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Tisztelt Olvasók! 
A Nemzeti ünnepünkön megemlékezést tartottunk az 
1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója 
alkalmából. A tornateremben színházi díszletek között 
dr. Fazekas Sándor földművelési miniszter, 
országgyűlési képviselő mondott ünnepi  beszédet, 
majd a Főnix Művészeti Műhely társulata Az angyalok 
nem        sírnak        című 
drámájában döbbenetes 
erővel mutatta be, hogyan 
teszi tönkre a diktatúra az 
embert, a családokat. A 
hallgatóság – felnőttek és 
iskolás gyerekek – 
döbbenten hallgatták a 
kemény szavakat és 
vastapssal jutalmazták a 
színészek átélt játékát. 

 
A megemlékezés a 

Szabadság téren 
koszorúzással folytató- 
dott, melyen én mondtam 
egy rövid beszédet. Élet- 
koromnál fogva nin- 
csenek személyes 
emlékeim október 23-mal 
kapcsolatban. A családunk semmilyen vonatkozásban 
nem volt érintett, az iskolai tanulmányaim során kevés 
szó esett azokról a napokról, így felnőttként kellett 
megismernem ennek igazi tartalmát. Először is a 
kételyek, majd meg nem válaszolt kérdések 
fogalmazódtak meg bennem. 

 
Kié „1956”?  Kinek a forradalma volt október 23-án? 
Ma már tudom, hogy ez mindannyiunké. Amikor a 
hősökre emlékezünk, nem csak halottainkra 
emlékezünk, hanem azokra is, akik itt élnek velünk. 

Szüleinkre, nagyszüleinkre, a szomszédokra, az 
ismerősökre, akiknek a karrierje ráment a szabadság 
keresésére. Soha méltó módon nem tudjuk 
megköszönni nekik azt, amit akkor megtettek, amit 
akkor elszenvedtek. 
1956 ősze egy fontos közös emlék: a szabadság közös 
emléke.  Olyan  emlék,  amelynek  össze  kell  kötnie 

bennünket, ha komolyan 
vesszük mindazokat az 
értékeket, amelyre 
demokráciánk épületét 
felhúztuk. 
Azóta is tanuljuk ennek 
az új világnak, a 
demokráciának leckéjét. 
Sokkal, nagyon sokkal 
fizettünk  érte!  Amikor 
ma kimondom azt a szót, 
hogy szabadság, nagyon 
óvatosan teszem. Mert 
lehet, hogy az elmúlt 
években oly sokszor 
vettük a szánkra 1956, a 
szabadság, a hősök nevét. 
S bizony, tettük ezt 
sokszor méltatlanul, pedig 
kell,       hogy       a       mi 

nemzedékünk is megértse október 23. mondandóját a 
szabadságról. 
Ezen a csepergős őszi napon azért gyűltünk itt össze, 
hogy emlékezzünk. Emlékezzünk arra, hogy a 
szabadság micsoda hatalmas kincs, s emlékezzünk 
azokra, akik ezt a hatalmas kincset örökségül hagyták 
ránk! Legyünk méltóak ehhez az örökséghez, s 
hozzátéve a magunk részét, gyermekeinknek mi is 
továbbadhassuk! Dicsőség az október 23-i forradalom 
hőseinek, mártírjainak! 

Kerekes András 
 

 

Kellemes karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag, békés, boldog Újévet kívánok a település 
minden lakójának  Tiszaszőlős Községi Önkormányzat nevében! Kerekes András polgármester 
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Tisztelt Olvasók! 
Legutóbb   megjelent   lapszámunk   óta   Tiszaszőlős   Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete 6 alkalommal ülésezett. 
1./ 2016. július 14. 
 Pályázat kiírásáról döntött a Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda 

vezetői beosztásának ellátására. 
 Pályázat  kiírásáról  döntött  a  Könyvtár  és  Szabadidő- 

központ vezetői beosztásának ellátására. 
 Rendeletet  alkotott  a  települési  hulladékkal  kapcsolatos 

helyi közszolgáltatásról. 
 Határozott   a   Tiszaszőlősi   Sportcentrum   nyitvatartási 

idejéről és használati díjáról. 
 Döntött a települési hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatási szerződés módosításáról. 
 Elfogadta a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

(továbbiakban: TRV Zrt.) 2015. évre vonatkozó beszá- 
molóját. 

 Határozatot hozott szabad pénzeszközök betétlekötéséről. 
 Értékelte Kerekes András polgármester tevékenységét. 
 Ingatlan vásárlási ügyekben döntött. 
 Önkormányzati  hivatal  épületének  lépcsőliftjére  érkezett 

árajánlat kiválasztásáról döntött. 
 Határozatot hozott a „Tiszaszőlősi Községi Könyvtár és 

Szabadidőközpont felújítása és eszközbeszerzése” címmel 
pályázat beadásáról. 

 Közmunka programhoz kapcsolódó vibrohenger (úthenger) 
vásárlásához önrész biztosításáról döntött. 

 Együttműködési  megállapodás  megkötését  támogatta  a 
PANNON GreenPower Kft-vel napenergia hasznosítására. 

 Döntött a TRV Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 
módosításáról. 

 Tiszaszőlős község ivóvíz szolgáltatásának biztosítására 
folyamatirányító rendszer cseréjéhez  árajánlat 
elfogadásáról határozott. 

 Elfogadta a Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda alapító 
okiratának módosítására tett javaslatot. 

 „Nóborda Sportpark” címmel projekt beadásáról döntött. 
2./ 2016. augusztus 31. 
 Tárgyalást  folytatott  a  KLIK  Karcagi  Tankerületének 

igazgatójával és a Tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium és 
Általános Iskola igazgatójával a Tiszaszőlősi Általános 
Iskola tagintézményben kialakult személyi problémáról és a 
tagintézmény működéséről. 

3./ 2016. szeptember 07. 
 Módosította az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

szóló 3/2016. (III.7.) sz. önkormányzati rendeletet. 
 Határozatot   hozott   a   Tisza-tavi   Regionális   Hulladék- 

gazdálkodási Társulás átalakítása ügyében. 
 Ingatlan vásárlások ügyében döntött. 
 Önkormányzati épületek korszerűsítéséhez kapcsolódó 

pályázati megalapozó dokumentum elkészítésére beérkezett 
ajánlatok közül választott. 

 Döntött a Kende Magyar hagyományt Őrző és 
Sportegyesület támogatásáról. 

 Határozatot hozott a Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda vezető 
helyettesi pótlékának összegéről. 

 „Az angyalok nem sírnak (Játék az élettel 1956 emlékére)” 
címmel pályázat beadásáról döntött. 

 Határozatot hozott a TRV Zrt. gördülő fejlesztési tervének 
elfogadásáról. 

 Zárt ülés keretében lakás felújítási és szociális bérlakás 
iránti kérelmek ügyében döntött. 

4./ 2016. szeptember 22. 
 Döntött az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez kapcsolódó pályázat benyújtásáról. 
 Határozatot hozott a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz szükséges 
önkormányzati önerő biztosításáról. 

 Ingatlan vásárlás ügyében döntött. 
 Határozott a Bursa Hungarica ösztöndíj-programhoz való 

csatlakozásról. 
 Döntött   a „Tiszaszőlősi Klubkönyvtár felújítása   és 

eszközbeszerzése” címmel projekt beadásáról. 
 Zárt ülés keretében megtárgyalta és elbírálta a könyvtár és 

szabadidőközpont vezetői beosztására érkezett pályázati 
anyagokat. 

 Zárt ülésen döntött szociális lakás bérbeadásáról, valamint 
szociális lakás iránti kérelmek elbírálásáról. 

5./ 2016. október 27. 
 Megtárgyalta és elfogadta a Tiszaszőlős Községi 

Önkormányzat 2016. év I. félévi költségvetéséről készített 
beszámolót. 

 Raktárépületek kialakításának közbeszerzési eljárása miatt 
a községi önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési Tervének 
módosításáról döntött. 

 Raktárépületek kialakítására irányuló közbeszerzési 
eljáráshoz közbeszerzési szakértő kiválasztásáról, köz- 
beszerzési eljárás megindításáról, pénzügyi forrás 
biztosításáról, közbeszerzési felhívásról, valamint az 
eljáráshoz kapcsolódó ajánlattevők elfogadásáról hozott 
határozatot. 

 Elfogadta  a  Tiszaszőlősi  Cseperedő  Óvoda  2016/2017. 
oktatási évre vonatkozó munkatervét. 

 A tiszaszőlősi könyvtár tetőfelújítására irányuló 
egyszerűsített közbeszerzési eljárásról döntött. 

 Kitűzte a 2016. évi közmeghallgatás időpontját. 
 Ingatlanárverésen való részvételről hozott határozatot. 
 „Tiszaszőlősön 1956-os emlékmű állítása” címmel pályázat 

benyújtásáról döntött. 
 Határozatot hozott Tiszaszőlős községben művelődési ház 

megvalósítása céljából pályázat előkészítésére. 
 Hozzájárult Tiszaszőlős településen „Biztos Kezdet 

Gyermekház” kialakításához. 
 Határozatot hozott a községi szociális intézmény épület- 

átalakításának végrehajtására. 
 Felhatalmazta a polgármestert a tiszaszőlősi szeméttelep 

rekultivációs utómunkálataival kapcsolatos megbízási 
szerződés megkötésére. 

 Zárt ülésen döntött szociális lakás bérbeadásáról, valamint 
szociális lakás iránti kérelmek elbírálásáról. 

 Határozatot hozott a könyvtár és szabadidőközpont vezetői 
beosztásának betöltésére pályázat kiírásáról. 

6./ 2016. november 17. 
 Tiszaszőlős  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 

közmeghallgatást tartott. 
 

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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Közmeghallgatást tartottunk… 
 

Tiszaszőlős képviselő-testülete az idén november 17-én 
tartotta a szokásos közmeghallgatást. Kerekes András 
polgármester rövid köszöntő után beszámolójában 3 
témakört érintett: 
- a   2015.   évi   költségvetés 

teljesítése, 
- a 2016-os költségvetésben 

megfogalmazott feladatok 
- a 2016-os költségvetés I.-III. 

negyedévi  teljesítése 
 

A 2015. évi költségvetés bevételi 
előirányzatának fő összege 549,5 
millió, a kiadási 607,1 millió 
forint volt. A kiemelt feladatokat 
sikerült teljesíteni, az 
önkormányzatnak sem külföldi, 
sem belföldi hitelező felé 
adóssága   nem   volt.   A   tárgyi 
eszközállomány 1 milliárd 304 millió forintra nőtt, ami évi 
0,97 %-os növekedést mutat. A működési és felhalmozás 
bevételek jogcímén 284,5 millió  forint  realizálódott, 
melyből a közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása 178,8 
millió Ft, az ivóvízminőség- javító program támogatása 28 
millió forint. 

 
Az önkormányzati kiadások közül legnagyobb tétel a 
személyi juttatások és azokhoz kapcsolódó munkaadókat 
terhelő járulékok 202,5 millió forint összegben. 2015-ben 
önkormányzati segély címén 10,3 millió, lakhatási 
támogatás 7,4 millió, gyermekvédelmi támogatás címen 6,6 
millió forint került kifizetésre. Fentieken kívül nagyobb tétel 
a szociális széntámogatás, a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás és a 8 civilszervezet támogatása 1,9 millió forint 
összegben. Beruházásra, felújításra 83,8 millió forintot 
költöttünk, melyből nagyobb tétel az ivóvízminőség-javítás, 
a közfoglalkoztatás eszközbeszerzései, a sorgarázs építése, a 
közúthálózat javítása stb. 

 
A két önkormányzati fenntartású intézményre összesen 43 
millió (óvodára 36,6 millió, könyvtárra és szabadidő 
központra 6,4 millió) forintot költöttünk. A 2016-os 
költségvetés tervezése hasonlóan készült mint a korábbiak: 
számba vettük a kötelező és önként vállalt közfeladatokat, 
áttekintettük a forrásokat, és két fordulós egyeztetés után 
döntöttünk a végleges számokról. Szempont továbbra is az 
átlátható tervezés, az elkezdett beruházások folytatása, a 
rászorulók támogatása. Röviden tudatos település 
fejlesztésnek is nevezhetnénk ezt a koncepciót. 

 
Kiemelt feladat volt a pályázatok figyelése és a pályázat- 
írás, mert a szükséges önerővel rendelkezünk. 

A 2016-os költségvetés tervezett bevétele 316,8 millió 
forint, ebből a legnagyobb tétel az önkormányzat működési 
támogatása, ami 203,5 millió forint. 

 
 

A   kiadási  oldalon  a 
tervezett     előirányzat 
593     millió     forint, 
melyből 278,8 millió 
Ft a felhalmozási 
kiadás. További 
nagyobb tételek: a 
személyi juttatások 
(135 millió Ft) és 
járulékai (31  millió 
Ft), valamint a 
dologi  kiadások 
(117,8 millió Ft). 

 
A tervezett bevételek és kiadások az időarányosnál 
alacsonyabb szinten valósultak meg. A bevételek 37,7 %-a 
teljesült, ennél magasabb a közhatalmi bevételek (56,4 %) 
és a kulturális feladatok támogatása (60,8 %). A kiadások – 
igazodva a bevételekhez – 36,9 %-os teljesítést mutat. A 
felhalmozási kiadások 27,6 %-a, az önkormányzati kiadások 
36,6%-a valósult meg. 

 
A közmeghallgatáson Sági István a KLIKK Karcagi 
tankerületének igazgatója a “A Tiszaszőlősi Általános Iskola 
jelene és jövője” címmel tartott beszámolót. Halmai Ferenc 
ezredes a Tiszafüredi Rendőrkapitányság vezetője elemezte 
a község közbiztonságát és bűnügyi helyzetét. Rente György 
műszaki főelőadó a Tiszamenti Regionális Vízművek 
képviselője a tiszaszőlősi ivóvíz minőségéről tartott 
tájékoztatót. Vendel Zsolt az NHSZ ügyvezetője a 
szervezett szemétszállításról, a hulladékkezelés várható 
fejlesztéséről tájékoztatta a jelenlévőket. 

 
Többen kérdéseket tettek fel vagy véleményt mondtak az 
elhangzottakkal kapcsolatban. Czakó László javasolta, hogy 
bővítsük a kamerákkal megfigyelt területeket. Vadász 
Gyuláné arra panaszkodott, hogy az önkormányzat nem 
törődik a szőlősi cigányság problémáival. Majorszki 
Kálmánné kifogásolta, hogy miért kell fizetni olyan 
szolgáltatásért, amit nem vesz igénybe. Boros Sándorné az 
iskolai gondok megoldására keresett választ. Szabó József 
javasolta a Béke úti járda felújítását. Péntek Ferencné 
kifogásolta a szemétszállítási díjak kiszámlázásának módját. 
Tóth Jánosné  érdeklődött a csőhálózat tisztításáról. A 
felszólalók helyben választ kaptak a problémák 
megoldására. OV 
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Szüret az óvodában 
 

2016. szeptember 23-án,  pénteken  rendeztük meg  intéz- 
ményünkben a hagyományos szüreti ünnepet, mulatságot egy 
jól sikerült családi nap keretében. Jeles  nap  ez az óvodánk 
életében, a hagyományok ápolása fontos feladatunk. A nagyobb 
gyermekek az óvodapedagógusok vezetésével maguk is részt 
vettek a szőlő leszüretelésében, összegyűjtésében, melyet az 
óvodában ledaráltunk, kipréseltünk. Ezúton is köszönjük a sok 
szőlőt, melyet küldtek nekünk, hogy elegendő must készüljön. 

 
A dolgos délelőttöt mulatság követte, melyet Petőfi Sándor Itt 
van az ősz c. versével nyitott meg három kisóvodás. A vers és a 
köszöntő után színvonalas produkcióval, népi játékfűzéssel, és 
igazi üveges tánccal örvendeztettek meg minket, és a kedves 
közönséget a gyermekek, felkészítőjük Boros Lászlóné, Borika 
óvó néni volt. 

 
A gyermekek tánca után az óvodapedagógusok őszi dalcsokra 
következett, felkészítőnk Kerekes Andrásné, Emese óvó néni volt. 
Ezt követte a táncház, melyet Tóth Melinda népi táncos irányított. 
Melinda 10 évig a Pátria népi együttesben táncolt, majd egy évig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tagja volt a Kunhegyesi Művészeti Iskola  tánccsoportjának. 
Jelenleg a Debreceni népi együttes tagja, és a Tiszaszentimrén 
működő Őszi napfény Tánccsoport vezetője. A nap végére kellően 
megéheztünk és megszomjaztunk, így jól esett a délelőtt készített 
frissítő must, néhány finom falat kíséretében. Néhány nappal a 
szüret után került megrendezésre az idősek napja az Egyesített 
Szociális Intézményben, melyre meghívást kaptunk Mári Anita 
vezetőtől. Az időseket a szüreti népi játékkal, és üveges tánccal 
köszöntöttük, mely igazán nagy sikert aratott körükben is. Ezúton 
is köszöntjük Őket! Szabóné Koczok Nóra intézményvezető 

 
Idősek napja Tiszaszőlősön 
Idén is megrendezésre került az Idősek Napja, melynek a 
Tiszaszőlősi Szociális Intézmény adott otthon. A korábbi évek 
hagyományait megőrizve egy kis hangulatos műsorral vártuk az 
idősek nappali ellátásban levő klubosainkat. Az óvódások 
hangulatos szüreti témájú kis műsorral kedveskedtek,  majd 
Kerekes András polgármester úr köszöntötte a szép korúakat, végül 
az intézmény vezetőjeként mondtam el köszöntőmet, melyből most 
a kedves olvasóknak idézek egy pár gondolatot: 

„Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket Idősek 
Napi   rendezvényünk   alkalmából.   Ezen   a   napon,   az   idősek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

világnapján szeretettel gondolunk mindazokra, akik egy hosszú élet 
munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött. 
Minden évben köszöntjük Önöket, de szeretetüket, bölcsességüket, 
segíteni akarásukat az év minden napján érezzük. Az idősek 
hordozzák generációkon keresztül azokat a tapasztalatokat, 
hagyományokat, melyek be vannak kódolva valamennyiünk 
génjeibe. Figyelnünk  kell Önökre, hiszen Önök  azok, akik 
végigélve egy örömökben és küzdelmekben teli életet, az idős kor 
bölcsességével már helyre tudják tenni a dolgokat és tudják mi az a 
jó, amit tovább kell adni és mi az a rossz, amit el kell kerülni az 
utánuk jövő generációknak. 
Nekünk, ma még aktívan dolgozóknak a feladatunk, hogy idős 
embertársaink számára olyan életkörülményeket biztosítsunk, mely 
lehetővé teszi számukra az öregkorhoz méltó derűs életet. A család 
gondoskodása mellett a szociális intézménynek mindent meg kell 
tenni  azért,  hogy  a  megérdemelt  pihenés  éveiben  megkapják 
mindazt a támaszt, mely megszépítheti, teljesebbé teheti napjaikat. 
Szemükben   a   szeretet,   arcukon   mosoly.   Az   életszeretet,   a 
kedvesség és a bölcsesség mindenkit fiatalon tart. Nem számít az 
ősz haj, a ráncok, fiatalságuk belülről árad. Kedves Mindnyájuknak 
köszönjük  a  példamutatást,  emberi  értéket,  az  életbölcsességet, 
tapasztalataikat, melyeket átadtak nekünk. Köszönjük féltésüket, 
törődésüket,   gondoskodásukat,   a   sok   fáradozást!   Kívánom 
Önöknek, hogy családtagjaik szeretete aranyozza be 
hétköznapjaikat   és   ünnepeiket,   ajándékozzák   meg    Önöket 
vidámsággal, békességgel, figyelmükkel, szeretetükkel.” 

 
Köszöntöm azokat is, akik nem vehettek részt ezen az ünnepségen. 
Nekik is jó egészséget kívánok! 
Szeretném felhívni  az érdeklődők figyelmét arra, hogy minden 
hónapban színes programokkal várjuk az időseket. Idén nagyon 
népszerű a dalos délutánunk, ahol Kulcsár Sándor bácsi citerával 
kíséri a többieket, akik népdalokat, nótákat énekelnek. Ilyenkor 
fergeteges hangulat kerekedik, melyre mindenki szeretettel várunk! 

 
Ezúton szeretném megköszönni a régi, az új és a korábbi 
klubtagoknak a kitartásukat, támogatásukat, amit az intézményért 
tettek.                                  Mári Anita Mária szakmai vezető 
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visszakérdezett  az 
előzményekre is. A 
 

 

Az angyalok nem sírnak… 
 

Az 1956-os forradalom 60. évfordulóját méltóképp 
megünnepelni nagy kihívást jelenthet, főképp, ha az 
iskolás korosztály, de még a felnőttek sem tudják 
pontosan, mi a lényege. Gyászünnep a hősökre 
emlékezve? Az emberi bátorság megnyilvánulása a 
szabadságért? Tiltakozás a zsarnokság ellen? 

 

 
Tolvajné Zsuzsával, a község szabadidő szervezőjével 
egyeztetve arra az elhatározásra jutottunk, hogy a 
pályázati lehetőséget kihasználva egy kész színházi 
darabbal lehetne közelebb hozni ennek az ünnepnek a 
lényegét. Így esett a választás Az angyalok nem 
sírnak című színpadi drámára, amely két felvonásban 
mutatja be, hogyan alakította át egy család sorsát a 
diktatúra, hogyan torzultak el a családi kapcsolatok a 
társadalmi körülményeknek köszönhetően, és vezettek 
tragédiához. 
A színészek átélt, hiteles játéka, a 
tornaterem „színházzá” alakítása 
teljes sikert hozott: a sokszor 
döbbent csend egy-egy jelenet 
láttán, a nyers, sokszor durva 
szóhasználat hatása olyan 
gyerekekre, akik a 
mindennapokban észre sem 
veszik, hogy milyen szavak 
hagyják el a szájukat, vagy maga 
a színpadkép a fényekkel, mély 
hatással volt mindenkire 
korosztálytól függetlenül. A 
gyerekekkel osztályfőnöki órán 
beszélgettünk a színdarabról, 
ekkor még inkább 
bebizonyosodott, mekkora hatása 
volt a látottaknak. 

 

 
Itt szeretném megköszönni Tolvaj Lászlóné 
Zsuzsának az előkészítő, szervező munkáját, hogy 
részesülhettünk ebben az élményben, és talán egy kicsit 
közelebb kerülhettünk 1956 lényegéhez. Méltó búcsú 
volt részéről, hiszen mindenki számára köztudott, hogy 
közművelődési tevékenységét befejezte, más területen 
dolgozik tovább. Szokás ilyenkor áttekinteni azt az 
időszakot, amelyet ebben a szép, de nehéz 
munkakörben töltött. 

Talán megengedhető, hogy kicsit távolabbról, Zsuzsa 
általános iskolás éveitől írjak a kettőnk kapcsolatáról, 
hiszen tanára és osztályfőnöke is voltam. Már ekkor 
megmutatkoztak azok a képességei, amelyek később 
erre a pályára vezérelték: érdekelte az irodalom, 
ünnepségek állandó résztvevője volt versekkel, 
irodalmi szemelvényekkel. Az osztályközösség vezető 
egyénisége volt, mindig lehetett rá számítani. 

 

 
A későbbiekben munkánknak köszönhetően ez a 
kapcsolat kicsit átalakulva megmaradt: segítettük 
egymást községi ünnepségek szervezésében, a műsorok 
összeállításában. Az utóbbi időben még inkább 
elmélyült az iskola és a könyvtár kapcsolata: a 
gyerekekkel együtt szívesen gondolok vissza a 
hangoskönyv alkalmakra, amelyek nemcsak egyszerű 
együtt olvasást jelentettek, Zsuzsa irodalmi 
szakszerűséggel vázolta a házi olvasmányok 
legfontosabb         cselekmény        elemeit,         illetve 

 
 
 

gyerekek az irodalmi 
élményen túl maradandó 
tárgyi ajándékot is kaptak 
emlékül. 
Felejthetetlenek a 
rendhagyó zenei és 
irodalmi órák, hangszer- 
bemutatók, interaktív 
foglalkozások. A minden 
évben megrendezett 
Falunap pedig minden 
korosztály számára kínált 
programokat, műsorokat, 
és sokan ellátogattak a 
szomszéd községekből is 
erre az alkalomra. 

 

 
Elismerés és köszönetképpen Márai Sándor sorai 
foglalják össze azt a tevékenységet, amelyet Zsuzsa 
végzett: 
„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az 
emberek ügye felé fordulunk. 
Ember módra élsz, ha igazságosan élsz. Ha 
megkísérled – feltűnés és hiú szerep nélkül – segíteni az 
embereknek.” 

Szabóné Szegedi Edit 
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Nálunk jártak, rólunk írták 
 

November 4-én, Tiszaszőlősön, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Önkormányzat szervezésében egy sajtótájékoztatóra 
került sor. Ezzel egyidőben megkezdődött a település 
lakossága számára többféle, olyan egészségügyi 
szűrővizsgálat, amelyet a szolnoki Hetényi Géza Kórház és 
Rendelőintézet szakorvosai végeztek. A vizsgálat a 
kistelepülési  egészségügyi  szűrőprogram  idei,  őszi,  első 

Nagy Benedek 1925-2016 
 
 

Ismét lezárult egy gazdag 
életpálya… 
2016. november 29-én a karcagi 
kórházban hosszantartó betegség 
után elhunyt Nagy Benedek 
nyugalmazott tsz-elnök, 
Tiszaszőlős Díszpolgára. 

állomása volt. 
 

A sajtótájékoztató Kovács Sándornak, a Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyei Közgyűlés elnökének beszámolójával 
kezdődött. Elnök úr arról a 2009-ben megkezdődött 
egészségügyi szűrőprogramról beszélt, amelynek célja az, 
hogy a kistelepüléseken előzetesen kiszűrjék a betegségeket, 
akkor, amikor még nincs komoly baj. Az első körben az ezer 
fő alatti településekre jutottak el, 2016-ban már hat település 
lakói számára kínálják a szűrővizsgálatokat. Ebben az évben 
közel 1,7 millió forint áll rendelkezésre erre a célra. 
November 4-én Tiszaszőlősön, a következő napon 
Tiszaroffon, majd november 12-én Tiszatenyőn történnek 
meg a szűrések. Kovács Sándor egy egészségügyi 
mintaprogramnak tekinti ezt a kezdeményezést. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr.Mózer Erzsébet intézetvezető főorvos először arról 
beszélt, hogy az egészségügyben egyre nagyobb szerepet 
kap a prevenció. Ez a szűrőprogram csaknem egy évtizede 
zajlik, szív és érrendszeri, vércukorszint, koleszterin, 
testzsír, bőrgyógyászati, szemészeti vizsgálatok és 
légzésfunkció mérése történik meg. A cél az, hogy 
megtalálják azokat a betegségeket, amelyek gyógyítása még 
egyszerű. Tiszaszőlős polgármestere, 

 
Kerekes András megköszönte a lehetőséget, amit a település 
lakói számára biztosítanak. Háziorvosa van a községnek, de 
szakorvosi rendelés nincs, így ezeket csak Tiszafüreden, 
Karcagon vagy Debrecenben tudják igénybe venni a 
szőlősiek. A polgármester köszönetet mondott a megyei 
önkormányzatnak és a rendelőintézetnek a szűrővizsgálat 
megszervezéséért. A sajtótájékoztató alatt és azt követően, a 
polgármesteri hivatal több helyiségében folytak a 
szűrővizsgálatok. Azt tapasztaltuk, hogy a község lakói 
részéről nagy volt az érdeklődés, gyermekek, felnőttek, idős 
emberek álltak sorba, hogy egy-egy szakorvosi- vagy 
szűrővizsgálaton részt vegyenek. 

 
A tiszafüredi Főnix tv tudósítása alapján 

Nagy Benedek Tiszaszőlősön született 1925. szeptember 3- 
án. Az elemi iskola elvégzése után a szülei földjén 
gazdálkodott. Itt ismerte meg a paraszti gazdaság minden 
örömét és gondját. Látta azt is, hogy a földosztás után az 
újgazdák pénz és szakértelem nélkül próbálnak boldogulni. 
Ezen az akkori hatalom a szövetkezetek szervezésével 
próbált változtatni. Az volt a véleménye, hogy a 
szövetkezetek jó szándékú embereiben nincs meg az a 
gazdatudat, amely sikeressé teheti az elvégzett munkát. 
1959-ig a saját földjén gazdálkodott, de az „agitációnak” 
már nem tudott ellenállni, és belépett az újonnan szervezett 
helyi Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezetbe, és 
beválasztották a vezetőségbe is. Iskolára küldték, 2 év 
múlva megválasztották a tsz elnökének. Ezt a tisztséget 
nyugdíjazásáig töltötte be. Az irányítása alatt Petőfi Tsz. a 
környék egyik legsikeresebb kisgazdasága lett. 
Felgyorsította a fejlesztéseket a község két 
termelőszövetkezetének – a Petőfinek és a Szarvas 
Sándornak – az egyesülése. A kor színvonalán álló 
nagyüzemi termelésmódban megjelentek a korszerű 
agrotechnikai eljárások (korszerű alapanyagok, vetőmagok 
alkalmazása, intenzív állattartás, öntözéses kertészet, saját 
piaci részvétel stb.) Megjelent a szolgáltatás, a feldolgozó 
ipar és a saját kereskedelmi ágazat kialakítása, amely akkor 
még úttörő vállalkozásnak számított. A Petőfi Tsz. volt a 
község legnagyobb munkaadója, a 3000 hektáron 
gazdálkodó szövetkezet eredményei  jelentősen 
befolyásolták a lakosság életszínvonalát. A tsz segítette a 
falu előtt álló sport és kulturális feladatok megoldását, és 
ebben az elnök személyesen is nagy feladatot vállalt. 1987- 
ben egy sikeres gazdaságot hátra hagyva nyugdíjba vonult. 
A hosszú tsz-elnöki múltat a Munka Érdemrend ezüst 
fokozatával ismerték el. 
2011. augusztus 20-án a nagyüzemi mezőgazdasági termelés 
megszervezése területén kifejtett több évtizedes munkáját, 
az elért kimagasló eredményeit, a községért végzett munka 
során   szerzett   érdemeit   elismerve   részére   Tiszaszőlős 
Község Képviselő-testülete a Tiszaszőlős Község 
Díszpolgára címet adományozta. Gyászolják családtagjai, a 
község önkormányzata, egykori munkatársai és azok, akik 
tisztelték és elismerték a községért végzett tevékenységét. 
Temetése 2016. december 5-én 11 órakor volt a tiszaszőlősi 
temetőben. 

Nyugodjon békében! 
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Legutóbbi számunk óta elhalálozott: 
 

Pálfi Zsolt Róbert an: Ács Anikó 
Hajnal Mihály an: Papp Piroska 
Paska Ferencné an: Kovács Julianna 
Kálmán Péterné an: Nagy Terézia 
Révész József an: Schmid Erzsébet 
Nagy Benedek an: Császár Julianna 
Imre László an: Fülőp Margit 

 
Béke poraikra! 

 
 
 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Legutóbbi számunk óta született: 
 

Sain Dusán Balázs an: Balajti Olga 
Lódi László Patrik an: Darai Erika 
Csordás Luca an: Ádám Tamara 
Dobozi Rebeka Nikolett an: Nagy Nikolett 
Lólé Noémi an: Váradi Erzsébet 
Lakatos Adorján Raul an: Lakatos Cintia 
Jó egészséget! 

 
 
 
 

Házasságot kötött: 
 

Szima Gábor és Sipos Judit 
Boros Sándor és Takács Szabina Tünde 
Balogh Zoltán és Susányi Zsanett 
Varga Imre és Faludi Eszter 
Kacskó László és Mogyorósi Éva 
Balog Seweryn Adrian és Zabolai Andrea 
Botos Péter és Hoós Renáta 
Lévai Zsolt és Duzs Erika 
Kapcár Ferenc és Flaskár Andrea 
Gratulálunk! 

 
 
 
 

A D V E N T I G O N D O L A T O K 
 

Hajlítom szívem az ádventhez. Ahogy a vesszőt  hajlítják a 
karóhoz. Ügyes kézzel leszúrva a cöveket; gyengéden, de 
határozottan odahúzva hozzá a zsenge hajtást. Aztán egy 
vékonyka zsineggel odakötik. Hogy ki ne szakítsa szél, vihar és 
megálljon majd a téli hóförgetegben. Hogy mire eljön a tavasz, 
megerősödjön. Így bánok ádvent első hetében a szívemmel. 
Megkeresem a zsengéjét, a lágy hajtásokat. Azt a részét, 
amelyik még nem kérgesedett meg, nem holt és nem vadult el. 
Amelyik még ÉREZ. Így, nagybetűvel. Szerelmet, szeretetet, 
melegséget. A gyermekséget, az őszinteséget. Istenhez kötöm 
mindazt, ami oly gyenge, de mégis él bennem. Ő a biztos 
támasz, az egyetlen szilárd pont a szüntelen viharló világban. 
Már csak azt a vékonyka szálat kell megkeresnem, ami 
összetart engem Vele. Azt, ami a 
kapocs lesz Közte és köztem. 
Íme, megtaláltam: „Kezdetben 
volt az Ige, és az Ige Istennél 
volt, és Isten volt az Ige.” (Jn 1, 
1) Az Igével, e földöntúli földi 
Szóval erősítem szívem gyenge 
hajtásait Istenhez. Az Ige: egyik 
vége Istennél van, a másik 
átkarol, megölel engem. Jézus: 
kapocs ég és föld között. 

 
Fényesítem szívemet az ádventre. 
Ahogy a Hold fényesedik lassan a napok múlásával. Árnyak 
takarják. Maga a földgolyó takarja. Az égen felhők vonnak 
szürke függönyt eléje. De aztán mozdul a világmindenség 
tengelye. Teret adva a fénynek. Szél támad és elúsznak a 
felhők. És ahány nap, annyival fényesebb és teltebb a holdsarló 
az örök ragyogástól. Míg el nem éri a teljességet. Így készülök 
ádvent második hetében a szívemmel. Mosolygok árnyaimra. 
Megbocsátok a sötétségnek. Hagyom a szürkeséget. Nézem a 
rám boruló fellegeket, akik csak vándorok az égen. Ma itt, 
holnap ott. Ma mindent eltakarva, holnap nyomtalanul eltűnve. 
Rám a  fény vár. A föld, a világ még eltakarja. De tudom: 
mozdulni fog a világmindenség tengelye. S előtűnik a 
ragyogás. Engem is bearanyoz, tiszta fénybe öltöztet. A 
fénysugárra várok. Íme, meg is találtam: „Az Ige volt az igazi 
világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a 
világba.” (Jn 1, 9) Jézus: életem fénye, lelkem világossága. 

Hangolom szívemet az ádventre. Ahogy a gitár húrját 
hangolják az alaphangra. Mert el- és lehangolódott. Mert hamis 
lett. Figyelmes füllel végzi a zenész a munkáját. Lassan feszíti 
a húrt. Míg az egy hullámhosszra nem kerül az alaphanggal. S 
ha minden kész, akkor lehet játszani tisztán. Akkor szólhat a 
dal és az ének. Így teszek majd ádvent harmadik hetében 
szívemmel. Búcsút veszek mindentől, ami hamiskás. 
Elengedem, ami nem tiszta. Keresem az alaphangot. A tisztát, a 
szépen  csengőt. Csendben,  figyelmesen.  Csak  így  lehet 
meghallani  azt,  amihez  illeszkedni  kell.  Hogy  kedvetlen, 
lehangolódott szívemben újra tiszta dallam szóljon. Keresem a 
hangot, ami mindenütt jelen van, mindent betölt, csak a zaj 
elnyomja. Íme, megtaláltam: „A világban volt és a világ általa 

lett,  de  a  világ  nem  ismerte  meg  őt:  saját 
világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. 
Akik pedig befogadták, azoknak megadta azt a 
kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé 
legyenek...” (Jn 1, 10-11) Befogadnám, ahogy a 
gitár teste megtelik a húr rezgésével. Jézus: 
Isten hangja. 

 
Ébresztem szívemet az ünnepre. 

Ahogy kisfiam reggelente már hetek óta így 
ébred: - Anya, azt álmodtam, hogy karácsony 
lett.   S valahol tudja, hogy meg fog érkezni. 
Azon az estén sok-sok megálmodott 

gyerekálom valóság lesz. Testet öltenek a sokszor elképzelt 
rózsaszín macik, kis játékautók, plüss teknősök, babák és 
építőkockák. Ott lesznek a fa alatt. Így ébresztem majd ádvent 
negyedik hetében a szívemet. Hogy ÁDVENT lesz. Így 
nagybetűvel. ELJÖVETEL, Jézus eljövetele. Egyszer csak az 
lesz. Megérik rá az idő. Odahajol a szívünk, kifényesedik és 
ráhangolódik a testté lételre. És mindenek végén ráébred arra, 
hogy amit álmodni sem mert az ember, Isten megvalósította: 
„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, 
mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és 
igazsággal.” (Jn 1, 14) Jézus: Isten testté lett szeretete. 

 
Áldott Adventi elcsöndesedést, békés Karácsonyt, az új 
esztendőre pedig Isten áldását kívánja: Kéki Ibolya lelkész 
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Szőlősi futballősz 
 

Mozgalmas hónapokat tudhat maga mögött a Tiszaszőlősi 
Községi Sportegyesület. Hosszú szünet után az őszi szezon 
elején a 14 év alatti korosztály is nevezett szervezett 
bajnokságba. A kezdeti megilletődöttség után Kisújszállás 
ellen már első győzelmét is megszerezte a kis csapat. 

 
Igazán nagy kérdést jelentett az U19-es csapat (ifjúsági) 
bajnokságban való indítása. A korábbi években szép 
sikereket elérő társaság jelentős része csak túlkorosként fér 
be ebbe a korosztályba és a felnőttek között szereplőknek a 
dupla terheléssel is számolniuk kell. Ezekkel a tényezőkkel 
együtt is úgy tűnik, megérte vállalni a 
nevezést.  Az  ifik  szépen  gyűjtik  a 
pontokat, idén is versenyben vannak a 
bajnoki címért. 

leszámítva a legfontosabb meccseken is pontot, pontokat 
tudtunk szerezni és versenyben vagyunk a dobogós 
helyezések egyikéért. Reményeink szerint tavasszal  is 
sikerül folytatni a jó szereplést. 

 
Labdarúgó csapataink mellett a falu sportszeretői is szép 
számmal használják az új műfüves pályát. A reflektoroknak 
köszönhetően a korai sötétedés ellenére is edzéseket 
tarthatunk, barátságos meccseket játszhatunk. Heti két 
alkalommal az öregfiúk és a tiszaszentimrei női csapat 
szőlősi  tagjai  is  izgalmas  mérkőzéseket  vívnak  a  pályán. 

 

A szezon elején a felnőtt csapatnál is 
változások történtek. A fáradságos 
vezetői munka mellett korábban 
edzőként is tevékenykedő elnökünk, 
Molnár László úgy, döntött, hogy 
ezen túl az elnöki és szervezői 
teendők ellátását végzi majd. Az 
augusztus végi csapatmegbeszélésen 
résztvevő játékosok és  elnökségi 
tagok engem bíztak meg a felnőtt 
csapat irányításával. Játékostársam 
Darai Rajmund segítségével 
igyekszem hétről-hétre minél jobb 
összeállításban pályára küldeni a 
csapatot. Próbálunk mindenkit 
motiválni, hogy minél több győzelmet 
és pontot szerezzünk, és eredményes 
játékkal szolgáljuk ki a szőlősi 
szurkolókat. Mindenki számára nagy 
öröm, hogy az ifi csapatból felkerülő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al 
só sor (balról-jobbra): Darai Rajmund, Vidra Sándor, Guti Patrik, Nagy Pál Frigyes, 

Nagy Tibor, Jónás Martin, Váradi László 
Felső sor: Szabó István, Muliter Zoltán József, Vidra János, Madarász Csaba, Varga 
Zoltán, Győri József, Nemes Zoltán, Kocsmár Roland, Penti Péter, Szőnyi Szabolcs 
A fotó 2016. november 20-án a Szolnok Fanatic - Tiszaszőlős KSE (0-5) mérkőzés 

előtt készült. 

fiatalok jól teljesítenek a felnőttek között is. A csapat 
legnagyobb erősségének az összetartást érzem. Egy-egy hiba 
után kisegítjük egymást, ha gólt kapunk hiszünk benne, 
hogy góllal tudunk válaszolni, és ha valakinek kevésbé 
megy a játék, akkor a cserékkel mindig tudunk frissíteni a 
csapaton. Ezeknek köszönhetően egy idegenbeli vereséget 

Büszkén  mondhatjuk,  hogy  Szőlősön  minden  korosztályt 
megmozgat a foci! Jó érzés így leérkezni a megyében párját 
ritkító színvonalú sporttelepre. A futballért dolgozók mellett 
köszönet illeti a községi önkormányzatot a pálya építéséhez 
szükséges önerő kifizetéséért és az évek óta biztosított 
támogatásért. Hajrá Szőlős!         Szabó István 
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