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Az iskolás gyerekek bizonyítványát lapozgatva gyakran te-
szik fel – komolyan és tréfásan – azt a kérdést: Na és mi leszel, 
ha nagy leszel?” Régen erre az volt válasz, hogy mozdonyvezető, 
tanító, netalán amit a költő: tűzoltó, katona, vadakat terelő ju-
hász. Ma a helyzet bonyolultabb, ezért inkább a topmodellek, 
focisták, a média által sztárnak nevezett énekesek, táncosok ve-
zetik az álomszerű listát. Nehéz dönteni… sokszor a felnőttek 
sem tudják, hogy ebben a gyorsan változó, globalizált világban 
merre van egy biztos pont. Járható útnak látszik a későbbre ha-
lasztott döntés, hátha akkor látszik már valami… Többféle is-
meretet, tudást szerezni, világot látni… Talán…

Egy településnek nem szokás - még választási évben sem 
- feltenni ezt a kérdést, hiszen mindenki gondozott, gazdag, 
békés településen szeretne élni… mindenki szeretné ha lakó-
helye „naggyá lenne”, de nem biztos, hogy szeretné a zsúfolt, 
nyüzsgő várost. Dr. Vadász István által Tiszaszőlősről készített 
kiadványból tudjuk, hogy községünk földrajzi határai már 150 
évvel ezelőtt kialakultak, és akkor 2624 lakost számláló népes 
település volt. Ezt a csúcsot azóta sem sikerült elérni, de még 
az 1940-es évek elején is közel 1000 fővel több lakója volt, mint 
most. A csökkenés megállíthatatlan folyamat, egyre gyarapod-
nak az üresen álló porták. Sajnos ez már évek óta tart, és erre 
ellenszert még senkinek sem sikerült találni. Mit lehet tenni?

Bízhatnánk a szerencsénkben… volt ahol olajat kerestek és 
helyette a feltörő forró víz tette virágzóvá – fürdővárossá – a 
települést. Óriási változást hozhat az autópálya mentén élők-
nek a forgalom növekedése: felgyorsítja az új üzemek, iparágak 
megtelepedését, de felduzzasztja, néhol elviselhetetlenné teszi a 
közúti forgalmat, a zajt, a bűzt. 

Megpróbálhatjuk mások példáját utánozni.
Például tanulságos Abádszalók fejlődése. A Tiszán épült víz-

erőmű és öntözőrendszer hozta meg a szerencsét, pontosabban 
azt a mesterséges tavat, amely nyáron akár 20 000 embernek ad 
naponta felfrissülést, pihenést, a helyieknek pedig jövedelmet. 
Az öreg parasztházak udvarán gyakori a külföldi rendszámú 
autó és a luxus jacht, a tulajdonosa pedig most ismerkedik a 
magyar nyelvvel.

Számunkra reális esélyt adhat a természeti környezet (a 
kedvező éghajlati és talajadottságok, a tiszta, sok helyen még 
érintetlen tiszai táj) a mainál jobb hasznosítása. A munkaigé-
nyes, bármely piacon eladható, egészséges élelmiszer termelése, 
melynek hagyományai évszázadosak. Bízhatunk abban, hogy 
nálunk is kialakul az idegenforgalom és egészségturizmusnak 

egy csendes formája: a horgászás, a kerékpározás, a családias 
falukörnyezetben való pihenés. Több éves lemaradást kellene 
ledolgozni, mert mások már korábban elkezdték.  A kezdeti lé-
péseket megtettük: rendelkezünk  minden olyan közszolgálta-
tással, ami 21. században reális igény, és hozzákezdtünk rendet 
csinálni a faluban! Ma 90 fő dolgozik a közterületeken: füvet 
nyír, árkot tisztít, parkot gondoz, vigyázza a rendet.  Csak az 
idén legalább 1 km járda épült újjá, lett kijavítva. Ha a pályáza-
taink az idén sikerrel járnak tovább gyarapodik a burkolt utak 
száma, megújulhat az orvosi rendelő és az óvoda. Aki 10 éve 
nem járt a faluban rá sem ismer a Fő utcára! Jó lenne, ha az 
ismerős pontok (régóta omladozó vakolatú házak, ápolatlan ke-
rítések, gazos udvarok) száma viszont csökkenne.  Persze azon-
nal hallható a kérdés miből? A szerencsében nem bízhatunk, 
autópálya nem épül felénk, örülünk, ha a kátyúkat javítják. 

Nincs remény? A korábban említett kiadvány szerint ennél 
nagyobb válságot is átéltek elődeink. Menekültek, de mindig 
visszajöttek. Újjáépítették a portákat, benépesítették a templom 
körüli magaslatokat, földet műveltek, gyümölcsöt termesztet-
tek, halásztak, méhészkedtek, adtak-vettek mindent, ami volt.  
Volt idő, amikor Füred után a legnépesebb település volt. Sőt 
1936-ban Heves vármegye monográfi ájában azt írják „úgy kul-
turális, mint anyagi téren elsők között szerepel Tiszaszöllős”. Jó 
lenne, ha ismét…

Lehet hogy most még merész elgondolás, de azok, akik ma 
még az iskolapadokban topmodellnek, focistának, énekesnek 
készülnek, majd mérnökként, agrár szakemberként, orvosként, 
tanárként, vállalkozóként megvalósíthatják.

Oláh Vince

Naggyá lenni
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREKÖNKORMÁNYZATI  HÍREK
Tisztelt Olvasók!
A Szőlősi Hírek 2009. évi első számának lapzártáját köve-

tően Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
6 alkalommal ülésezett.

 
1. 2009. március 2.   
• Soron kívüli ülésen döntött a 2009. március 2. napján Tisza-

szőlős község külterületén bekövetkezett közlekedési baleset 
sérültjeinek megsegítéséről és a balesetben elhunyt önkor-
mányzati dolgozó temetési költségeinek átvállalásáról. 

2.  2009.  március 31. 
• Elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzata Képviselő-

testületének 3/2009.(III.31.) számú rendeletét az egyes anya-
gi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gon-
doskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről.

• Elfogadta Tiszaszőlős Község Sportkoncepcióját. 
• Megalkotta  Tiszaszőlős Község Önkormányzat  2009. évi 

közfoglalkoztatási tervét.  
• Határozott stületi  határozat a „Közfoglalkoztatás-szervezők 

foglalkoztatásának támogatása” tárgyú pályázaton történő 
részvételről

• A „Közfogla1koztatási terv” végrehajtása céljából  munka-
bérhitel  igénybevételéről döntött. 

• Döntött a  Tiszafüred Mikrotérség  Közoktatási Intézményi 
Társulása és a pedagógiai szakszolgálat Tiszafüred Kistérség 
Többcélú társulásban történő fenntartásáról.

• Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatás iránti ké-
relem tárgyában döntött. 

3.  2009.  április 22.   
• Elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete 4/2009. (IV.14. ) számú rendeletét az önkormányzat 
2008. évi költségvetési zárszámadásáról. 

• Elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzat  2008. évi egy-
szerűsített költségvetési beszámolóját.

• Folyószámla-hitelkeret igénybevételéről döntött.  
• Határozott az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

települési önkormányzatok 2009. évi támogatására vonatko-
zó igény benyújtásáról. Pályázatot nyújtott be sportlétesít-
mény – Sportöltöző Nóborda - felújításának tárgyában.

4. 2009.  május 14.  
• Döntött a Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-

testülete által alapított költségvetési szerveinek közfeladat 
ellátás módjának felülvizsgálatáról.

• Hozzájárult a KEOP 2.3.0. pályázat keretében, a felhagyott 
hulladéklerakók rekultivációs programjához csatlakozni kí-
vánó települések kérelmének jóváhagyásához.  

• Döntött az Óvodai csoportok csökkentésének javaslatáról  
Tiszaszőlős községben.

  
5. 2009.  május 14.    
• Közmeghallgatást tartott az Általános Iskola Tornatermé-

ben az Észak-Alföldi Régi Ivóvízminőség-javító Program II. 
üteme végrehajtásában történő részvétel lehetőségeiről. 

6. 2009.  május 28.    
•  Pályázat benyújtásáról döntött 
 - Közfoglalkoztatási terv végrehajtására eszközök beszerzé-

sére (CÉDE),
 - Óvoda épület felújítására (TEKI), 
 - Orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének 

felújítására(LEKI), 
 - Damjanich út megépítésére (LEKI), 
 - Rákóczi út megépítésére (TEKI). 
•  Elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 5/2009. (V.28. ) számú rendeletét az önkormányzat 
2009. évi költségvetésének módosításáról az előzőekben fel-
sorolt pályázatok megvalósítására.

•  Módosította  a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát. 
•  Módosította a Könyvtár és Szabadidőközpont alapító okira-

tát.
•  Módosította a Szavazatszámláló Bizottságok összetételét. 
•  Ingatlan értékesítéséről döntött Cornelius W. Dirkson hol-

land állampolgár részére. 

Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a képviselő-testület 
nyilvános üléseiről készült részletes  jegyzőkönyveket a felújí-
tott Községi Könyvtárunkban  tanulmányozhatják, a legutóbb 
elfogadott önkormányzati rendeletek az önkormányzat hirdető-
tábláján is megtekinthetők.   

Szeleczkiné Zoboki Magdolna

Majálistól a virtusig!
Amint arra mindenki emlékszik az idei május 1-je a sport 

jegyében zajlott. Két kispályán gurult a bőr, a pálya szélén 
pedig szinte minden „virtuseszköz” várta, hogy kipróbálják. 
Ezt némi anyagi kényszer miatt tettük, viszont nagyon jó 
alkalmat teremtett mindazoknak, akik szerették volna meg-
tudni milyen is pl. a petrencésrúd, vagy a kosártartás, vagy 
csak egy jót akartak focizni.. 

A jól megérdemelt babgulyás kanalazása közben vidá-
man gondoltunk vissza egy-egy hasasra, bedobásra, szép gó-
lokra. Az itt készült fotókat természetesen megtekinthetők 
településünk honlapján. 

Szeretnénk felhívni mindenki fi gyelmét, hogy 2009. júli-
us 25-én rendezi Tiszaszőlős a Kárpát Medence Magyarlak-
ta Településeinek Virtusvetélkedőjének egyik területi dön-
tőjét. Itt csapatunk (remélhetőleg!) ismét összeméri erejét 
Abádszalók, Tiszaderzs, Tiszaszentimre, Tomajmonostora, 
és talán Tiszafüred csapataival. Megkérünk mindenkit, hogy 
bátran jelentkezzen, járjon el edzésekre, mert mindig szük-
ség van az új erőre. Edzéseinket hetente kétszer - szerdán és 
pénteken - 18 órától tartjuk a sportpályán! 

Július 25-én a vetélkedő ideje alatt igyekszünk ismét le-
foglalni gyermekeinket, a verseny után pedig felejthetetlen 
fellépőkkel és tűzijátékkal zárjuk rendezvényünket. 

Jöjjenek el, szurkoljanak versenyzőinknek!
Tolvajné Zsuzsa
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A napokban töltötte be 60. életévét 
Pálfi  István tanár úr, akit kis ünnep-
ség keretében köszöntöttek kollégái, 
mi pedig interjút készítettünk vele 
életéről, munkásságáról, a nyugdíjba 
vonulásról.

Milyen volt az elmúlt 60 év? Lehet 
erre egy mondatban is válaszolni…?

Egy szempillantás az egész… Szá-
momra élményekben és emlékekben 
gazdag. Na meg örülök, hogy itt le-
hetek, és itt tölthettem el szinte 
az egész életemet. 

És a katedrán…! Hány nem-
zedéket, hány osztályt, hány di-
ákot nevelt? 

Nem számoltam össze, úgy 
gondolom, hogy 1000 tanuló-
nál is többet. Mondhatni Sző-
lős fele a tanítványom volt! 

Mikor kezdte a tanári pálya-
futását?

1972. augusztus 1-jén. Nem 
is… mert elmentem megnő-
sülni, viszont ezt titokban tar-
tottam, még a főnökömnek - 
Oláh Vincének - sem szóltam 
róla. 

Miért lett pedagógus? 
A Vadasban – ott laktunk - akko-

riban annyi gyerek volt, mint most 
jó formán az egész faluban. Sokat 
játszottunk együtt a Ligetben. Ide 
jártam általános iskolába, a közép-
iskolát viszont Karcagon végeztem. 
Jó iskola volt, különösen az osztály-
főnököm, akit ma is a világ legjobb 
pedagógusának tartok. Ő a példa-
képem. Szervezett egy pedagógiai 
szakkört a kollégiumban, és annak 
hatására vonzódást éreztem a pálya 
iránt. A pedagógusi véna elkezdett 
dobogni…A főiskolai tanulmánya-
imat az egri tanárképző főiskolán 
végeztem. Aztán visszajöttem… és 
eltelt a 37 év! Azóta ki sem tettem a 
lábam Szőlősről, hogy másik mun-
kahelyet keressek. Nézd, az igazság 
az, hogy a feleségem révén lett volna 
lehetőségem többször is elmenni, de 
sikerült mindig úgy húzni-halaszta-

ni a dolgot, hogy mindig itt marad-
tam. Nekem a mai napig is nagyon 
sokat jelent, ha végig megyek a falun, 
meg tudok állni beszélgetni. Eset-
leg megkérdezem azt is, hogy van a 
család? Gyakran mondok olyasmit, 
hogy „a te apád rongyabb volt, mint 
te!” vagy „de hasonlít az apjára vagy 
az anyjára”! Jó látni a nemzedékeket 
egymás mellett felnőni, nekem már 
van összehasonlítási alapom. 

Utolsó napjait tölti a pedagógusi 
pályán. Mit sorol a sikerei közé? 

Örülök, hogy a biológiát taníthat-
tam, meg kémiát, azt én itt kedvel-
tem meg. A másik szakom mezőgaz-
dasági ismeretek, amit igen lelkesen 
kezdtünk a falu alatti gyakorlókert-
ben. Ma is sokan emlegetik, hogy 
„akkor tanultunk meg kapálni”! 
Szerettem, és a mai napig szeretek 
a természethez közel lenni. Április-
ban, amikor már ki lehetett menni 
a gyakorlókertbe, ott tanultuk meg 
a tananyagot. Az ottani szemlélte-
tés mindig hatékonyabb volt, mint a 
krétával tanítás.

A mai gyerekekkel nehezebb vagy 
a régiekkel?

Én visszakívánom a régi nagyon 
rossz gyerekeket! Azok még hasz-
nálták a természetes eszüket…

11 évig vezetőként dolgozott. Mi-
lyen időszak volt ez? 

1985-1996-ig voltam az ÁMK ve-

zetője, de nem ez volt a „virágkorom”. 
Viszont akkor épült a tornaterem, a 
kerítés, a wc, az új tantermeket is mi 
laktuk be. Akkoriban kezdett sza-
badabb lenni világ. 17 szakkör volt: 
csillagász szakkör, fotó szakkör, és 
jött a számítógép világa… Óriásit 
fejlődött a technika, de sajnos emiatt 
csökkent a „pedagógia” értéke, taní-
tás körülményei pedig gyökeresen 
megváltoztak. Közben tartalékos ál-

lományú tüzérfőhadnagyként 
a katonaságnál is „szolgáltam”, 
ami igen sokszor keresztül-
húzta számításaimat mind a 
magánéletemben, mind pedig 
az iskolában. Volt olyan, hogy 
délután hazamentem, és ott 
várt a bevonuló parancs az au-
tóval együtt. Kapott két puszit 
a gyerek, bedobtam a málha-
zsákot, átöltözni is csak az au-
tóban tudtam menet közben. 
Egy hónapra bevittek tanfo-
lyamra... A mai fi atalok életé-
ből már ez is kimaradt 

Nagyon aktív közéleti ember-
ként ismerjük. Felsorolna néhányat?

Voltam igazgató helyettes, ta-
nácstag, párttitkár, ifj úsági tűzoltó 
parancsnok, 1374. számú Ady Endre 
Úttörőcsapat vezetője, vöröskeresz-
tes tanárelnök, sokat foglalkoztam 
a gyermekvédelemmel. Eseménydús 
korszak áll mögöttem. A vezetők, 
pártrendszerek, a nézetek egymás-
utánja sok fordulatot hozott az éle-
temben. Viszont egy mindig örök: 
Amit megtanulsz, az biztos a tied! 
Jöhet bárki vagy bármi, az emléket 
és a tudást senki el nem veheti! Örü-
lök, hogy taníthattalak titeket. Büsz-
ke vagyok rátok, különösen azokra, 
akik többet értek el az életben, mint 
én.

Pálfi  István tanár úr nyugdíjba 
vonulása alkalmából megkapta Peda-
gógus Szolgálati Emlékérmet. Gratu-
lálunk és köszönjük az interjút!

Tolvajné Zsuzsa 

„Már a nagyanyádat is tanítottam...”
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Intézményeink életéből – tanévzárás az általános iskolábanIntézményeink életéből – tanévzárás az általános iskolában

Lassan véget ér a tanév… Ezért rövid 
előzetes értékelésre kértünk Tar Lajos tag-
intézmény-vezetőtőt milyen évet zár az 
iskola?

Egy iskola munkájának értékelése sok 
szempontú lehet.

A gyerekek, a szülők számára elsősor-
ban az a kérdés – így a tanév végén –, mi-
lyen jegyek kerülnek a bizonyítványba, 
mutatkozik-e fejlődés az elmúlt évekhez 
képest a tanulmányi teljesítményben; lett-
e többlet az ismeretanyagban, az egyéni 
képességekben, azaz jó irányba hat-e az 
iskola a kamaszkorba belenövő gyermek 
szellemi, intellektuális adottságainak fej-
lesztésére.

Az osztályozó értekezlet 
ugyan előttünk van még, de 
az eredményekről általános-
ságban elmondható, hogy a 
tanulóink magaviselete és 
szorgalma JÓ átlagú. A tava-
lyi tanévhez képest csökkent 
a fi gyelmeztető büntetések 
száma, ugyanakkor emelke-
dett a szaktárgyi dicséretek 
mennyisége. 

Az iskola tanulmányi tel-
jesítménye várhatóan szintén 
JÓ átlagú lesz, bár a félévhez 
képest az egyéni tanulói 
eredményekben gyengülés 
tapasztalható. Kevesebb tanulónak adha-
tunk át kitűnő vagy jeles bizonyítványt, 
ugyanakkor az elégtelen minősítések szá-
ma is – minden jel szerint – csökken.

A nehezebben tanuló, ill. tanulási 
zavarral küzdő gyerekeink részére biz-
tosított fejlesztő foglalkozások közül 
látványos eredményt ért a logopédiai 
foglalkozás: itt szinte minden diákunk 
hangképzési problémája tünetmentessé 
vált. Nehezebb feladat jutott a többi kész-
ségfejlesztő-, gyógypedagógiai órákra, 
mert a további képesség-, készségterüle-
ten csak hosszadalmas, tervszerű munka 
eredményeként lehet apró javulásokat el-
érni. A fejlesztéseken rendszeresen részt-
vevő gyerekeink többségénél JAVULÓ 
minősítéssel zárult a tanév.

Tizenhárom különböző szakköri 
tevékenységet szerveztünk. Ezen kívül 
délutáni tömegsportra vártuk vissza a 
gyerekeket; biztosítottuk a helyet a hit-
oktatáshoz. Sajnos elsorvadni látszik a 
tiszaszőlősi zeneoktatás, de az ürömben 
öröm, hogy elindult helyette a néptánc 
foglalkozás.

Közel nyolcvan egyéb programra, 
versenyre vártuk vissza gyerekeinket, 
vendégeinket, gondolva a nemzeti évfor-
dulókra, ünnepekre, a természetvédelem, 
környezetvédelem fontos napjaira, ha-
gyományos ünnepeinkre, rendezvénye-
inkre.

Ha mindezek együttes mérlegelésével 
a diákjaink és szüleik azt mondják, hogy 
az iskolánk éves munkáját elismerik, ak-
kor azt mondhatjuk: jó évet zártunk.

Szeretnek a gyerekek iskolába járni? 
A kérdést nem egyszerű megválaszol-

ni. Általában a gyerekek iskolába járni 
szeretnek. Az is igaz, hogy a tanulók – no 
meg a felnőttek is – így nyár elején már 
nagyon nem szeretnek az épületek falai 
között lenni, de abban is biztos vagyok, 
hogy a legtöbbnek júliusban már újból 
hiányozni fog. Olyan is van, aki szem-
rebbenés nélkül kimondja óhaját: „miért 
nem robban föl”az iskola…

Elvonatkoztatva az előbbi elég nyers, 
de őszinte véleményektől az a tapasztala-
tom, hogy alapvetően a gyerekeknek nem 

az iskolával vannak problémáik. Még ta-
lán a felnőttek közegét is elfogadják, a kö-
zösségben viszont jól érzik magukat. 

A gondok a negyvenöt percekben, a 
fegyelmezettség, a munka elvárásában, a 
teljesítmények mérésében, értékelésében 
vannak; mint a kötetlen kiscsikók kará-
mok közé szorításában, az ő életükben is 
„betörő” szabályokban vannak. Ahogy 
a kisfecskéket megszületésük pillanatá-
tól kezdve arra tanítják szülei, hogyan 
kell majd repülni, és önálló életet élni, 
nekünk felnőtteknek szintén az a felada-
tunk, hogy az életre neveljük gyerekein-
ket, hogy megtanítsuk őket arra, hogy a 

velünk született természetes 
szabadságérzet megélése egy 
közösségben annyit jelent: 
hogy megtehetsz minden 
olyat, ami ÖNMAGAD és 
TÁRSAID kárára nem vá-
lik. Erre az alapelvre épül-
nek országunk törvényei, 
iskolánk szabályai. Ennek 
az alapelvnek a betartása 
nem elvesz az emberektől, 
hanem építi őket: empátiát, 
együttérzést gyakorol a má-
sik iránt, együttműködő lesz 
másokkal, elfogadja a mási-
kat …stb.

Iskolába járni tehát nem 
lehet büntetés. Az alapelv betartása mel-
lett az iskola az a szabadság megélésének 
bő kerete, ahol csak rajtam áll, mivé válok, 
meddig jutok a világ a megismerésében, 
mennyire lesz majd teljes az életem.

Pedagógusként azért vagyok néha 
indulatos, amikor azt tapasztalom, hogy 
egy jó adottsággal bíró egyéniség men-
nyire nem használja ki szabadsága bő 
kereteit, ezzel árt önmagának. Sajnos 
tapasztalom, hogy ennek felismerésében 
nem mindig segítenek otthon. A szü-
lő az iskolával együtt azért felelős, hogy 
a tehetséges gyereke ne kallódjon el. A 
felnőttek felelőtlensége a gyermek kárát 
okozza.

(A következő számban folytatjuk)

„Alapelvünk betartása nem elvesz az emberektől, 
hanem építi őket…” 
1. rész
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„Életed útját magad választod.
Válassz hát úgy, ha egyszer
Elindulsz, nincs már visszaút.”

Kodály Zoltán

Négy éve, szeptember 1-jén várakozás-
sal és némi bizalmatlansággal méregettük 
egymást az első osztályfőnöki órán. Is-
mertem őket, és mégsem. 18-an voltak az 
akkori ötödikesek, azóta néhányan lema-
radtak tőlünk, hatodikban jött Németor-
szágból Alex, nyolcadikban Hajni.

Június 20-án ballagnak iskolánkból 
a nyolcadikosok. Négy év alatt sokat 
formálódott jellemük, egyéniségük. A 
korábban zárkózott, félénk kislányokból 
mára magabiztos, öntudatos lányok let-
tek, a fi úk egy része is komolyodott.

Tavaly éreztem úgy, hogy mint közös-
ség, „egyben van” az osztály, az itt tanító 
pedagógusoknak is hasonló volt a véle-
ménye. Aztán jött az utolsó év, amikor 
minden „borult”, már nem voltak olyan 
közlékenyek, nyíltak, kitárulkozók, be-
zárkóztak a kamaszkor világába, néhá-
nyan pedig óvodáskort idéző viselkedés-
sel hívták föl magukra a fi gyelmet. 

Az érzelmi leválás útját járják az is-

kolában és otthon is valamilyen szinten. 
Ez így természetes, sok év tapasztalata 
mondatja ezt velem, mégis… Hiányozni 
fognak…

Túl vannak mindannyian életük első 
komoly, meghatározó döntésén: melyik 
középiskolában folytatják tanulmánya-
ikat. Vannak, akik azért választották a 

gimnáziumot, mert még nem tudják, mi-
lyen hivatást szeretnének felnőtt koruk-
ban. Vannak, akik épp azért, mert már 
tudják.

Közülük ketten leírták és megosztják 
gondolataikat, elképzeléseiket az olva-
sókkal a jövőt illetően.

Szabóné Szegedi Edit

Szárnypróbálgatások

„Mindenkinek eljön az a nap, hogy döntenie kell 
a jövőjével kapcsolatban, és ez majd meghatározza a 
további életét. Én döntöttem: a tiszafüredi Kossuth 
Lajos Gimnáziumban fogok továbbtanulni, emelt 
szinten. 

Bevallom, kicsit félek, hogyan fogok teljesíteni, 
és tudom-e majd azt a szintet tartani, mint eddig, 
hiszen nyolc év alatt mindig jeles vagy kitűnő tanuló 
voltam.  Mindenesetre bízom benne, hogy sikerülni 
fog. A gimnázium elvégzése után főiskolára megyek, 
tanár szeretnék lenni. Sokan mondták, hogy ne le-
gyek pedagógus, mert tönkreteszem az idegeimet, és 
rengeteg feladatom lesz, de én már olyan régóta sze-
retném ezt a hivatást, hogy semmi sem tántoríthat el 
a célomtól. Azt még nem tudom, milyen tantárgyat 
fogok választani, mert sok minden érdekel, többek 
között a magyar, földrajz, biológia, kémia.

Bízom benne, hogy elérem a célomat, és mégsem 
lesz olyan rossz ez a hivatás, mint ahogy mondják.”

Fekete Edina

„Engem a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium emelt szintű 
tagozatára vettek fel, nagyon örülök, hogy sikerült, mert emelt óra-
számban tanítják az idegen nyelvet és a matematikát.

Szeretek tanulni, bár néha nem ez látszik a dolgozataimon, de 
órákon odafi gyelek, mert érdekelnek az új ismeretek. Sokat számít az 
iskolázottság, ki milyen intézményekben tanult, milyen végzettség-
gel rendelkezik, s fontos a nyelvismeret is. 

Nemrég tanultunk egy kifejezést történelemből: az egész életen át 
tartó tanulás.

Eleinte furcsának tartja mindenki, mint akkor én is, de mennyi 
igazság van benne, ha belegondolunk!

A jövőről a következőket gondolom: nagyon szeretek olvasni, írni 
pl. verseket, most egy újabb könyvet kezdtem el. Bár nem lehet meg-
élni íróként, így amint befejeztem a középiskolát, külföldön szeret-
ném folytatni tanulmányaimat, s ott is szeretnék dolgozni.

Hogy mi leszek, azt még nem tudhatom, mint azt sem, hogy mit 
hoz majd a jövő, hová fog jutni ez a világ, amiben most élünk.

Szeptembertől már nem itt tanulunk, elhagyjuk ezt az iskolát, 
de szívünkben mindig ott marad. Diáktársaimnak annyit üzenek: 
bármi történik, ne adják fel álmaikat, mert valóra válhatnak, ha van 
bennük kitartás!

Varga Edina
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• A fi atalok veszélyeztetése teljesen más 
jellegű. Elsősorban a szórakozó helye-
ken követnek el a sérelmükre bűncse-
lekményt. Kizsebelik őket, kirabolják. 
Az, aki szórakozni megy annyi érté-

ket vigyen magával, amennyi feltétlenül 
szükséges. A fi atal hölgyek, lányok na-
gyon szeretik az ékszereket, de egy dis-
cóba nem kell feltétlenül kihívó, értékes 
ékszereket viselni, hiszen ezt könnyen 
leszakítják, lehúzzák úgy, hogy csak ké-
sőbb veszik észre. Nem célszerű a drága 
telefont „mutogatni”, próbálgatni, mert 
lehet, hogy a drága készüléket nem a tu-
lajdonosa viszi haza a buli végén. 
• Szintén ebben a környezetben jele-

nik meg az a veszély, hogy drogokat 
adnak a fi ataloknak, gyakran úgy 
is, hogy nem akarják ezt kipróbálni, 
csak az italukba keverik. 
Nehéz visszautasítani egy szimpati-

kus embertől az ingyen italt, de gondolni 
kell arra, hogy milyen következmények-
kel járhat. Fiatalok vigyázzatok a baráta-
itokra, haverjaitokra, akikkel szórakozni 
jártok, a ti felelősségetek is, ha velük va-
lami történik. 

Kedves szülők, felhívjuk minden-
ki fi gyelmét, hogy a gyermekeik igen is 
veszélynek vannak kitéve a bizonyos 
szórakozóhelyeken, az odavezető úton… 
stb., addig nem helyes a gyermekeket 
elengedni felügyelet nélkül, amíg  nem 
tisztázták milyen kockázatos események 
középpontjába kerülhetnek, akkor sem, 
ha megbízható fi ú/lány, mert a veszélyek 
jelentős része rajtuk kívül álló okokból 
következik be.
• A szórakozó helyeken szintén gyak-

ran fordul elő a verekedés, testi sértés. 
A kötekedők itt is azokat keresik, akik 
egyedül vannak, akik gyengébbek, 
akik nem állnak ellen.
A szórakozás közben nem árt fi gyel-

ni arra, hogy vannak-e a helyiségben 
gyanúsan viselkedők, akik kötekednek, 
mindenkinek beszólnak. Ha kell, fog-
janak össze a szórakozók, és közösítsék 
ki ezeket az elemeket. Ha nem találnak 
partnert, és célpontot mindenki nyugod-
tan folytathatja a bulizást nélkülük. Ha 
ez nem segít fel kell hívni a rendőrséget, 
akik hatékonyan tudnak intézkedni. 

• Rendszeres, hogy a gépjárműveket 
feltörik, ellopják. 
Ha tehetik olyan helyen álljanak meg, 

ahol rá tudnak később látni az autójukra, 
kerüljék a sötét, bokros helyeket, az autó 
ülésén, kalaptartóján ne hagyjanak cso-
magokat, értékeket, mert az autót akár 
egy ott felejtett táskáért is feltörik. 

Fel kell világosítani a fi atalokat arról, 
hogy a drogok, az alkohol, a dohányzás 
milyen rossz hatással vannak az emberi 
szervezetre, a mentális egészségre. Men-
nyi veszélyt hordoz magában, ha ismeret-
len autóba beülnek, bármit elfogadnak. 
Erről már az egészen kicsi gyermekekkel 
is kell beszélni, jó ha tudják, hogyan rea-
gáljanak. 

Ha ezeket a minimális óvintézkedé-
seket megtesszük sok bűncselekményt 
megelőzhetünk, megtudjuk védeni sze-
retteinket, ismerőseinket, szomszédokat 
és önmagunkat. A cikket akár Juszt Lász-
ló ismert mondatával is befejezhetném, és 
tényleg nem hagyják magukat becsapni, 
megkárosítani. 

Imre Edina

2008. november 24-én a képviselő-
testület döntött a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében 
benyújtott pályázatok támogatásáról. A 
8 ösztöndíjban részesülő felsőfokú intéz-
mény nappali tagozatos hallgatói közül 
Tóth Gábor mutatkozik be.

Az általános iskola alsó négy év-
folyamát Tiszaszőlősön végeztem. Ezt 
követően Tiszafüreden a Kossuth Lajos 
Gimnáziumban tanultam nyolc osztá-
lyos tagozaton, ahol 2006-ban tettem 
érettségi vizsgát. Felsőbb tanulmányai-
mat az egri Eszterházy Károly Főiskolán 
kezdtem meg, ahol jelenleg is Mozgó-
képkultúra és médiaismeret alapszakon, 
multimédia fejlesztő szakirányon hall-
gatok. Jelen szemesztert vendég hallga-
tóként töltöm a Brémai Egyetemen, Né-
metországban digitális média szakon. 
Erre az Erasmus ösztöndíj által nyílt 

lehetőségem. Ez a program igen kedve-
ző feltételeket biztosít a hallgatóknak. 
A város három felsőfokú intézménnyel 
rendelkezik, a szakomnak köszönhetően 
mindhárom iskola programjába belekós-

tolhatok, mivel a digitális média képzést 
a három intézmény közösen gondozza. 
Ez azt jelenti, hogy bár hivatalosan az 
Universität Bremen (Brémai Egyetem) 
hallgatója vagyok, előadásokat és sze-
mináriumokat a Hochschule Bremen 
(Brémai Főiskola) illetve Hochschule 
für Künste Bremen (Brémai Művészeti 
Főiskola) épületeiben is látogatok, több-
ségében angol nyelven. Az általam láto-
gatott kurzusok a mesterképzés részei (a 
bolognai rendszer alapképzésre épülő 
folytatása), így már most lehetőségem 
nyílt bepillantani a felsőbb évfolyamok 
munkáiba.  Szeptembertől ismét Eger-
ben folytatom a tanulmányaimat, majd, 
az alapszak befejeztével, Budapesten ter-
vezem folytatni a tanulmányaimat, majd 
ezt követően szeretnék elhelyezkedni a 
vizuális megjelenítés (design), illetve a 
mozgóképgyártás részterületein.

Bűn az élet?  
2. rész 
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Anyakönyvi hírek
Legutóbbi számunk óta született: 

Hajnal Kinga an: Szalai Mária
Oláh Attila Levente an: Dohos Mária
Szitai Albert an: Gyurcsák Mária Ibolya
Papp Antal  an.: Boros Erzsébet

Jó egészséget!

Legutóbbi számunk óta házasságot kötöttek:

2009. március 28-án Fábián János és Nagy Irén megerősítet-
ték 50 éve, 1959. március 28-án Tiszaszőlősön tett házassági 
fogadalmukat! 

Az eltelt évekhez szívből gratulálunk, további életükhöz 
sok sikert és jó egészséget kívánunk!

Legutóbbi számunk óta elhaláloztak: 
Ács Imréné an: Grak Vilma
Balajti István an: Gőz Mária
Biriszló Lajosné an: Ács  Ágnes
Fazekas Sándor an: Nagy Julianna
Gyenes Imre an: Papp Eszter
Kis Andrásné an: Garabecz Mária
Kökényné Mészáros Katalin an: Kiss Katalin
Leviczki Béláné an: Koncz – Gál Erzsébet
Nagy Balázsné an: Szőllősi Márta
Oláh Istvánné an: Pap Ilona
Papp Sándor an: Csengeri Julianna

Béke poraikra!

Imre Edina: Mióta működik önállóan a cso-
port?

Fazekas András: Már negyedik éve műkö-
dünk önállóan, 2005-ben váltunk ki a tiszafüre-
di Tűzmadár egyesületből. Ekkor alakult meg a 
Kende Baranta Tiszaszőlős, az egyesület bejegy-
zése folyamatban van, jelenleg 36-38 lelkes ta-
gunk van. Elég széles korosztályt foglal magában 
az egyesület, ahol korra, nemre való tekintett nél-
kül mindenkit szívesen fogadunk. 

A Nóborda Kulturális és Ismeretterjesztő 
Közalapítvány már 2 éve működik, vannak támo-
gatóink, akik fontosnak tartják az általunk képvi-
selt eszméket. A támogatásokat teljes egészében az 
egyesület felszereléseire fordítjuk, hiszen ahhoz, 
hogy jól tudjunk működni eszközökre, íjakra, 
vesszőkre, botokra van szükségünk. 

Szívesen fogadjuk a támogatást mindazoktól, 
akik úgy ítélik meg, hogy hasznos tevékenységet 
folytatunk. 

I.E.: Mennyire befolyásolja a mindennapi éle-
teteket, az, hogy a hagyományőrzéssel, az ősmagyar 
történelemmel foglalkoztok?

F.A. Amióta elkezdtem foglalkozni a hagyo-
mányőrző életmóddal, azóta a család is hajlik 
ezek felé az eszmék felé, az életmód felé. A kisebb 
fi am olyannyira, hogy az Abai gimnáziumba 
jelentkezett továbbtanulni. A csoport fi atal tag-
jai közül többen is ebbe a gimnáziumba járnak, 
köztük a szintén tiszaszőlősi Szegedi Andrea is, 
aki a szintén családom tagja. A feleségem szintén 
nagyon sok segítséget nyújt, a nélkülözhetetlen 
háttérmunkákban, és a bemutatókon is, ahol ő a 
csoport narrátora. 

Igyekszünk arra tanítani a csoport tagja-
it, hogy természet közeli életmódot folytasson, 
mint ahogy ezt őseink is tették. Minél keveseb-
bet szennyezni a környezetet, úgy közel élni a 
természethez, hogy annak törvényeit tanulva, 
elfogadva, hasznosítva próbálják az életüket élni. 
Természetesen egy gimnazista korú, széles látó-
körű gyermek képes ezeket befogadni, gyógy-
növényekkel, állatokkal ismerkedni, ismereteket 
gyűjteni és ezeket alkalmazni. Ezeket a tevékeny-
ségeket örömmel csinálják, mind amellett, hogy 
ők is elfoglaltak, mint minden más XXI. századi 
gyermek. 

I.E.: Hol lesz látható a csoport a közeljövőben?
F. A.: Attól kezdve, hogy a tavasz beköszönt, 

és ki tudunk menni, egyre több felkérés, megke-
resés érkezik hozzánk, bemutatókra, élő törté-
nelem óra megtartására. Ezeknek a kéréseknek 
igyekszünk minden esetben eleget tenni. 

Május 19-én Kunhegyesen a Magyarok Vásá-
rán tartottunk bemutatót. 

Ezután egy országos méretű rendezvényen 
Törökszentmiklós-Surjánon lesz egy fellépésünk. 
Itt kerül megrendezésre egy magyar törzsi talál-
kozó, amelyen rengeteg hagyományőrző, hagyo-
mánytisztelő csoport lép fel, egyéb hagyomány-
őrző tevékenységek mellett koncertek kerülnek 
megrendezésre. Ez a meghívás számunkra nagy 
megtiszteltetés, hiszen olyan híres és elismert 
hagyományőrzőkkel léphetünk fel együtt, mint a 
Zrínyi vagy Hunyadi Baranta csoport. 

Erre a napra, mintegy 8-10.000 főt várnak, 
tehát elég nagy közönség előtt lesz alkalmunk 
bizonyítani. 

Amikor még a Tűzmadár egyesület tagjai 
voltunk elkezdtük megünnepelni az ősi magyar 
ünnepeket, téli-nyári napforduló, őszi-tavaszi 
napéjegyenlőség. Június 21-én a nyári napforduló 
következik, ami most egybe lesz kötve egy meghí-
vásos folkfesztivállal, ahol az ország legjobb nép-
tánccsoportjai lépnek föl, mi is kaptunk egy fel-
kérést, hogy 20-án, tehát szombat este 20 órakor, 
a mi műsorunk vezetheti fel a Morotva Néptánc 
együttes 30 éves jubileumi gálaműsorát. 

Június 21-én pedig ennek a folkfesztiválnak 
a részeként itt Tiszaszőlősön a napfordulós ün-
nepségünkön a néptáncosok részt fognak venni. 
Remélem, hogy egy szép és boldog élménnyel 
gazdagodik, aki ezt megnézi. A program összeál-
lításban gondoltunk minden korosztályra, délután 
a családi programokkal kezdünk, este tűzgyújtás, 
tánc a tűz körül, aztán szakrális események követ-
keznek, áldozati szertartás, tűzszertartás, a végén 
egy gyönyörű aktussal, a parázson járással fogjuk 
befejezni ezt a napot. Ez a rendezvényünk részét 
képezi az országban ilyenkor elinduló fénylánc-
nak. A magaslatokon ilyenkor fényt gyújtanak, és 
ennek a fényláncnak mi is a részesei leszünk. 

I.E.:

Gratulálok a szép eredményhez, és további ki-
tartást, erőt kívánok a munkához a csoport minden 
tagjának. 

Végül az Alapítványnak az alábbi címen és 
számon adható támogatás: Nóborda Kulturális és 
Ismeretterjesztő Alapítvány 

Szlasz: 70100011-11085496

Kende Baranta Egyesület
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SZŐLŐSI HÍREK    TISZASZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
FELELŐS SZERKESZTŐ: OLÁH  VINCE

SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: Szabóné Szegedi Edit, Szeleczkiné Zoboki Magdolna, Tolvaj Lászlóné
 Molnár László, Tar Lajos, 

Szerkesztőség: Polgármesteri Hivatal 5244 Tiszaszőlős, Fő út 21. Telefon: 59-511 408
Lapnyilvántartás: 163/107/1/2008.szám alatt.     Nyomda: Karcagi Nyomda Kft.

A  T I S Z A - T Ó  N A P J A

TISZA-TÓ NAPJA 
A Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatóság a Ti-

sza-tó ismertségének fokozása céljából országos média-
kampányt szervezett a Tisza-tavi előszezoni üdülések 
népszerűsítése érdekében. Néhány program, ahol mi 
tiszaszőlősiek is jelen voltunk:

TISZTA TISZA-TÓÉRT AKCIÓ!
2009. április 18- május 9.
Vendégváró szemétszedési akció, iskolák, lakosság, 

horgászok bevonásával 
A közmunkaprogram keretein belül egy teljes napon át  

szedtük a szemetet a gát tövében illetetve az ártéren. A 
munka olyan alapos volt, hogy a diákoknak nem is jutott 
a szemétből. Az eredménye 350 db szeméttel telt zsák lett! 
Ezt a szemétmennyiséget nem mi tiszaszőlősiek „termel-
tük”, a túlnyomó része a hordalékkal érkezett partszaka-
szunkra. Ezt tudva viszont elgondolkodtató az emberiség-
re tekintve, hogy ez büszkeség vagy sem!?

KI MIT TUD? 
2009. március 2. – május 15.  – döntő: 2009. május 

15. 10-12 óra
Környezetismereti játékos vetélkedő iskolásoknak
A több mint negyven csapatból hat került a döntőbe, 

ahol Tiszaszőlőst: Bencze Viktória, Juhász Zsigmond, 
Szegedi Ferenc, és Szép Gábor képviselte. A diákok ku-
tattak, olvastak, tanultak és kitartó küzdelemben sze-
rezték meg a negyedik helyet felkészítő tanáruk Szabó 
István örömére. Gratulálunk!!!

 

VÍZSZINTAVATÓ VÁLTÓ FUTÁS
2009. május 14. csütörtök
A 725 cm-es nyári vízszint jegyében 725 ember sta-

fétaszerűen, 1000 méterenként váltva, körbefutotta a 
Tisza-tavat, hogy ezzel is felhívja a fi gyelmet Magyar-
ország második legnagyobb tavára, és a Tisza-tavi ös-
szefogásra. 

Nálunk ezt egy rendhagyó testnevelés órának is el lehe-
tett volna nevezni, hisz szinte minden tanuló és pedagógus 
igyekezett a rá szabott távot teljesíteni.

De kezdjük az elején:
Csütörtök reggel zászlókkal kijelöltük a távokat, majd 

a szemerkélő eső ellenére is lelkes gyerekek és pedagógusok 
érkeztek kerékpárral ill. lovas kocsival. Elfoglalták helyei-
ket és várták a váltandó csapatokat. Óramű pontossággal 
érkezett a tiszaderzsi szakaszvégére a futók hada. Lelkesen 
váltották egymást a pedagógusok és a diákok. Nagy élmé-
nyekkel tértek haza a 40-50 perces program után, ami kis 
része volt a rendezvénynek viszont lelkesedésük és a prog-
ramban való részvételük alapot adott arra, hogy jövőre 
ismét megpróbáljuk.

Büszkék vagyunk arra, hogy a mi szakaszunkon nem 
csak iskolások és pedagógusok futottak a Tiszáért. Tisza-
szőlősön kiszálltak autóikból a rendőrök, mentősök, futott 
mindenki, aki csak bírta. Külön büszkék vagyunk azokra 
a diákokra, akik a rájuk szabott távot többszörösen teljesí-
tették, valamint a felnőtt tiszaszőlősi lakosokra. Ez utóbbi 
körből szeretném kiemelni településünk jeles sportemberét, 
Takács Andrást. Eredeti 10-20 km-es futástervével ellen-
tétben 2009. május 14-én  42 km-t futott. Először, egy hu-
zamban, a ”szőke Tisza” mellett teljesült a legendás mara-
toni táv. Gratulálunk neki és minden résztvevőnek!

Tolvajné Zsuzsa

A korábbi lapszámainkból már értesülhettek a Tisz-
telt Olvasóink, hogy készül Tiszaszőlős történelmét 
feldolgozó monográfi a. A dr. Vadász István által össze-
állított kötet elkészült, kézirata már a nyomdában van. 
Terveink szerint ősszel kerül forgalomba. A megvásárlás 
módjáról a Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban 
lehet érdeklődni.


