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Történt egyszer, hogy kezembe vettem egy könyvet.
Még nem jártam iskolába. Mint minden fiúgyerek akkoriban, én is szívesen játszottam katonásdit, és ebben
a könyvben csatajelenetek, katonák voltak színes, szebbnél szebb huszáregyenruhában. Emlékszem – akkor még
használtak indigót – kimásoltam egy lapra a könyv hőseinek kontúrvonalait, majd koromnak megfelelő tehetséggel kiszíneztem.
Néhány évvel később ugyanebben a könyvben Görgey tábornok és Bem apó nevét olvastam. Főleg utóbbi
személye fogott meg. Olyan kedves volt az apó megszólítás: utalhatott a korára, a tapasztalatára, mindenki iránti
figyelmére, de nekem mégis az jutott eszembe, hogyan
lehet valaki mindenkinek az apja? És olvastam róla, bemutatkozásakor így szólt katonáihoz: „Uraim, föltétlen engedelmességet kívánok Önöktől. Aki nem engedelmeskedik
azt főbe lövetem. Én tudok jutalmazni, de tudok büntetni
is. Elmehetnek.” Szigorú ember volt. Harcba küldte fiait
tudva azt, hogy lehet, többet az életben nem találkozik
velük. És mégis apónak szólították őt katonái!
Iskolás éveim alatt sok ünnepről megemlékeztünk, de
egyikhez sem tartozott annyi nagyszerű történelmi személyiség, mint március 15-éhez, és a tőle elválaszthatatlan reformkorhoz. Ráadásul micsoda jelzőkkel: Széchenyi
István „a legnagyobb magyar”, Kölcsey Ferenc nemzeti
himnuszunk költője, Deák Ferenc „a haza bölcse”, Petőfi
Sándor a lánglelkű költő … Az igazság az, gyerekként el
sem tudtam képzelni, mit kell ahhoz tenni, hogy már életében az embert ilyen jelzőkkel méltassák kortársai. Nem
volt tapasztalatom róla, hisz nem hallottam senkit ilyen
megkérdőjelezhetetlen tisztelettel emlegetni, szólítani.
Akkoriban láttam a Föltámadott a tenger című filmet
is. Bravúros rendezői, színészi alkotás: fiatal korom ellenére teljesen átéltem. Petőfi (Görbe János), ahogy a percről- percre váltakozó európai hírekre módosítja a Nemzeti dalt a Pilvaxban, majd adja elő a Nemzeti Múzeum
lépcsőjénél úgy, ahogy senki más. Kitünteti figyelmével
a tömeg és mondja újra és újra lélekben megerősödve,
diadalittasan: „Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább

nem leszünk!” – és akkor, velük együtt én is mondtam.
De nyughatatlan lelkesedéssel néztem és hallgattam az
országgyűlésben szónokló Kossuthot (Básti Lajos), ahogy
katonát és pénzt kér a küldöttektől. Gondolatban én is

megadtam! És ahogy meghatódottságától reszkető hangon megköszönte: „Ezt akartam kérni, és én leborulok a
nemzet nagysága előtt!” Micsoda szavak! Ha kell, többször is, ha kell az életem árán is megadnám! – mondtam
tovább magamban. Emlékszem a parasztfiúra, aki keserűséget okozva szüleinek bejelentette, hogy katonának
áll, megvédeni a hazát. A nincstelen család mindenét oda
adta, amije csak volt: a fiút, az apa egyetlen csizmáját, a
vasvillát. És én ezt akkor megértettem. Elszomorodtam.
Másra már nem is emlékszem a filmből.
Egy iskolai ünnepség alkalmával abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy visszaidézhettem Petőfit, a
Nemzeti Múzeum lépcsőjéről. Azt hiszem, egy picit megéreztem, milyen a lelkeket megérinteni, a szavak erejével
hatni. Hihetetlen élményt jelentett március 15-én nemzeti
lobogónk előtt himnuszunkat három szólamban énekelni.
Évtizedek múltak el, hogy Petőfi lehettem, de ma is
úgy érzem, 1848 a magyar történelem csillaga: különleges
időszak, fantasztikus emberekkel, akik szerették a hazájukat, szerették a szabadságot és szerették az igazságot.
Ennél több ma sem kell.
Tar Lajos
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Olvasók!
A Szőlősi Hírek 2010. évi negyedik számának lapzártáját követően Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 alkalommal ülésezett.

•
•
•

1./ 2010. november 29.
• Megtárgyalta és elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját.
• Elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzat 2011.
évi belső ellenőrzési tervét.
• 8 fő felsőoktatási intézményi hallgatót részesített támogatásban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében
• Tiszaszőlős Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
16/2005. (IX.29.) sz. rendelet módosításáról határozott.
• Megtárgyalta a Party Rádió támogatásának lehetőségeit.
2./ 2010. december 8.
• Döntött a Tiszaszőlős, Felszabadulás út 25. szám
(407 hrsz.) alatti ingatlan megvásárlásáról.
3. / 2010. december 21.
• A képviselő-testület módosította a települési szilárd
hulladék gyűjtésével, elhelyezésével kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról alkotott 8/2006. (VII.12)
számú önkormányzati rendeletét a 10/2010. (XII.21.)
számú rendeletével.
• Döntött arról, hogy a képviselő-testület pénzügyileg
nem tudja támogatni a Party rádiót.
• Határozatot hozott közérdekű felajánlás elfogadásáról és felhasználásáról.
4. /
•
•
•

•

•

2011. február 1.
Megtárgyalta és elfogadta a TISZA-TAVI Kódexet.
Kezdeményezte önálló fogorvosi körzet kialakítását.
Együttműködési megállapodást kötött Tiszaszőlős
Község Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzatával.
Együttműködési megállapodást kötött Tiszaszőlős
Község Önkormányzat Görög Kisebbségi Önkormányzatával.
Pályázat benyújtásáról döntött Országos Közfoglalkoztatási Közalapítványhoz.

•
•

Belterületi Közutak felújítása című pályázathoz saját
erő biztosításáról döntött.
Határozatot hozott Tiszafüred Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság támogatásáról.
Mezőgazdasági haszonbérleti szerződés megkötéséről döntött 3 önkormányzati tulajdonú szántó művelési ágú ingatlan tekintetében.
Nyilatkozatot tett a Hat Szín Virág Óvoda létszámcsökkentéséhez kapcsolatosan.
Soltész András képviselőt meghatalmazta meghatározott pályázati feladat előkészítésével.

5. / 2011. február 14.
• Első fordulóban megtárgyalta Tiszaszőlős Község
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét és intézkedett annak 2. fordulóra történő módosításáról.
• Munkabérhitel igénybevételéről döntött.
6. / 2011. február 28.
• Megalkotta Tiszaszőlős Község Önkormányzat
1/2011 (II.28.) számú rendeletét az önkormányzat
2011. évi költségvetéséről
• Módosította a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010.
(II.25.) rendeletét.
• Megalkotta Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testület 3/2011. (II.28. ) számú rendeletét a
2011. évi gyermekintézményi térítési díjak meghatározásáról
• Határozatot hozott a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Tiszafüred Kistérség
Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja
Tiszaszőlősi Szakmai Egységében működő szociális
alap-és szakosított ellátások fenntartásának református egyház részére átadása előkészítéséről.
• Továbbra sem támogatta Tiszaigar község kérését
Körjegyzőség (közös Polgármesteri Hivatal) alakítására.
Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült részletes jegyzőkönyveket a
felújított Községi Könyvtárunkban tanulmányozhatják, a
legutóbb elfogadott önkormányzati rendeletek az önkormányzat hirdető-tábláján is megtekinthetők.
Szeleczkiné Zoboki Magdolna jegyző

Az elmúlt év végén jelent meg színes képmelléklettel Tiszaszőlős monográfiája.
A könyv megvásárolható a Községi Könyvtárban.
A puha fedeles könyv ára 2 000 Ft, a kemény fedeles könyv DVD melléklettel 2 700 Ft.
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Megkérdeztük Kerekes András polgármestert …
Polgármester úr! A képviselőtestület
február 28-án fogadta el – második olvasatban – Tiszaszőlős község 2011. évi
költségvetését. Milyen elvek és célkitűzések alapján készült el ez a fontos rendelet?
Kerekes András: A képviselőtestület 2010. novemberében – az országos
költségvetés végleges elfogadása előtt
– tárgyalta először milyen elvek szerint
készüljünk a következő évre. Ebben az
előttünk álló 2011. évi feladatokat és a
pénzügyi lehetőségeket fogalmaztuk
meg. A módszere az előző években kialakult gyakorlathoz hasonló volt, de
már akkor szembesültünk azzal, hogy
a „kívánság listánkat” szűkíteni kell.
Rendező elvként fogadtuk el, hogy a
község előtt álló feladatokat súlypontozva, a fontossági sorrendet megtartva
kell megtervezni. A tervezésnél alapvető szempont volt a település működőképességének megőrzése. Az intézményeinket – a könyvtár és a szabadidőközpont kivételével - kistérségi társulás
keretében működtetjük, de a csökkenő
normatívák miatt a tavalyinál nagyobb
összegekkel járulunk hozzá a közös költségekhez. A 2011-es költségvetési évben
szerény fejlesztéssel számolunk, ezek
közül csak 8 belterületi út javítása lesz,
amire nagyobb összeget tervezünk. Néhány területen – elsősorban a személyi
kiadásokban – csökkenéssel számolunk.
Végül milyen döntés született a 2011.
évi költségvetésre?
KA: A számok nyelvén az előbbiek
így néznek ki: 2011. évi költségvetést
199 millió Ft bevétellel, 261 millió
Ft kiadással és 62 millió Ft működési
hitel felvételével fogadta el a képviselőtestület. Ez utóbbi csökkenhet, mert
ÖNHIKI pályázatot nyújtunk be a működési hitel mérséklésére, amennyiben a
pályázati feltételeknek megfelelünk. Az
idén is fő bevételi forrásunk a csökkenő
összegű - 77 millió forintos - állami normatívák és a helyi adók. A kiadásaink
szerkezete is változatlan. Az összes kiadás 32,6 %-át - 85 millió Ft-t - tesznek
ki a személyi juttatások és a munkáltatót
terhelő járulékok. A másik ilyen nagy
„kalap”a társadalmi szociálpolitikai juttatások összege, amely közel 59,6 millió
Ft. Innen fizetjük a kötött felhasználású
támogatásokat: a rendszeres szociális se-

gélyeket, időskorúak járadékát, az ápolási díjakat, a lakásfenntartási támogatást,
valamint az önkormányzat által méltányossági alapon adható segélyeket. Ez
utóbbi összegét csökkentettük, az odaítélését szigorítottuk.
Miért van a településnek ilyen nagy
összegű működési hitelre szüksége?
KA: A települési feladatok teljes finanszírozását eddig sem vállalta a központi költségvetés, mindig szükség volt
kiegészítésékre. Most, hogy a normatívák csökkentek és a kötelezőn felüli feladatokat (orvosi ellátás, közművelődés,
stb.) nem finanszírozza, jelentős bevételtől esik el a település. Ehhez hozzájárul
még az is, hogy tovább csökkent a lakosság, és kevesebb az óvodába, iskolába járó gyerekek száma. Az Abádszalók
Várossal közösen mikrotársulásban
fenntartott óvodához a normatíva feletti
kiadásokra 7,7 millió Ft-ot, a Tiszafüred
Város gesztorságával szervezett közoktatási mikrotársulásban az alapfokú
oktatási kötelező feladataira 26,4 millió
Ft-ot, az ESZI-hez 3,7 millió Ft-ot terveztünk. Ezek is jelentősen emelkedtek.
A kiadásainkat (fűtés, világítás, épületek karbantartása stb.) alig sikerült
az előző évi szinten tartani, csak az
infláció hatását próbáltuk mérsékelni.
Jelenleg 9 millió Ft hosszú lejáratú hitelünk van, melyet 2006-ban vettünk fel és
2014-ben jár le. A év során még szükségünk lesz rövid lejáratú munkabér hitelre, ebből előlegezzük meg a közmunkások járandóságait.
Hogyan változott meg a közfoglalkozás rendszere? Mintha kevesebb közmunkás lenne a faluban, mint tavaly…
KA: Valóban kevesebb… Jelenleg 20
fő dolgozik, év végéig további 80 főnek
lesz lehetősége 3 hónapos - napi 4 órás közfoglalkoztatás keretében közmunkát
végezni.
Milyen változások várhatók a helyi
intézményekben?
KA: Az oktatási intézményeinkben
nem tervezünk változásokat, azonban
lehet, hogy erre évközben rákényszerülünk. Gondokkal küzdenek a kistérségi gesztortelepülések, úgy látjuk, hogy
mindkét városban változások lesznek a
helyi intézményrendszerben, olyanok is,
amelyek az iskolánkat, óvodánkat érint-

hetik. A tiszaszentimrei képviselőtestület már döntött, arról, hogy a jelenleg
intézményi társulásban működő szociális intézményét működtetésre átadja a
református egyháznak. Ezért mi is tájékozódtunk arról, hogyan működhetne
tovább változatlan tartalommal az ESZI.
Kedvező feltételek esetén számunkra is
elfogadható lenne a tulajdonjog megtartása mellet az egyházi fenntartás. A
Könyvtár és a Szabadidő Központ változatlan formában működik tovább, de a
kiadásait csökkentettük, mert erre nincs
normatíva, és nem kötelező feladat a
közművelődés. Sajnos ez meg fog látszani a kulturális rendezvényeinken is.
Tavaly látványos fejlődést produkált a
település. Elkészült a játszótér, felújításra
került az orvosi rendelő és az óvoda. Lesz
e valamilyen beruházás az idén?
KA: Ez az év egy kicsit szerényebb
lesz… A leghátrányosabb helyzetű települések részére kiírt pályázaton 8 belterületi út felújítására 40 millió forintot
nyertünk, amelyet 6,5 millió Ft saját
erővel kell kiegészíteni. Jelenleg a szerződések megkötését intézzük. Sajnos új út
építésére nem írtak még ki pályázatot. Az
Új Széchenyi terv pályázatai között most
az iskola felújítására keresünk forrásokat.
Nagyon időszerű lenne a szigetelés, a tető,
a fűtés és a nyílászárók energiacsökkentő korszerűsítése. A jelenlegi ismereteink
szerint nagyobb léptékű fejlesztésre nem
lesz lehetőségünk, hiszen a játszótér kifizetése is ebben az évben esedékes.
Polgármester úr! Rossz hírek érkeznek
a szomszédos községekből: nem finanszírozható adósságtömeg, kifizetetlen munkabérek, elbocsátás stb. Hogyan látja
helyzetünket, mi vár a településre 2011ben?
KA: Ezeket a híreket én is hallottam,
és olvastam az újságban. Nem ismerem a
helyzetüket, de azt állítom, hogy mi eddig is takarékosan, a reális lehetőségek
figyelembe vételével gazdálkodtunk a
falu pénzével. Ezután is így lesz!
Nekünk is van hitelünk, adósságunk,
egy kevés tartozásunk. A fizetési kötelezettségeinknek eddig is, és ezután is
eleget tudunk és fogunk tenni. A község
helyzetéről a következő közmeghallgatáson részletesen beszámolok.
Köszönjük a válaszokat!

4

Szőlősi Hírek

2011. március

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL…

Farsang az óvodában
A hagyományainknak
megfelelően idén is megrendeztük az óvodai farsangi mulatságot. Örömmel tapasztaltuk, hogy a
betegség ellenére sokan el
tudtak jönni, és hívták a
nagymamákat, nagypapákat, keresztszülőket is. Most
is nagy előkészületek előzték meg a szombat délutánt.
Próbáltunk a hagyományos
programokon kívül más elfoglaltságot is becsempészni a gyerekeknek. Tekintsünk hát vissza: miként telt
el a farsangi délutánunk!
A vidám délután bábelőadással kezdődött, melynek
címe: A vajas pánkó volt.
Ezt az óvodás gyermekek
télűző vers- és hangszeres

dal bemutatója, majd a jelmezesek bemutatkozása,
felvonulása és jutalmazása követte. Volt eszem
– iszom, dínom - dánom!
Üdítő, sütemény és szendvics, plüss és lufivásár,
tombola, zsákbamacska.
Újdonság volt és nagy
sikert aratott az „Ügyeskedj!” két helyszínnel. Az
egyiken álarcokat és szemüveget lehetett készíteni,
a másik helyszínen pedig
tréfás, ügyességi feladatokat lehetett megoldani.
Nagyon jót táncoltunk Kolompos együttes zenéjére.
A délután legizgalmasabb
része kétségtelenül a tombolahúzás, melynek fődíja
egy gyermekkerékpár volt.

Farsang az iskolában
Télűző, gondenyhítő,
színes, vidám, forgatagos
volt iskolánk idei farsangi
bálja. Kicsik, nagyok, fiatalok és kevésbé fiatalok is jól
érezhették magukat a táncos, zenés produkciókkal
tarkított műsorban. Ráadásul senkinek sem kellet
étlen-szomjan távoznia,
sőt a sok-sok tombolaajándék is mind gazdára talált.
A felhőtlen szórakozást
köszönjük támogatóinknak, akik felajánlásaikkal,
a szülőknek, akik munkájukkal segítették a karnevál
megrendezését. Köszönet jár minden fellépő diáknak,
felkészítő pedagógusnak, akik mosolyt tudtak csalni az
arcokra, szívderítő örömet tudtak varázsolni iskolánk
falai és vendégeink közé ezen a délutánon.
Köszönjük.
Diákönkormányzat

A farsangi rendezvényünk
egyik fontos célja az óvodások gyermeknapi rendezvényének finanszírozása.
Éppen ezért nagyon köszönjük mindazoknak, akik
támogattak és segítettek.
Szeretném megköszönni

az óvoda valamennyi dolgozójának, illetve a szülői
munkaközösség tagjainak
azt a sok munkát, amit az
előkészületekbe és a lebonyolításba belefektettek.
Boros Lászlóné
tagóvoda vezető

Farsang az időseknek, de
nem öregesen
2011.február
17-én tartottuk
télűző farsangi
mulatságunkat
az idősek klubjában. A klubtagok, és a dolgozók jelmezes,
zenés bemutatkozását játékos
vetélkedő követte, ahol mindenki nagyon
jól
szerepelt.
Ezután előkerült a kihagyhatatlan farsangi fánk és a
babgulyás is. Sajnos a telet nem sikerült elűznünk, de
ettől függetlenül nagyon jól éreztük magunkat. Köszönet a résztvevőknek, és a munkatársaknak egyaránt.
Mindenkit szeretettel várunk az idősek klubjában!
Muliterné Bertók Gyöngyi szakmai vezető
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Vegyük a hazait!
Magyarország, a magyar gazdaság bajban van,
még mindig. Közel két éve
írtam a válságról a Szőlősi
Hírekben, s azóta nem sokat javult a helyzet (ha javult egyáltalán).
Nem növekszik a kívánt mértékben a gazdaság, nagyon sok dolgozni
akaró embernek nincs
munkája. S amíg a nemzeti össztermék, a sokat emlegetett GDP nem emelkedik jelentősen, addig nem
lehet színvonalasabb az
ellátórendszer – oktatási,
egészségügyi, szociális –
sem. Az egyszerű ember
nyelvén szólva: a nincsből
nem lehet többet adni.
A nemzeti össztermék
növekedése és a foglalkoztatás növekedése kéz
a kézben jár, egymástól
függ. Könnyen belátható
összefüggés, hogy ha sokkal többen dolgoznának
Magyarországon, több terméket állítanának elő, ez a
központi költségvetés bevételeit is növelné, és több
pénz jutna mindenhová.
Persze termelni önmagában kevés, a megtermelt
terméket - legyen az árucikk, vagy szolgáltatás - el
is kell adni, azokat valakiknek meg kell vásárolni.
Ezt a célt elősegítendő
egy ideje a nagy üzletláncoknak előírt mennyiségben magyar termékeket
kell árusítani. Ez mindenképpen jó, de itt jön a rákfenéje a dolognak: ahhoz
hogy egy termék jelenleg
megkapja a „Magyar ter-

mék” címkét elegendő, ha
a csomagolás Magyarországon történik, miközben a termék teljes egészében külföldön készült.
Ezt felismerve készül egy rendelet, amely
újraszabályozza a „Magyar termék” minősítést.
Eszerint a feldolgozásnak
is Magyarországon kell
történnie, sőt bevezeti a
100 %-ban magyar termék fogalmát, ami ezen
túlmenően magyar alapanyagot is jelent. Azt gondolom
mindenképpen
üdvözlendő és kívánatos
ez a változás azért, hogy
a vásárlók, akik fontosnak
tartják, hogy vásárlásukkal a magyar gazdaságot
támogassák, valós tájékoztatást kapjanak a termék eredetéről. Az utóbbi
tíz-tizenöt évben jelentősen visszaesett a magyar
élelmiszertermelés
(is).
Elég ha csak a bezárt cukorgyárakra gondolunk,
aminek most a boltok polcain láthatjuk az eredményét a 60-70 %-os dráguláson bosszankodva. De
hosszan lehetne sorolni a
visszaesett gyümölcstermesztéstől a tejtermelésen
át a sertéshús előállításig.
Ezen változtatni kell, ez
elemi érdeke az országnak, az itt élő embereknek. Jelentősen növelni
kell a belső fogyasztásban
a hazai termékek arányát.
Ehhez kapunk segítséget
most ezzel a rendelettel.
A lehetőség mellett a felelősséget is megkapjuk,

a mi döntésünkön is múlik, hogy a hazai, vagy a
külföldi munkahelyeket
támogatjuk. Azt viszont
látni kell, hogy a szükség
nagy úr, s ha valakinek
kevés pénzből, minimálbérből, vagy segélyekből
kell megélnie, családot
eltartania, akkor, bárhogy
is szeretné segíteni a magyar gazdaságot, nem fogja tudni megvenni a jobb
minőségű, de esetleg jóval
drágább magyar terméket.
Pedig öngerjesztő spirál
lehetne ez: a megemelkedő fogyasztás felpörgetné
a gazdaságot, ami magasabb foglalkoztatást, magasabb jövedelmeket, gyarapodó magánembereket,
ezáltal emelkedő fogyasztást, több adóbevételt,
kevesebb szociális segélyt
jelentene. Csak azt kellene
kitalálni valakinek, hogyan hozzuk forgásba, lehet, hogy aztán már menne magától.
Persze nem csak az
élelmiszerek terén van
külföldi dömping, hanem
a többi árucikk terén is. Jó
lenne itt is növelni a hazai
termékek eladását, nem a
kínai, vagy malajziai gazdaságot erősíteni.
Továbbgondolva ezt a
dolgot, jó lenne, ha szűkebb pátriánk, településünk is profitálhatna
ebből. Néhány éve született elképzelés, hogy a vidékfejlesztés egyik iránya
a helyi termékek piacra
jutásának
elősegítésére
helyi piacok létesítése,

ahol helyi mezőgazdasági
termékeket, tradicionálisan házi, vagy házi jellegű élelmiszereket lehetne
vásárolni. Nem csak alapanyagokat, hanem feldolgozott termékeket is. Ez a
magyar gazdaságot, a szűkebb értelemben vett hazai termelést, a helyi termelőt közvetlenül segíteni
tudná. Persze nyilvánvaló,
hogy a szupermarketek
korában illúzió azt gondolni, hogy az élelmiszerek zömét helyi piacokon
szerezze be a lakosság,
de a jelenlegi mennyiség
többszörösét el lehetne
érni. Biztosan sokan lennének vevők az igazi házias ízekre, a garantáltan
friss, egészséges zöldségre,
gyümölcsre. Ahhoz, hogy
fejlődjön, gyarapodjon az
országnak ez az elmaradott térsége, ilyen apró lépések is kellenek.
Még tovább menve: jó
lenne elérni, hogy a helyben lakó emberek döntő
többsége helyi közszolgáltatásokat- óvoda, iskola,
háziorvos – és magánszolgáltatásokat vegyen igénybe annak érdekében, hogy
megmaradhassanak ezek
a szolgáltatások, és ne
kelljen bezárni, megszüntetni az alacsony számú
igénybevevő miatt.
Magyarország, s benne
Tiszaszőlős jövője, nem
csak az égiek, vagy a pártok és a kormányok kezében van, rajtunk is múlik.
Talán ebben bízhatunk.
Molnár László
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EGÉSZSÉGRE!

A méz és a fahéj
Krónikus fáradtság:
A testi erőt legjobban a mézben lévő cukor regenerálja. A mézet és fahéjat fogyasztó idős emberek erősebbek és mozgékonyabbak. Ha délután három óra körül fogyasztunk el ilyen italt, egy héten belül helyreáll a
szervezet vitalitása.
Koleszterinszint:
Két kanál mézet és három teáskanál törött fahéjat
keverjen össze 2 dl forró vízzel. Két órán belül 10 százalékkal csökkenti a koleszterinszintet. Ha naponta háromszor alkalmazza, a krónikus magas koleszterinszint
lecsökken.
Ha naponta fogyaszt mézet, megakadályozza a koleszterinszint emelkedését.
Fogyás:
Reggel éhgyomorra fél órával a reggeli előtt, este pedig
lefekvés előtt igyon meg egy
mézes fahéjas italt. Rendszeres
fogyasztása csökkenti a súlyt a
rendkívül kövérek esetében is.
Még akkor is megakadályozza a
zsír lerakódását, ha nagyon zsíros ételeket fogyaszt.
Megfázás:
Ha gyakran megfázik, három napon át naponta háromszor egyen egy kanál mézet és negyed kanál törött
fahéjat. Gyógyítja a megfázást, a krónikus köhögést és
megtisztítja a légcsövet.
Szívbetegség:
A mézet keverje össze törött fahéjjal és lekvár helyett ezt kenje a kenyérre. Fogyassza rendszeresen.
Csökkenti a koleszterinszintet és véd az infarktus ellen. Akik már átestek infarktuson és rendszeresen fogyasztják ezt a keveréket nagy az esélyük arra, hogy következő roham nem, vagy csak később következik be.
Ezen kívül könnyíti légzést és erősíti a szív munkáját.
Amerikában és Kanadában ezzel gyógyítják azokat a
betegeket, akiknek koruk miatt ereik már nem annyira
rugalmasak. A méz és a fahéj visszaadja az erek rugalmasságát.

Artritisz:
Az ízületi kopásban szenvedő betegek reggel, délben
és este egy pohár meleg vízbe tegyenek két kanál mézet és egy kanál törött fahéjat. A krónikus artritisztől
is megszabadulhatnak, ha rendszeresen fogyasztják. A
copenhaveni egyetemen végzett felmérés szerint 200
beteg közül az ital fogyasztása után 73 beteg teljesen
megszabadult a fájdalomtól, és azok, akik nem tudtak
járni, fájdalom nélkül közlekedtek.
Fogfájás:
Öt kanál mézet keverjen össze egy kanál törött fahéjjal, naponta háromszor tegyen a masszából a fájós
fogra. A fájdalom elmúlik.
Hólyagfertőzés:
Egy pohár langyos vízbe
tegyen két kanál mézet és egy
kanál törött fahéjat. Megszünteti a húgyhólyag és a húgyutak
fertőzését!
Gyomorpanaszok:
A méz és a törött fahéj keveréke gyógyítja a gyomorfájdalmat és megakadályozza a gyomorfekély kialakulását.
Az immunrendszer erősítése:
A méz és a fahéj rendszeres fogyasztása erősíti az
immunrendszert, védi a szervezetet a vírusok, baktériumok ellen. A mézben nagyon sok vitamin és vas van.
Rendszeres használata erősíti a fehér vérsejteket a baktériumokkal és a vírusokkal folytatott harcban.
Nehéz gyomor:
Egy kanál fahéj 2 kanál mézzel keverve megakadályozza a gyomorsav túlzott termelődését.
Nátha:
Spanyol tudósok rájöttek, hogy a méz olyan természetes anyagokat tartalmaz, amelyek megölik a nátha
baktériumtörzseit.
Használja Ön is ezt a természetes egészséget kínáló
megoldást, a mézet és a fahéjat.
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ANYAKÖNYVI HÍREK – A TISZASZŐLŐS C. KÖNYVRŐL

Anyakönyvi hírek
Legutóbbi számunk óta született:
Varga Ágnes Virág (anyja neve: Nagy Melinda)
Jó egészséget!
Legutóbbi számunk óta házasságot kötött:
Szalai András és Imre Krisztina
Sok boldogságot kívánunk!

Legutóbbi számunk óta elhaláloztak:
Cseh István (anyja neve: Kalóz Ágnes)
Varga Péter (anyja neve: Gál Sára)
Boros István (anyja neve: Pápai-Tóth Eszter)
Szabó István (anyja neve: Eszenyi Márta)
Béke poraikra!

A Tiszaszőlős c. könyvről
Örömmel tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy a közelmúltban
napvilágot látott helytörténetünket
feldolgozó könyv nagy érdeklődést
váltott ki. Monográfiánkat már nem
csak kis településünkön és környékén, hanem azóta Debrecenben,
Budapesten, Ausztráliában, Angliában, Németországban, Svájcban
is olvassák a szőlősi szülöttek, egykori lakosok.
Az olvasók visszajelzéseiből ítélve előkerültek a családi ereklyéből
olyan anyagok is, amelyek „még” hiányoznak
mostani kiadványunkból. Többen kedvet
kaptak a kutakodáshoz,
és ilyen-olyan dokumentumok meglétéről
értesítették a szerzőket.
Ezért szeretnénk felhívni minden kedves olvasó figyelmét, hogy ismét
elkezdjük a fényképes,
írásos anyagok gyűjtését, hogy a hiányos fejezeteket idővel kiegészítsük,
vagy akár teljesen új témát dolgozzunk fel.
A könyv megjelenése után Katona Lajosné Eta néni megkeresett és a
következőkre emlékezett:
1903-ban a mi udvarunkról indult
el az a bizonyos tűzvész. Akkor még

nem mi laktunk itt, hanem a Hűse
család. Az idősebbek sokszor elmondták ezt a borzalmas történetet, ezért
emlékszem rá ennyire, az elmondások
alapján én így tudom:
„A Hűse család egyik tagja és
kertszomszédja (azon a portán állt

a háza, ahol most Sárkányné Mariskáé) összevesztek. A veszekedés addig
fajult, amíg - talán- a csendőrök is kijöttek. Azt mondta Hűsének a szomszédja, hogy ”akkor fogja ezt megbánni, amikor a piros kakas kukorékol a
háza tetején!” Másnap hajnalra tüzet
fogott a Hűséék szénakazla (tudomásom szerint nem lett bizonyítva soha

a szándékosság, de az öngyulladás
sem), és nagyon gyorsan terjedt a tűz.
Az állatokat nagyanyámék a temetőbe terelték, mert az egész Csirezug leégett. A férjem - Katona Lajos- anyai
dédnagyanyjának eszébe jutott, hogy
az égő házban maradt az a két aranypénz, ami a család vagyonát jelentette, valamint
a lányoknak frissen vásárolt két berliner kendő.
A mama visszament a
lángok közé, hogy ezeket
kihozza, de sajnos alákerült a leomló mennyezetnek, ott lelte halálát.
Olyan kicsire összeégett,
mint egy „kis szalonnadarab” és még akkor is
a kezében tartotta azt a
két aranypénzt, amikor
testét megtalálták. Az iskola is lángokba borult.
Elek uraság mentette a
gyerekeket és amit csak
lehetett. Ekkor az arca
nagyon megégett, és
attól kezdve mindig pilóta sapkát viselt, amit soha nem vetett le. Sajnálatos tragédia volt ez Tiszaszőlős életében, leégett 103 ház. Sokba került újjá
építeni a falut, de mindenki kivette a
részét a feladatokból , úgy gondolom
megérte! Jó itt lakni Tiszaszőlősön!
Lejegyezte: Tolvajné Zsuzsa
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Változások a közfoglalkoztatásban
Az új évet új várakozások, új
változások jellemzik. Nem csak az
adóváltozások iránt vagyunk várakozással, hiszen a nettó fizetés a
napi megélhetésünket határozza
meg. A munka lehetőségek is nagy
várakozással töltik el azokat, akik
nincsenek elkényeztetve az állás
lehetőségekkel. Ez az év is hozott
változásokat a jövedelem és a foglakoztatás területén, vannak akiket
bizakodással töltött el, vannak akik
elképzeléseit, terveit nem teljesen fedik le a megújuló szabályok.
Azoknak szeretnék információt
adni, akik még nem tudták eldönteni, hogy a foglakoztatás politikában számukra milyen irányú
változásokat hozott az új év. Az új
adózási forma bevetése a foglakoztatás politikában, ezen belül az álláskeresési támogatásokban, jelentős változás nem történt azon kívül,
hogy a minimálbér összege emelkedett (78.000 Ft/hó, 419 Ft/óra),
de az adómentessége megszűnt.
A közfoglalkoztatás területén
vannak jelentős változások, amelynek legfőbb célja, hogy minél több
munkára képes, szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget. Megszűnt
a közmunkaprogram, a közcélú munka, valamint a közhasznú
munkavégzés, és helyükbe az egységes közfoglalkoztatás lépett.

A rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás váltja fel,
amely már csak annak a személynek folyósítható, aki a lakókörnyezetét rendben tartja, valamint
2012-től évente legalább 30 nap
munkaviszonyt tud igazolni például úgy, hogy közfoglalkoztatásban vesz részt. A bérpótló juttatás
havi összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege
(28.500 Ft/hó). Közfoglalkoztatás
keretében csak a Munkaügyi Központok Kirendeltségei által közvetített álláskeresők foglalkoztathatóak, tehát a regisztrációnak meg
kell lenni. Továbbra is kell jelentkezni, nyilvántartásban maradni
és együttműködni a munkaügyi
kirendeltséggel.
Négy új közfoglalkoztatási
forma került bevezetésre az önkormányzatok, a vállalkozások és az
állami munkáltatók számára kötelező és önként vállalt közfeladatok,
valamint közösséget szolgáló, illetve szociális feladatok ellátására:
• Rövid időtartamú közfoglalkoztatás:
önkormányzat,
egyház és civil szervezet által
szervezett napi 4 órás foglalkoztatás, 2-4 hónapos időtartamban. Munkabér a minimálbér,
illetve a garantált bérminimum
(szakmunkások esetén 94 000
Ft/hó) fele. Kizárólag bérpótló

juttatásban részesülőket lehet
foglalkoztatni ebben a közfoglalkoztatási formában.
• Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: önkormányzat
által szervezett, napi 6-8 órás
foglalkoztatás 2-12 hónapos
időtartamban. Munkabér a
minimálbér, illetve a garantált
bérminimum időarányos része.
Álláskeresőként nyilvántartott
személy foglalkoztatható.
• Vállalkozások, bérpótló juttatásban részesülő álláskeresők
foglalkoztatása: A támogatás
legfeljebb 8 hónapra nyújtható.
Munkabér a kötelező minimálbér, illetve garantált bérminimum.
Továbbfoglalkoztatási
kötelezettség is van, 1-4 hónap
időtartamban.
• Országos közfoglalkoztatási
programok: állam és önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezetek, nonprofit
gazdasági társaságok, vízi társulatok, erdőgazdálkodók, egyház, valamint a civil szervezet.
A munkabér mértéke 12 hónapon át a kötelező minimálbér,
illetve garantált bérminimum.
Ezekben a programokban azok
vehetnek részt, akik regisztrált
munkanélküliek vagy bérpótló
juttatásban részesülnek.
P Mészáros Péter
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