.
Lódiné Oláh Kati az év végi osztályképét is elhozta, rajta
tanítójának útravalójával.

tanulmányi felügyelő lett. Ez akkor komoly
megbízatásnak számított, de egyenessége, szókimondása,
önálló gondolatai miatt konfliktusai adódtak a helyi
vezetőkkel, nem egyszer a kapott feladatokat is
megtagadta. Dolgozott és tanult: levelező tagozaton
elvégezte a rajztanári szakot, magyar nyelv és irodalom

Budai József: Öntörvény
(Részlet)

Sokáig hallgatott a
csend csendben bennem.
Ha így élek, nem
kell másokra kennem,
saját halmom kerülgetnem
a széljárás szerint...
Élhetek
a saját törvényeim szerint.
szakos tanári és fejlesztő pedagógusi
diplomát szerzett. Ezek után 1981-ben
egy 500 fős általános iskola igazgatója
lett, 3 óvodával és 80 felnőtt
munkatárssal. Az iskola profiljába a sérült
gyermekek oktatása is beletartozott,
akiknek kosár- és drótfonást, seprűkötést
is tanítottak. Szerepelt az iskola
programjában gyors és gépírás, második
idegen nyelv, zárt láncú tv-és videórendszer
működött. A sikeres vezetői munka után
1992-ben - a szülők és pedagógusok
támogatása ellenére - nem választották
meg igazgatónak. A megyei családvédelmi szolgálathoz
pályázott, majd a pedagógiai intézet munkatársa lett.
Nosztalgiával emlékszik ezekre az évekre, azonban
hiányoztak a gyerekek, az iskola világa. 1996-ban ismét
igazgató lett, majd 2000-ben a korábbi munkahelyén
vállalt igazgatói állást, ez a megbízatása a nyugdíjba
vonulásáig tartott.

Budai József 1969-től 1972-ig tanított a szőlősi iskolában.
Felesége - a tiszafüredi születésű Árvai Mária - két évvel
korábban érkezett, és az akkor még főiskolás férjével a
Kossuth út 8. szám alatti lakásba költöztek. A tanító úr
eredeti foglalkozása órásmester. Szakmáját rövid ideig
gyakorolta, majd leérettségizett és jelentkezett a
tanítóképzőbe. Nem akart órás lenni, az anyagiak miatt
tanult szakmát, hogy minél előbb pénzt keressen, mert Azóta éli a nyugdíjasok cseppet sem unalmas életét. 7 éve
nagyon szegények voltak. Az órás még akkor jól fizetett irodalmi kört vezet felnőtteknek, kerékpározik, barkácsol,
kertészkedik. Amikor a fizikai munkában elfárad fest,
szakma volt.
verset, novellát ír. Ha minden a tervek szerint halad ősszel
Kezdő pedagógusként nagy tervekkel indult, a tanítás megjelenik egy, az írásaiból összeállított antológia. A
mellett az akkor nyugdíjba vonuló Prisztóka Ferenctől különélő felesége – a Martfűn lakó Mara néni - is már
átvette a művelődési ház és az ifjúsági klub vezetését, nyugdíjas. Két felnőtt gyermekük van.
énekkart, műkedvelő színjátszó csoportot szervezett,
aktívan bekapcsolódott Szőlős életébe. Az iskolában 44 éve nem járt Szőlősön, elmondása szerint nagyon sokat
szervezte az úttörők nyári táborát, felkészítette a változott a község arculata. Feleségének elmondta, hogy
gyerekeket a kulturális szemlékre, szavalóversenyekre talán még el is tévedt volna egykori lakhelyén.
jártak. Sokat dolgozott, de nem rejtette, nem csomagolta Emlékezetében már csak az iskola és a tanácsháza képe
sejlik fel. S mi maradt meg? A szőlősi emberek és a
sztaniolba véleményét, és ez sokaknak nem tetszett.
1972 nyarán Zagyvarékasra költöztek és a helyi iskolában gyerekek melegsége, tisztessége, ami évtizedek múltán is
visszaköszön. Íme egy öntörvényű ember… Tné - OV
kaptak állást. Az új helyen igazgatóhelyettes, majd

4

Szőlősi Hírek

2016. AUGUSZTUS

Bezárt az iskola, elballagtak a végzős diákok
"Nézz vissza most egy percre, nézz az
útra,
Nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka,
Nézz vissza … aztán ismét csak előre,
S indulj tovább az alkotó jövőbe.”
Ez volt a mottója a ballagási-tanévzárói
ünnepségünknek.
A tanévzárón kitűnő bizonyítványa
mellé jutalomkönyvet vehetett át:
Hajnal Kinga 1. osztályos;
Czinege
Nándor,
Fekete
Milán
Bendegúz, Kócs Amira, Soltész Bence
és Szőke Szabolcs 2. osztályos;
Vígh Kamilla 7. és Fekete Szabolcs 8.
osztályos tanuló.
Jeles
bizonyítványt
kapott
és
jutalomkönyvben részesült:
Doma Jázmin Anna, Szitai Albert 1.
osztályos;
Szentgyörgyi András, Zolnai Benjámin
2. osztályos;
Lólé Virág, Rácz Martin József 4. osztályos;
Fekete Győző, Kun Levente 5. osztályos;
Máté Evelin 6. osztályos és Szőnyi Imre 7. osztályos tanuló. Közösségünk
minden
tagja
megbecsülésének
tolmácsolása mellett tiszteletünk virágcsokrait vehette át
Köszönjük a KLIK Tiszafüredi Tankerülete és a Tiszaszőlős Szűcs Sándorné Katika tanító néni 40 éves tiszaszőlősi
Községi Önkormányzata támogatását, amellyel színesebbé pedagógiai munkájáért az első munkáltatójától - Oláh
tették a nyári vakáció olvasmányélményeit!
Vince igazgató úrtól - és az utolsótól, Tar Lajos
A Cseh István és néhai Szilágyi Ida Alapítvány tanév végi
tagintézmény-vezetőtől
nyugállományba
vonulása
pénzjutalmazottjai:
alkalmából.
8.000 forintot kapott az 5. osztályból Fekete Győző (4,91),
Anginé Szőnyi Eszter
Kun Levente (4,91), Révész Szimonetta (4,64), Szőke
Noémi (4,55);
6. osztályból Máté Evelin (4,82), Bodnár Laura (4,36),
Mészáros István (4,27);
7. osztályból Szőnyi Imre (4,79) és Oláh Márk (4,5).
A 7. osztályból 10.000 forint pénzjutalmat vehetett át Vígh
Kamilla (5).
Fekete Szabolcs 8. osztályos tanuló, az általános iskolai
tanulmányai során mindvégig kitűnő volt, így 15.000
forintot szavazott meg neki a Kuratórium.
Tar Lajos tagintézmény-vezető a következő útravalóval
búcsúztatta el a ballagókat:
„A mi reményünk bennetek van! Teljesítsétek hát be
személyes sorsotokat! Mi, itt mindannyian szorítunk
sikereitekért,
minden
tisztes
munkátokért, Isten veletek!’
erőfeszítéseitekért, terveitekért, álmaitokért!
Induljatok hát!
Jó szelet, jó utat, jó reményt!
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Mit jelentett nekem a 8 év az általános iskolában?
2106.06.18-án lezárult életem egy jelentős
szakasza. Kinőttem a Tiszaszőlősi Általános
Iskola padjait.
Szerettem ide járni, kedveltem a
pedagógusokat, de mély nyomot hagyott bennem
- jó értelemben – mivel itt tanultam meg az
élethez az alapvető dolgokat: az írást az olvasást
és a számolást. Vidáman emlékezek vissza az
elmúlt évekre, melyek teli voltak élményekkel és
felkészülésekkel. Nagyon szerettem a különböző
színes programokat. Pl.: az alapítványi estre való
felkészülést, a szórakoztató farsangot, mozi és
színházlátogatásokat, kirándulásokat. Tanáraim
velem együtt örültek. ha egy-egy versenyen
sikeresen szerepeltem, és bátorítottak, ha úgy
érezték szükségem van rá. Pedagógusaink
igyekeztek felfedezni bennem és diáktársaimban azt, hogy ki miben tehetséges: történelem-, matematika-,
szavalóverseny, különböző sport megmérettetések.
Úgy érzem, tartalmasan telt el ez a nyolc év. Mindig szeretettel gondolok tanáraimra, diáktársaimra.
Fekete Szabolcs

Óvodai ballagás és évzáró
2016. június 3-án, pénteken tartottuk óvodánkban az óvodai ballagást és az évzáró ünnepséget. Az évzáró műsor
alkalmával láthatták a szülők, hogy a gyermekek mennyi verset, dalos játékot megtanultak az év során.
Mesedramatizálás adott keretet a verseknek, daloknak. Ezt követően elbúcsúztak a nagyok, és elköszöntek a kisebbek
is tőlük. Tarisznyával, óvodai jelüket formázó nyaklánccal, füzettel, és ceruzával kedveskedtünk nekik.
Nehéz pillanat ez számunkra, hiszen a gyermekeket
három éves koruk óta neveljük, és igazán a
szívünkhöz nőttek. Meghatódottságunkat nem
tudtuk, és nem is akartuk leplezni, mikor a ballagó
gyermekek meglepetésműsorral kedveskedtek az
óvodai dolgozóknak. (Felkészítette őket Soltészné
Kalóz Éva.)
Elköszöntünk a nyugdíjba vonuló Borbély Imréné
Zsuzsa nénitől is, aki logopédusként sok
gyermeknek segített, hogy beszéde tiszta és érthető
legyen. Elbúcsúztattuk Oláh Attiláné SZMK
tagunkat, aki az elmúlt évek során aktív szülőként
sokat segített.
Az ünnepségünket megvendégelés zárta, az SZMK
és Tüdősné Leviczki Emese jóvoltából, aki
biztosította a finom házi süteményeket.
Ezúton is kívánok minden kedves óvodásnak
kellemes nyarat, jó pihenést, és a nagyoknak sikeres
iskolai tanulmányokat!
Szabóné Koczok Nóra intézményvezető
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Szőlősi gyerekek a Vértes lankáin
Június 28. és július 2. között iskolánk érdeklődő,
vállalkozó kedvű tanulói táborozni voltak a Dunántúl
szelíd hegyei között. Központi helyünk Oroszlány városa
volt, innen indultak kirándulásaink.
Kedden, hatórás vonatozás után érkeztünk meg
szálláshelyünkre. Birtokba vettük a szobákat, majd a
rövid pihenőt követően máris a programtervnek
megfelelően
folytattuk
napunkat.
Az
öt
nap
alatt
legtöbbször
lábainkat
használtuk
felfedező
útjaink
során.
Barangoltunk hegyek és
völgyek között, jártunk
Majkon,
Tatán,
Tatabányán, Felcsúton és
Várgesztesen. Utaztunk
városnéző kisvonaton, és
kipróbáltuk milyen is a
sziklamászás.
bejártuk
a
Majkon
kamalduli remeteséget, és megnéztük a Bányászati
Múzeumot.
Tatán felkerestük az Óvárat, és körbe utaztuk az egész
várost a kisvonat segítségével, így minden természeti és
történelmi helyet láthattunk, semmi sem maradt ki.
Tatabányán a Turul-szobor, a Szelim-barlang, az
Aknatorony-kilátó volt utazásunk célja. Innen Felcsútra
mentünk, de sajnos az előzetes engedélyek dacára sem
Nálunk járt az RTL…
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mehettünk be a Pancho Arénába, így csak kívülről
csodálhattuk meg a hatalmas létesítményt.
Várgesztesre egy 8 km-es gyalogtúrával jutottunk el.
Erdőkben, hegyek között vezetett utunk. Itt
kipróbálhattuk, milyen élmény is egy függőleges
sziklafalon feljutni, és leereszkedni úgy, ahogy azt eddig
csak filmekben láttuk.
A sűrű, programokkal teli napok mellett azonban jutott
idő arra is, hogy többször
fürödjünk
az
oroszlányi
uszodában, hogy sétáljunk,
hogy fagyizzunk. És még
mennyi
mindenről
nem
szóltam! Nem meséltem arról
sem, hogy ilyenkor a gyerekek
más oldalát is megismerhetjük.
Ahogy összetartanak, összekovácsolódnak,
a
nagyok
figyelnek a kicsikre, az
példaértékű. Segítőkészségből
az
egész
csapat
jelesre
vizsgázott!
Nagyon szép, élményekben
gazdag öt napot töltöttünk a
Vértesben, és még mindannyian szívesen maradtunk
volna tovább is!
Szeretném megköszönni iskolánk alapítványának és
községünk képviselő-testületének anyagi támogatását,
amellyel segítették tábori programjaink megvalósítását.
Remélem, jövő nyáron is lesz tábor! Szervezők

Június végén nálunk járt az RTL Klub forgató
csoportja, és anyagot gyűjtött az Egészségkalauz
júliusi adásához. A műsorvezetőt - Dombovári
Vandát - Kerekes András polgármester kísérte a
faluban. Meglátogatták a barantásokat, az új
műfüves pályán focizó gyerekeket és fiatalokat.
A program szerint hintó vitte a csapatot az Idősek
klubjába, ahol a helyi Népdal kör csigacsinálásra
invitálta a vendégeket és megkóstolták a szőlősi
ferdinánd-tekercset. A program a pálinkafőzőben
folytatódott, majd egy tiszai horgászat után a sült
keszeget Debrődi Lajos „tálalta” fel. A mozgalmas
nap emlékére Szabó István egy éves horgászjegyet
ajándékozott a csinos műsorvezetőnek.
Az RTL csatornán július 10-én volt látható,
aki elmulasztotta az adást, az megnézheti a
honlapunkon a linkre kattintva.
OV
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Legutóbbi számunk óta elhalálozott:

Anyakönyvi hírek

Bodnár Lajos an: Fekete Zsófia
Szlávik Sándor József an: Hajas Rozália
Nagy Péterné an: Pap Eszter
Ács Ferencné an: Ferenc Róza
Németh Bálintné an: Kovács Lídia
Boros Józsefné an: Kökényesi Borbála
Szőnyi Györgyné an: Rapcsok Erzsébet

Legutóbbi számunk óta született:
Molnár Richárd an: Farkas Dóra
Barabás Árpád György an: Kosztics Renáta
Jónás Kevin an: Tóth Katalin
Jó egészséget!

Béke poraikra!

Házasságot kötött:
Oláh Csaba és Gönczi Ágnes
Fedor Richárd és Balogh Tünde Éva
Papp Gábor József és Füzi Zsuzsanna
Csonka Zsolt és Nagy Barbara
Sahin Cekan és Soltész Renáta
Korláth Tamás és Szabó Katalin
Kántor György és Ujfalusi Dorottya
Gratulálunk!

Tour de Opera – az opera és a kerékpár szerelmeseinek találkozója

2016-ban harmadik alkalommal rendezik meg az opera és a kerékpározás szerelmeseinek találkozóját. Az
ötletgazda - a főszervező - Debreczeni Ildikó szerint össze lehet és össze kell kapcsolni az egészséges életmódot
a kultúrával. Például úgy, hogy körbekerekezzük a Tisza-tavat. Természeti környezetben, zenei betétekkel pihenőkkel - megszakítva lehet minőségi szórakozást nyújtani az operarajongóknak is. Minden egyes megállónál
más-más művész várja a kerékpárosokat és egy rövid időre elrepíti az opera, táncművészet vagy éppen a
kamarazene világába.
Az idén nálunk Orosz Zoltán harmonikaművész
lépett fel "Dallam és Szenvedély" címmel.
Közreműködött még György Mihály gitárművész,
és Lattmann Béla, Magyar Köztársaság Érdemrend
Lovagkeresztjével kitüntetett basszusgitár-művész.
A hangversenyt az Aranyosi kikötőbe tervezték, de
a rossz időjárás miatt a templomban lett megtartva.
A 3 művész remek előadását a közönség vastapssal
jutalmazta.
Orosz Zoltán három egymás követő éven
keresztül volt a Nemzeti Harmonika Verseny
győztese a ”profi felnőtt” kategóriában. 2000-ben
együttese megkapta a Magyar Rádió eMeRTon
díját, zenei tevékenységét 2008-ban Artisjus díjjal
ismerték el. A művész számos helyen adott koncertet Szingapúrtól Szibériáig, és részt vett több fesztiválon,
többek között Finnországban, Dániában, Észtországban, Spanyolországban, Norvégiában és Oroszországban.
Egyik legrangosabb nemzetközi elismerésének tudható be, hogy duója Bardóczy Attila előadó művésszel
elnyerte a Párizsi Nemzetközi Sanzonversenyen a „Legjobb külföldi előadó” díját.
Zenész barátaival a Balkán zenéjét jazzes elemekkel, friss hangszereléssel világzenei rangra emelve szólaltatják
meg a koncerteken, így a népzenére épülő darabokban meghatározó szerep jut az improvizációnak. A szabad
improvizáció egyébként a koncertek egyik fő jellemzője, így bármikor, bármelyik hangszer szólószerepet kaphat,
sőt adott esetben improvizáció közben akár „beszélgethetnek” is egymással a hangszerek.
OV
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