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„Munka, otthon, család, egészség, rend”

Hol vagyunk, és hová tartunk
Súlyos örökség
Két módon lehet feljutni egy tölgyfa csúcsára - szól a
bölcs népi mondás. ”Az egyik, hogy felmászol rá. A másik, hogy ráülsz egy makkra, és vársz.”
Magyarország 2004. május elsején óriási bizalommal
csatlakozott az Európai Unióhoz. A valóság azonban rácáfolt a reményekre. A velünk belépő országok közül csak
mirólunk mondható el nem tudtunk élni a lehetőségekkel. A korábbi ország-vezetés hibásan úgy képzelte, elég
csupán „ráülni egy makkra” céljainak eléréséhez.
Nem így történt.
Az elmúlt hat évben Magyarország elvesztette versenyképességét, vállalkozásai folyamatosan a puszta
fennmaradásért küzdöttek
már jóval a nemzetközi
pénzügyi-gazdasági válság
begyűrűzése előtt. A vidék
fokozatosan leszakadt, az
eladósodás és a munkanélküliség az egekbe szökött.
A felelőtlen, korrupcióval átszőtt gazdálkodás árát
a hazai vállalkozásoknak és
az állampolgároknak kellett megfizetniük. Az adó- és járulékterhek elviselhetetlenül megnövekedtek.
Nemzeti összefogás
Az új kormányzatnak a szakadék széléről kell visszarántania az országot. Ezt kizárólag széleskörű nemzeti
összefogással lehet végrehajtani. Összefogás pedig csak
úgy hívható életre, ha a nemzeti együttműködés kormánya nem egymás rovására osztja el az egyre szűkösebben
rendelkezésre álló javakat, hanem közös erőfeszítéssel növelni képes az ország teljesítményét.

Ahhoz, hogy többet lehessen szétosztani új politikai és
gazdasági közfelfogás szükséges. Ennek középpontjába a
családi közösség, a hazai vállalkozások és munkavállalók
állnak. Ezt fejezi ki a címben szereplő öt fogalom, ezek
köré épül az új parlament törvényalkotási munkája.
Az állam magán kezdi a spórolást
A Nemzeti Együttműködés kormánya átalakítja a közigazgatást. A hatékonyság kritériuma mellett a szerkezeti
változtatások révén az állam 120 milliárd forintot
takarít meg: költségstop az
állami és költségvetési intézményekben, a közszféra
bérkiadásainak átalakítása,
a költségvetési kiadások felülvizsgálata az alapoknál
és a tárcáknál, külső megbízások és a feladatkiszervezések teljes körű felülvizsgálata. Felére csökken
az országgyűlési képviselők
száma, valamint létszámarányos módon csökken a
helyi önkormányzatok és
a megyei, illetve fővárosi
közgyűlés képviselőinek száma.
Munka
A munkahelyteremtés elősegítéséhez helyre kell állítani az ország költségvetési egyensúlyát. Ezt célozza a három évre tervezett bankadó bevezetése. A bankoktól 120
milliárd forintot, a biztosítóktól 36 milliárdot, a pénzügyi
szféra többi vállalkozásától 30 milliárd forintot vár ebben
az évben a költségvetés.
Folytatás 3. oldalon
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Olvasók!
A Szőlősi Hírek 2010. évi második számának lapzártáját követően Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2
alkalommal ülésezett.
1./ 2010. június 28.
Rendeletet alkotott díszpolgári cím és posztumusz díszpolgári
cím adományozásáról.
 Döntött a Tiszafüredi Mikrotérségi Közoktatási Intézményi
Társulásban részvételről, a társulási megállapodás jóváhagyásáról és a Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium alapító
okiratának jóváhagyásáról.
 Támogatta a közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben
élők integrációjáért elnevezésű TÁMOP 5.1.3. sz. pályázat benyújtását.
 Döntést hozott Tiszaszőlős Község háziorvosi praxisának betöltéséről.
 Határozatot hozott a Tiszaszőlős, Alkotmány út 24. sz. alatti
ingatlan megvásárlásáról.

A rehabilitációs járadék
(Befejező rész)
A munkavégzés vagy egyéb okok miatt egészségileg csökkent munkaképességű
munkavállalók foglakoztatásában is jelentős változás lépett életbe.
A munkaadók a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulást kötelesek fizetni. Ha
a munkáltatónál foglalkoztatottak létszáma
a 20 főt meghaladja, és 1 fő megváltozott
munkaképességű személyt foglalkoztat, akkor a járulék fizetése alól mentesül.
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat a munkaügyi központban regisztrálják, ha a munkaképesség csökkenés
nem éri el a rokkant nyugdíjra való jogosultság mértéket, akkor ilyen jellegű munkahelyekre közvetítik. A munkába állásig
- a rehabilitáció igénybevétele mellett - a
megélhetést a rehabilitációs járadék biztosítja.
A megváltozott munkaképességű személyek, akiknek az állapotát a felülvizsgálati bizottság véglegesnek minősítette
azok ellátása nem változott, a továbbra is
a korábban megállapított ellátásban részesülnek. Akik állapota nem végleges, a felül-

 Megállapította a 2010. augusztus 13-14-15. napjain megrendezésre kerülő Virtusvetélkedő résztvevőinek elszállásolásakor
alkalmazandó szálláshely használati díjait.
 Határozott a Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium létszámcsökkentéséhez kapcsolódó nyilatkozatról.
2./ 2010. június 30.
 Jóváhagyta 2010. augusztus 1. napjától határozatlan időre
Tiszaszőlős Község háziorvosi körzetének ellátására szóló vállalkozási szerződést a tiszaszőlősi székhelyű ÁRKOMED Kft.vel, amely gazdasági társaság képviselője és személyesen közreműködő háziorvosa Dr. Árvai Péter.
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

vizsgálatoknál megállapított szakhatósági
állásfoglalás alapján az alábbi ellátásban
részesülhetnek:
 40-49 %-os munkaképesség csökkenés
esetén rendszeres szociális járadékra
jogosultak,
 50-79 %-os munkaképesség csökkenés
esetén:
- Ha nem rehabilitálható, akkor rokkantsági nyugdíjra jogosult.
- Ha rehabilitálható, akkor életkora
alapján:
- rokkantsági nyugdíjra jogosult,
amennyiben a rávonatkozó
öregségi nyugdíjkorhatár elérése
10 éven belül van. (A jövedelem
szempontjából ez előnyösebb!)
- egyébként rehabilitációs járadékra jogosult, melynek összege
a rokkantsági nyugdíj 120 %-a,
de ezt 9 % nyugdíj és tb-járulék
terheli, ezért a folyósítási időtartam szolgálati időnek minősül
az öregségi nyugdíj megállapításakor.
Rehabilitációs járadék folyósítása
legfeljebb 3 év, a folyósítás ideje alatt kötelező együttműködni a Munkaügyi Köz-

ponttal. A rehabilitációs járadék adózás
szempontjából nyugdíjnak minősül.

Startkártya
A fiatal pályakezdők munkába állását
és a foglalkoztatót megillető járulékkedvezmény igénybevételét a Startkártya segíti. Ezt az alap- és középfokú végzettséggel
rendelkezők két évig, a felsőfokú végzettségű pályakezdő fiatalok egy évig vehetik
igénybe. A támogatás mértéke első évben a
bruttó munkabér 10 %-a, a második évben
20 %-a. A Start kártyát a munkavállalóknak
személyesen kell kiváltani az APEH ügyfélszolgálatán.
A foglalkoztatási szabályok gyakran módosulnak, ezért célszerű figyelemmel kísérni
a változásokat. A nyugodt évek záloga az
előrelátás és az öngondoskodás: a munkaviszonyt igazoló szerződések, dokumentumok
megőrzése, a járulék fizetések ellenőrzése,
nyugdíjpénztári hozamok figyelése, még
akkor is, ha ez több utánjárással nehezíti a
dolgos hétköznapokat. Megéri, mert senki
nem fog helyettünk a nyugellátás időszakáról gondoskodni.
P. Mészáros Péter
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Hol vagyunk, és hová tartunk
Folytatás 1. oldalról
A munkahelyteremtés érdekében
a kormány döntött a kis- és közepes
vállalkozások nyereségadójának 19ről 10 százalékra történő csökkentéséről. A társasági adó kedvezményes
kulcsát a jelenlegi 50 millióval szemben 500 millió forintos adóalapig lehet majd alkalmazni.
Tíz kisadónem megszűnik, többek között az épület utáni idegenforgalmi adó, a vállalkozók kommunális
adója, a tévékészülék üzemben tartási díja, az öröklési illeték egyenes ági
öröklés esetén, a nagyteljesítményű
személygépkocsik adója, a vízgazdálkodási termelői érdekeltségi hozzájárulások, illetve az ajándékozási illeték
egyenes ági rokonság esetén. Emellett számos ponton egyszerűsödnek
az adózási szabályok és eljárások.
Újra lehet disznót vágni. Az eddigi rendeletek tiltották az otthoni disznóvágást, és tiltották a házilag előállított aszalt és füstölt áruk értékesítését
is. Az új rendelkezés biztosítja az
ökör-, birka-, kecske- és disznóvágást, a disznótort. Az állati alaptermékek (tej, tojás, nyers hús, stb.) és
a feldolgozott kistermelői termékek
(sajt, lekvár, kolbász, stb.) értékesíthetőek az előállítás szerinti megyében és Budapesten vagy a gazdaság
helyétől légvonalban számítva az ország területén legfeljebb 40 kilométer
távolságon belül, valamint boltokba
és vendéglátó egységekbe, így a közétkeztetésbe is. Újra lehet otthon jövedéki adó mentesen pálinkát főzni.
A kis- és középvállalkozások helyzetbe hozása, valamint az adminisztráció egyszerűsítése a célja a közbeszerzési törvény módosításának.
A munkavállalás alapfeltétele,
hogy a munkavállalók eljuthassanak azokba a városokba, ahol munkalehetőség kínálkozik számukra.
A kormány első intézkedései között
nyitotta meg újra azokat a vasúti
szárnyvonalakat, amelyeket indokolatlanul szüntetett meg a Gyurcsány-

Bajnai-kormány. Ennek köszönhetően újra indult a már százhúsz éve
működő Karcag-Tiszafüred vasúti
közlekedés is.
Otthon
Nemzeti Eszközkezelő Társaság
létrehozását határozta el a kormány
annak érdekében, hogy a bedőlt hitelek miatt a lakások ne kerüljenek ki a
korábbi tulajdonosok kezéből.
Család
A kormány fokozatosan egy kulcsos, 16%-os családi jövedelemadózást vezet be, amely figyelembe veszi
az eltartottak számát.
A családok támogatásáról és a
gyermekek védelméről szóló törvény
kimondja, hogy ha a gyermek ötven
óránál többet mulaszt igazolatlanul
az iskolából, akkor a jegyző védelembe veszi a gyermeket, és felfüggeszti
az iskoláztatási támogatást. Elrendelheti a családi pótlék természetbeni
juttatását is.
A közoktatási törvény módosításával második osztálytól ismét lehetővé teszik az évismétlést általános iskolában, valamint újra bevezetik alsó
tagozatban a számmal történő osztályozást. A jogszabály megszünteti az
egyházi iskolák hátrányos megkülönböztetését is.
Egészség
A kormány megszünteti a „beteg-

ellenes” egészségügyi törvényeket.
Ennek értelmében 2010 augusztusától 2011. január 1-jéig megtiltja újabb
gyógyszertárak létesítését. Ezután
csak olyan településen lehet gyógyszertárat nyitni, ahol a moratórium
alatt megszűnik, és a településen nem
működik más patika. A döntés oka
az, hogy az elmúlt időszak bebizonyította, hogy a patikaliberalizáció alatt
sérült a gyógyszerbiztonság, minden
negyedik beteg kénytelen később
visszamenni a gyógyszerért, mert
nem kapja meg azt azonnal. Az estek egynegyedében nem szakképzett
gyógyszerész szolgálja ki a vásárlókat. A probléma teljes körű rendezésére ősszel kerül sor.
Rend
A „három csapás” törvény szigorítja a harmadjára visszaeső, erőszakos bűncselekményt elkövetők
büntetését. A harmadik esetben az
elkövető a büntetési tétel maximumának a kétszeresét kaphatja, ha pedig ez meghaladja a 20 évet, akkor
ténylegesen életfogytig tartó szabadságvesztést kell kiszabni a bírónak. A
javaslat a közoktatásban dolgozó
pedagógusok fokozott büntetőjogi
védelmét is megteremti, és egyformán bünteti a nemzeti szocialista és
a kommunista diktatúrák bűneinek
tagadását.
Varga Mihály
államtitkár, országgyűlési képviselő
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Megkérdeztük Kerekes András polgármestert…
Milyennek látja ma
Tiszaszőlőst?
KA: Helyzetünk hasonló sok más magyar kis
községhez.
Tiszaszőlős
ma egy sok bajjal, gonddal küzdő település. Nem
sírjuk vissza „a városi”
rangot, mert mindenünk
megvan, ami egy élhető
településhez szükséges.
Nálunk is van bűnözés, de
a rendőrség és a polgárőrség kezelni tudja. Van
adósságunk, tartozásunk,
de eddig mindig sikerült
egy elfogadható pénzügyi
évet zárni. A kötelező
feladatokat hiánytalanul
ellátjuk, a fejlesztések lassabban valósulnak meg,
mint ahogy szeretnénk.
Nem rózsás a helyzetünk,
de stabil. A település lakói optimisták, hisznek
abban, hogy felül tudunk
kerekedni a bajokon.
Hogyan
alakul
Tiszaszőlős demográfiai
helyzete?
KA: Az elmúlt 5 évben
közel 100 fővel csökkent a
lakosok száma. Már csak
1655 állandó bejelentett
lakosa van a községnek.
Ez a csökkenés megállíthatatlan, mert a halálozások száma jelentősen
meghaladja a születések
számát. Nem jellemző az
elvándorlás, sőt több fiatal család talált otthonra a
községben.
Figyelmeztető jel,
hogy 100-nál is több üres
ház vár új gazdára.
Ez összefügg azzal,
hogy nagyon kevés munkahely van a faluban?

KA: Nem ilyen egyszerű a helyzet. Helyben
nincs olyan tőkeerős vállalkozás, amely jelentős
munkaerőt alkalmazna.
Régebben jellemző volt,
hogy a munkaképes korosztály ingázott, ma nem
éri meg a magas utazási
költségek miatt távolabbi
munkahelyre eljárni.
Javított a helyzeten az
Út a munkába program?
Milyen tapasztalatok vannak?
KA: Maga az elgondolás jó… Akiknek nincs
munkája, mert valamilyen oknál fogva kikerültek a munkaerő piacról az
állam – az önkormányzatokon keresztül – biztosítja
a visszatérés lehetőségét,
és amíg ez nem sikerül
tisztességes bérért a köz
javára munkát végeznek.
Tisztítják az árkokat, tereket, virágot ültetnek,
járdát építenek. Ez meg
is látszik a községen, de a
120-150 résztvevő közül
nagyon kevesen akarnak
és tudnak visszakerülni
ismét a sokat emlegetett
munkaerő piacra. Sőt inkább ezt a közmunkát
választják, mert itt biztos
pénz van.
Lehet ez ellen valamit
tenni?
KA: Azokkal, akik nem
tudnak, és nem is akarnak
dolgozni, nem tudunk
mit kezdeni. Azt már az
évek során kitapasztaltuk, hogy kik azok, akikre számítani lehet, azokat
tartósan foglalkoztatjuk.
Akik pedig nem tartják be

a foglakoztatás szabályait,
azoktól megválunk. Erre
ebben az évben is több
példa volt.
Milyen a kapcsolata a
lakossággal és a környező
településekkel?
KA: Gyakran megfordulok a faluban, hol itt,
hol ott mondják el véleményüket,
gondjaikat,
bajaikat. Sokan megkeresnek - sokszor aprónak
tűnő gondjaikkal - a hivatalban is. Rendszeresen
megtartottuk a közmeghallgatásokat, ahol sikerült érdemi párbeszédet
folytatni a megjelentekkel. Jó lenne, ha többen is
eljönnének ezekre a fórumokra. Személyes meggyőződésem, hogy nekem
és az önkormányzat tagjainak jó a kapcsolata a lakossággal.
A környező települések kapcsolata – hála
a kistérségi rendszernek
– szoros és mindennapos. Több pályázatban
együttműködő partnerek
vagyunk, a kötelező feladatok megvalósítására
velük intézményi megállapodásokat kötöttünk.
Bár gyakran különböznek
az érdekeink, ezekből kimaradni nem lehet!
Mi a véleménye az intézmények kistérségi szintű működtetéséről?
KA: A kistérségi szintű társulás kényszer, és
ahol kényszerítenek, ott
súrlódás is van. A több
éves tapasztalatok alapján
tudjuk, hogy a településeknek így sem olcsóbb az

intézményfenntartás, de
azok, akik nem társultak,
erre alaposan ráfizettek.
Nem sikerült csökkenteni
a bürokráciát, sőt éppen a
szervezet nagysága miatt
további költségek jelentkeztek. Máig nem rendeződtek megnyugtatóan az
ingatlanfenntartás problémái. Szakmai vonatkozásban jobb a helyzet,
mert szakemberek (óvodapedagógusok, tanárok,
tanítók, szakszolgálati alkalmazottak stb.) kistérségi szintű alkalmazása
segíti helyi intézmények
munkáját.
Milyen sikereket könyvelhet el Szőlős, és személyesen Ön?
KA: A siker sokszor
szubjektív dolog, de azért
van néhány olyan, amit
én is, mások is sikernek
tartanak. Önállóságunk
rövid 8 éve alatt megváltozott a falu arculata. Megszépült a park, a
községháza és környéke.
A hivatali apparátusban
ambiciózus tisztviselők
végzik a napi munkát.
Sok múlik a munkájuk
pontosságán, szakértelmükön, hiszen a pályázatok, az állam felé történő
elszámolások milliókat
hozhatnak a község javára. A sikeres pályázatokról
már többször adott hírt
az újságunk, ezért csak
az idén megvalósulókról
szólok felsorolásszerűen.
A napokban helyeztük
üzembe a könyvtárban a
TIOP pályázaton nyert/
vásárolt 10 db hálózatba
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kapcsolt számítógépet, és
több infokommunikációs
eszközt. A könyvtár fejlesztésére még ebben az
évben további 4 millió
forintot fordítunk szintén pályázati forrásból.
Lassan átadásra kerül a
felújított és kibővített orvosi rendelő és orvosi lakás. Sikernek könyvelem
el, hogy helyben is lesz
fogorvosi ellátás. Még a
nyár végén sor kerül az
óvoda tetőszerkezetének
és nyílászáróinak cseréjére. Sajnos itt nem sikerült
elfogadtatni a vizesblokk
átépítését. Ugyancsak őszi
feladat lesz a játszótér és a
buszvárók megépítése. Ez
utóbbi 13 település együttműködésével valósul meg.
Én sikerek közé sorolom azt is, hogy a mai bonyolult viszonyok között
is jól teljesítenek és megmaradtak az intézményeink (iskola, óvoda, ESZI).
A községi rendezvények rendszeresek, színvonalasak, és egyre több
ember látogatja. Most éppen egy országos rendezvény szervezése folyik.

Szőlősi Hírek

Itt ragadnám meg az
alkalmat, hogy megköszönjem a képviselők, a
munkatársaim, az intézményeink dolgozói, valamint a vállalkozók községért végzett munkáját.
No és kudarcok…Mi
az, amit nem sikerült megcsinálni?
KA: A kudarc is a napi
munka része, sokszor kell
szembesülni kisebb-nagyobb sikertelenséggel.
Én ide azokat sorolom leginkább, amelyeket megpróbáltam, de a
végeredménnyel elégedetlen vagyok. Ezek közül kettőt hadd említsek:
nem tudunk úrrá lenni
az állandóan jelenlévő
kóbor kutya problémán,
amelyet felelőtlen, érzéketlen emberek okoznak
azzal, hogy a falu végén az
autóból kidobják a megunt kutyákat. A másik a
szőlősi kishajókikötő bérleti jogának megszerzése
irányuló szándékunk. Ezt
elbuktuk, de ma sem értem miért jobb gazdája a
kikötőnek egy magánszemély, mint egy település

önkormányzata. Ez is befolyásolja azt, hogy nem
épül út a Tiszához, pedig
ezt a szőlősiek már 80 évvel ezelőtt is szervezték.
De még nem adtuk fel…!
Milyen jövőt jósol
Tiszaszőlősnek?
KA: Jós nem vagyok,
jövőbe nem látok. Talán a mezőgazdaság és
az idegenforgalom lesz a
meghatározó ágazat. Ezt
prognosztizálja a vidékfejlesztési miniszterünk,
Dr. Fazekas Sándor is. A
falusi vendéglátás és az
ökoturizmus első „fecskéi” a Szőlőszem farmon
már megjelentek. Sikeresebbek lehetünk, ha javul
a helyi utak állapota és
megoldódik a faluképet
romboló szeméttelep rekultivációja. Ez utóbbit is
33 település együttműködésével szeretnénk elvégezni.
Régen hallottunk már
vagyonmegosztási vita állásáról. Van már döntés
ebben az évek óta folyó pereskedésben?
KA: A település lakossága előtt ismert tény,

5
hogy a Tiszafüredtől
2002. december 31. napjával történt leválásunk óta
már hetedik éve tart az a
vagyonper, amelyben kértük a bíróságtól, hogy kötelezze Tiszafüred várost
a Tiszaszőlős települést
megillető vagyonrészek
kiadására. Az ügyben
összesen 4 szakértői vélemény született, s ebben
az évben május 19. napján
hirdetett I. fokon ítéletet
a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Bíróság. Az ítélet
alapján a bíróság kötelezte
Tiszafüred Város Önkormányzatát, hogy a megépült szennyvízvezeték
Tiszaszőlősön lévő részét
404.365.000,- Ft értékben,
a hálózatot üzemeltető
szennyvíztisztító
telep
értékéből 59.297.000,- Ft
értékű részt, valamint a
TISZA-VÍZ Kft. üzletrészéből 32.873.000,- Ft
értékű részt adjon ki Önkormányzatunk számára, valamint az ítéletben
316.919.000,- Ft készpénz
és 5.680.000,- Ft perköltség megfizetésére kötelezte Tiszafüredet. Az ítéletet
mindkét település megfellebbezte, jelenleg a Debreceni Ítélőtábla előtt van
a peres ügy másodfokon.
Mivel az ügy továbbra is
a bíróság előtt van, ezért
nem szeretném kommentálni.
Folytatja polgármester
úr…?
KA: Igen, ha a település lakói újabb 4 évre bizalmat szavaznak.
Köszönjük a beszélgetést!
Tolvajné Zsuzsa
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TÁBORI ÉLMÉNYEK
Bencze István 8. osztályos tanuló a tanévzáró ünnepélyen kiváló tanulmányi eredményéért a Szolnokon megrendezésre kerülő körzeti környezetvédelmi vetélkedőn
8. helyezéséért, a Herman Ottó országos verseny megyei
döntőjén 10. helyezéséért, a mezőtúri megyei informati-

ka versenyen 3. helyezéséért és a sikeres angol alapfokú
nyelvvizsga elismeréseként pénzjutalmat és ingyenes táborozást kapott. Tábori élményeiről az alábbi tudósítást
küldte.
(Szerk.)

Első táborom az általános iskolában
Eltelt nyolc év, júniusban befejeztem az általános
iskolát. A ballagási ünnepségen nagy meglepetés ért:
az önkormányzat jóvoltából
ingyenesen részt vehettem
iskolám nyári táborában. Ez
volt az első táborom és nem
gondoltam volna, hogy hat
nap alatt ennyi élményt és
ennyi emlékezetes pillanatot szerzek.
Az első napon vonattal Tiszafüredről utaztunk
egyenesen Alsóbélatelepig.
Útközben rengeteget beszélgettünk, kedves emberekkel találkoztunk, így
utólag a hosszú utazás is
emlékké vált számunkra.
Érkezés után elfoglaltuk
a szállásunkat, majd a rég
áhított balatoni hullámok
közé vetettük magunkat. A
vacsorát követően felfedeztük Balatonfenyves látnivalóit és megcsodáltuk a naplementét a Balaton partján.
Másnap reggel komppal
keltünk át a Tihanyi-félszigetre, és megtekinthettük a
híres apátsági templomot.
Az altemplomban láttuk a
közel ezeréves alapító levelet és I. András királyunk
sírját. A templomlátogatás
után felmentünk a Visszhangdombra. Innen gyalogtúrával indultunk el a
Belső-tó mellett az Aranyház gejzírkúphoz.
Szerdán
Keszthelyre

utaztunk, ahol először a
Balatoni Múzeumba látogattunk el. Megismerhettük
a Balaton történetét, természeti, kulturális és turisztikai
szerepét. Ezután a Festeticskastélyhoz vettük utunkat.
Hatalmas és gyönyörű kastély tárult a szemünk elé,
amikor beléptünk a szépen
kovácsolt kapun. Idegenvezetőnk lenyűgözően beszélt
a Festetics családról, magáról a kastélyról, a Festetics
család híres versenylovairól,
minket pedig elvarázsolt és
magával ragadott a látvány.
Közben a kastély termeiben
megtekinthettünk egy kiállítást az iszlám világáról,
és az észak–afrikai kultúráról is. Ezután felkerestük a
Hintómúzeumot, ahol gyönyörűen felújított főúri kocsikat, szánokat láthattunk.
A vadászati kiállítás termeinek segítségével egyszeriben a különböző kontinensek állat-és növényvilágába
csöppentünk bele. Fantasztikus volt! Végül a Történelmi Modellvasút–kiállítás
lenyűgöző, 500 m2-es terepasztalán figyeltük meg a kisvonatok száguldozását.
Csütörtök… Ez volt
a gyerekek napja. Kívánságunk szerint vásároltunk,
fociztunk,
ping-pongoztunk, tollaslabdáztunk, és a délután

A szőlősi táborozók a balatonedericsi Afrika Múzeum
bejárta előtt

folyamán hatalmasat strandoltunk is.
Pénteken egy gyönyörű félórás hajóutat tettünk
a Badacsonyhoz. Először
az Egry József Múzeumba
látogattunk el, ahol megismerhettük a festő életét,
munkásságát, és megtekintettük alkotásait. A következő állomás a Badacsony
csúcsának
meghódítása
volt. Küzdöttünk a hegyoldal meredek lépcsősorával,
a tikkasztó meleggel, de a
rengeteg fáradozás megérte: a Ranolder-kereszttől
gyönyörű
látvány
tárult a Balatonra. Innen
B a d a c s ony törd e m i c e n
keresztül a szigligeti vár
felé vettük utunkat. A Várhegyről csodálatos panoráma nyílt a Balaton vizére, és a Balatonfelvidék
hegyeire.
Gyalogtúrán-

kat folytatva felkerestük
a balatonedericsi Afrika
Múzeumot és Vadasparkot,
ami Dr. Nagy Endre afrikavadásznak állít emléket. A
múzeumnak berendezett
kúriában érdekes történeteket hallottunk, és látványos
kiállítást néztünk meg. Ezután a vadaspark kedves kis
lakóit tekintettük meg.
És eljött a szombat, a
hazautazás napja. Reggeli
után a szobákba vonultunk,
összepakoltunk a hazaútra,
majd búcsúzásképpen utoljára egy nagyot fürödtünk a
Balatonban.
Köszönjük Tar Lajos
igazgató úrnak, Bánhalmi
Katalin és Ökrösné Fekete Claudia tanárnőknek és
minden támogatónknak ezt
az emlékezetes, élményekkel teli tábort.
Bencze István
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Anyakönyvi hírek
Legutóbbi számunk óta születtek:
Győri Emma Luca, anyja neve: Szarvas Edit
Fodor Cintia, anyja neve: Rendik Anett
Jó egészséget!
Legutóbbi számunk óta házasságot kötöttek:
Jakab Károly és Széles Emese
Kremper Attila és Kerekes Enikő
Sok boldogságot kívánunk!
Legutóbbi számunk óta elhalálozott:
Novák Józsefné, anyja neve: Puskás Erzsébet
Béke poraira!

Tanév során többen vettek
részt tanulmányi versenyen
Hévízi Helga a nyolcosztályos gimnáziumok regionális
versenyén a 9-10. évf. kategóriában angol nyelvből 3. helyezést ért el, ezen kívül a gimnáziumban általános fordító versenyen 2. helyezést ért, miközben általános nevelő-testületi
dicséretben részesült, hiszen 10 dicséretes ötös szerepel a
bizonyítványában.
Kiemelkedő eredményt ért el Oláh Tamás 2. osztályos
tanuló, aki a Budapesten megrendezésre kerülő Szivárvány
Hetedhét Határon Országos Kisnyelvész tanulmányi versenyen 10. helyezést ért el.

Barnulás helyett tanulás
Tolvaj Renátát a falu lakóinak nagy
része ismeri, ha nem is személyesen, látásból biztosan. A mosolygós fiatal lány
évek óta részt vesz minden települési
rendezvényen, a mazsorett csoport tagjaként vidámságot csempész a közösségi
ünnepeinkbe. Szeretnénk egy kicsit jobban bemutatni ezt a vidám leányzót az
olvasóinknak, abból az apropóból, hogy
Reni a tánc mellett tanulmányi sikerekkel
is büszkélkedhet.
Az idei tanévben komoly sikert értél el
egy tanulmányi versenyen, mesélj erről egy
kicsit.
Francia nyelvből Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen vettem
részt, és ezen második helyezést értem el.
Ide azok a tanulók kerülhettek be, akik az
iskolájuk házi vizsgáján minimum 80%os eredmény értek el. Nekem ez sikerült,
így a Szolnokon megrendezésre kerülő
versenyen is részt vehettem. Különböző
kategóriákban soroltak be minket, én az
úgynevezett nagy nyelv kategóriában szerepeltem, ami azt jelenti, hogy a francia
nyelvet tanuljuk magasabb óraszámban.
Mióta tanulod a francia nyelvet?
2004 óta, mióta a gimnáziumban tanulok, szeretnék a következő tanévben
nyelvvizsgát tenni franciából.
Most 11. évfolyamos leszel, vannak
már továbbtanulási terveid?
Szeretnék tovább tanulni, az újságírást
tartom most vonzónak, ezért valamilyen

média szakirányt szeretnék választani.
Ezek a szakok nagyon népszerűek, ezért
sokat kell tanulni, hogy bekerülhessek.
Ősszel középfokú eszperantó nyelvvizsgát
kívánok tenni, hiszen a nyelvvizsgákra
a felvételin többlet pontot lehet szerezni.
Ezért hetente 2 nap nyelvtanárhoz járok.
Német nyelvből is szeretnék még legalább egy nyelvvizsgát szerezni. Nagy
álmom, hogy spanyolt tanulhassak, de

ezen a környéken nincs erre lehetőségem,
sajnos.
Nagyon sok energiát igényel a tanulás,
hogyan jut időd a táncra?
Hetente 1 nap van próbánk, ezért ez
nem vesz el olyan sok időt.
Mióta vagy tagja a mazsorett csoportnak, milyen élményekben volt részed?
2004 óta vagyok a csoport tagja. A
mazsorettek két csoportban dolgoznak,
egy fiatalabb és egy idősebb korcsoportban. Mi, a fiatalabbak, eddig még kevés
megméretetésen vettünk részt, de egyre
inkább mi is kivesszük a részünket ezekből a versenyekből. Tavaly Siófokon országos II. helyezést értünk el, idén Budakalászon a kategóriánkban országos első
helyezettek, Kaposváron rendezett Európa Bajnokságról pedig egy ezüsttel tértünk haza. Kaposváron 5 külföldi (cseh,
szlovák, román, francia és osztrák) csapat
versenyzői mérették meg magukat.
Mit szeretnél elérni a táncban? Meddig
szeretnéd ezt folytatni?
Azt hiszem addig folytatom, amíg
időm engedi. Jövőre már több külföldi
szereplésünk, fellépésünk, megmérettetésünk lesz. Ezekben részt kívánok venni,
remélem sikerülni fog.
Nagyon sok sikert kívánok neked a tanuláshoz, a nyelvvizsgákhoz és a tánchoz
is.
Imre Edina
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Számvetés
Sólyom László, a Magyar Köztársaság azóta leköszönt Elnöke 2010. október
3-ra írta ki az önkormányzati választásokat. Mint az ország más településein, így
Tiszaszőlősön is polgármestert és képviselőket választunk, ezzel a régi képviselőtestület mandátuma megszűnik. Második

potán is sikerült javítani: aszfaltburkolatot
kapott a Madách, a József Attila, a Bajcsy
és a Sallai utca, valamint burkolatfelújítás
és padkaépítés történt a Szarvas Sándor
utcában, útalap készült a Nyárfás úton és
a Táncsics úton. A Szabadság téren és a
Nóbordán átvezető járdák díszburkolatot

önálló ciklusát zárja az önkormányzat,
így valamiféle összegzést, számvetést
gondoltam írni, szűkebb feladatkörömre,
a településfejlesztésre fókuszálva.
Az elmúlt négy évben tovább folytattuk az önkormányzati intézmények felújítását, korszerűsítését. Ennek keretében
a Községi könyvtár külső-belső felújítása,
valamint eszközbeszerzés, számítástechnikai fejlesztés történt. Jelenleg is folyamatban van az orvosi rendelő bővítése,
korszerűsítése, melynek során fogászati
rendelőnek helyet adó szárnnyal bővül
az épület. Szeptemberben elkezdődik az
óvoda felújítása, melynek során új tetőt és
nyílászárókat kap az épület. Ezzel a végére érünk annak a folyamatnak, melynek
során az összes önkormányzati tulajdonú
középületet, melyeknél az szükséges volt
(polgármesteri hivatal, ifjúsági ház, idősek
klubja, ravatalozó, orvosi rendelő, óvoda)
korszerűsítettük, felújítottuk. Rá is fért
ezekre az épületekre, hiszen a Tiszafüreddel közös időszakban nem sok törődést
kaptak, állaguk folyamatosan romlott. A
másik elhanyagolt területen, útjaink álla-

kaptak. A Katona József utcában augusztus folyamán útalap készül. Járda épült
a Fő úton, és a régi betonlapos járdák is
felújításra kerültek. Sajnos itt nem mondhatom azt, amit az épületek kapcsán, hogy
ezzel a végére értünk volna, hiszen nagyon
sok utca vár még kiépítésre. A következő
képviselőtestület(ek) és polgármester(ek)
egyik legfontosabb feladata lesz e munka
folytatása. A közterületek szépítésének
részeként információs és utcanévtáblák
kihelyezése, a Szabadság téren emlékmű
felállítása történt, valamint várhatóan
még az idén megépülnek az új buszvárók.
Ennek időpontja azért bizonytalan, mert
több település közös pályázatáról van szó,
így a megvalósítás nehézkesebb. Most már
biztos a játszótér megvalósulásának időpontja, és bízunk benne, hogy hamarosan
elkészül.
A négy év alatt megvalósuló fejlesztések összértéke meghaladja a százmillió
forintot, miközben a település költségvetéséből évente mindössze 5-6 millió költhető erre a célra. A többit pályázatokból
teremtjük elő. Ezért tartom fontosnak

az éves költségvetések tervezése, majd
az évközi gazdálkodás során a működési kiadások szigorú visszafogását, nehogy olyan eset forduljon elő, hogy egy
megnyert pályázatot a szükséges önerő
hiánya miatt kelljen visszamondani. Ennek érdekében mindig arra ösztönzöm a
testületet, hogy csak akkor határozzunk
kiadásról, ha annak a fedezetét is biztosnak látjuk. (Képviselőtársaim időnként
talán már túlontúl garasoskodónak és
aggodalmaskodónak találnak emiatt.)
Azt gondolom, mindenkinek, aki közpénzek elköltése feletti jogkörrel rendelkezik, alapelvként kell magáénak vallani
a mondást: „Addig nyújtózkodj, ameddig
a takaród ér!” Én ezt tanultam otthon a
szüleimtől, ezt teszem a családi gazdálkodásban, s ezt képviselem az önkormányzatban is. Tiszaderzs példája is erre
kell intsen bennünket. Mégoly fontos és
szükséges fejlesztést, beruházást is csak
olyan pénzügyi feltételekkel és kötelezettségvállalással szabad megvalósítani, ami
a következő évek gazdálkodását nem lehetetleníti el, nem sodorja csődhelyzetbe
a települést. A megvalósított fejlesztések
mellett azt tartom a legnagyobb eredménynek az elmúlt két ciklus során, hogy
nem hagyunk az utánunk következőkre
olyan terheket, amelyek korlátozzák a
döntéseket, amelyek megakadályoznák,
ellehetetlenítenék a következő évek tervszerű gazdálkodását. (Jó lett volna, ha az
ország is ilyenformán működött volna, de
mint tudjuk nem így működött.)
Az eltelt nyolc évre visszatekintve
úgy gondolom, megérte a különválás
Tiszafüredtől. Gazdája van a településnek, a döntések itt születnek. Azokat a
dolgokat helyezzük előtérbe, amelyek
az itt élők érdekeit szolgálják, amelyek
a Tiszaszőlősieknek fontosak. Hoztunk
nehéz, népszerűtlen döntéseket is, de
(remélem bebizonyosodott) ezek is a település hosszú távú érdekeit, a fenntartható gazdálkodást szolgálták. A következő
képviselőtestületnek azt kívánom, hogy
legalább ennyi, vagy ha lehet, még több
eredményt tudjon felmutatni. Ez mindannyiunk érdeke.
Molnár László
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Nyári pillanatképek
Viharosan indult a nyár – szó
szerint. Hálát adhatunk a Teremtőnek, hogy nálunk nem volt akkora
pusztítás, mint Miskolc környékén
vagy az ország más részein. Az árvíz
miatt egy időre lezárták a Tisza-gátat, de amint újra lehetett, fogtuk a
kerékpárt, és délutánonként hódolhattunk kedvenc időtöltésünknek. Örvendetes,
hogy nemcsak
turistákkal, hanem egyre több
helybelivel is találkozunk. Nem
kell
messzire
utaznunk ahhoz,
hogy a természetben gyönyörködhessünk, itthon is számtalan
látnivaló akad:
a folyó és környékének gazdag
növény – és állatvilága mindig
elbűvöl változatosságával.
Kis falunknak
– ma már mondhatjuk – nevezetessége a Szomjas
Horgász borozó,
közismertebb nevén a Medve, amely
túlzás nélkül kultúrkocsmának tekinthető. Vezetője: Pardyné Fenyvesi
Magdolna, Baby változatos, újszerű
programokat szervez az odalátogatóknak. Vetélkedők különböző témában, táncverseny, karaoke-verseny,
süteménykészítő verseny - az eddig lezajlott programok mutatják,
hogy nem unatkozik, aki ide betér.
A vendégkör változatos: a fiatalabb
korosztály mellett a középkorúak is
szívesen részt vesznek rendezvényein, köztük a rendszeresen itt nyaraló
angol házaspár is.
A nyár folyamán nagyobb létszámban foglalkoztatja az Önkormányzat a munkahellyel nem

rendelkező lakosokat a közmunkaprogram keretében. Nap mint nap
találkozhatunk velük a falu különböző részein. Gondozott, virágos parkok, kitisztított árkok, vízelvezetők,
tiszta utcák jelzik kezük munkáját.
Dicséretes, hogy az egyedülálló, idős
emberek kertjeit is rendben tartják,
segítve őket ezzel a tevékenységgel.

A vakációzó gyermekek a nyári szünet első napjaitól tartalmasan
tölthetik el szabadidejüket az általános iskolában. Júliusban három
héten át délelőttönként kézműves
foglalkozásokon tehették próbára
kézügyességüket. Szabóné Koczok
Nóra óvónő, Máté Mariann és Szabó Eszter naponta új ötletekkel segítették az érdeklődőket a különböző
„műalkotások” elkészítésében. A
nyár hátralevő részében továbbra
is lehetőség van pingpongozásra,
csocsózásra, társasjátékozásra is.
Egyik napról a másikra váltotta fel
a kánikulai hőséget a kora őszt idéző
esős, hűvös idő. Ilyenkor a legjobb
program az olvasás lehet. A nagyob-

bik lányom, Timi hozott Szegedről
egy olyan új kiadványt, amely folyóirat ugyan, de az első két szám könyvnyi méretű. A most megjelent folyóirat címe: Ars Naturae, tárgykörét
tekintve ökológiai, társadalmi, kulturális folyóirat. Már az Előszó felkeltette az érdeklődésemet, mert olyan
általános problémákat körvonalaz,
amely időszerű
és halaszthatatlan
lépésekre készteti
a felelősen gondolkodó, cselekvő embert. Szó
szerint idézve: „
A környezeti válsággal kapcsolatban (…) a pusztulás, a hanyatlás
nem elsősorban
és csak a bioszférát érinti, válságban az emberi
világ van, s a legalapvetőbb szükséges előfeltétel
bármilyen pozitív
eredmény megteremtéséhez az
ember szellemi,
benső megújulása
lenne.”
Olyan olvasóknak ajánlom ezt a
kiadványt, akik felelősséget éreznek
azért, hogy a természet és az ember viszonya átalakuljon: ne kizsákmányolni akarjuk, hanem alázattal
szolgálni, ha egyáltalán még lehetséges. Ehhez teljes szemléletváltozás
kellene egységesen, mindenki részéről. Az Életharmónia Alapítvány
internetcíme:www.eletharmonia.hu.
Itt olvashatjuk a kínai közmondást
is, amely szerint: „A lélek sugárzása széppé varázsolja az embert. Az
ember szépsége összhangot teremt a
házban. Az otthon összhangja rendet
teremt a hazában. S ha az országban
rend honol, béke köszönt a világra.”
Szabóné Szegedi Edit
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TISZASZŐLŐS DÍSZPOLGÁRA
Tiszaszőlős község tisztelettel
és megbecsüléssel adózik azon
személyek életműve, tevékenysége előtt, akik elősegítették fejlődését, értékeinek gyarapítását,
ezért Tiszaszőlős Község Önkormányzata a 2010.
június 28 -án tartott ülésén rendeletet alkotott
TISZASZŐLŐS
DÍSZPOLGÁRA
cím alapításáról
és adományozásáról.
Díszpolgári
cím adományozható azoknak a
személyeknek,
akik Tiszaszőlős
község és polgárai számára, a
község fejlődése,
gyarapodása és
hírnevének öregbítése érdekében
kiemelkedő tevékenységet végeztek.
Az erről szóló oklevelet és
emlékérmet, valamint az adományozás indoklását a kitüntetett
személynek községi ünnepségen
a polgármester adja át. A cím
adományozható a nevezett halála
után (poszthumusz) is.
A posztumusz díszpolgári cím
adományozásáról szóló oklevelet és emlékérmet, valamint az
indoklást a kitüntetett személy

közeli hozzátartozójának, vagy
egyenesági
leszármazottjának
szintén községi ünnepségen kell
átadni. Különösen indokolt esetben - a képviselőtestület döntése
alapján - nem közeli hozzátartozó

is átveheti posztumusz díszpolgári
címmel járó emlékérmet és oklevelet.
A díszpolgári oklevél, valamint
a posztumusz díszpolgári oklevél
a község címerét, a kitüntetett személy nevét, foglalkozását, az adományozás indoklását és keltét, valamint a polgármester aláírását és
bélyegzőlenyomatát tartalmazza.
Az emlékérem egyik oldala

TISZASZŐLŐS
DÍSZPOLGÁRA feliratot és a község címerét, a
másik oldalára pedig a kitüntetett
személy nevét és az adományozás
évét vésik.
A kitüntetett nevét és az adományozás
évét
a Díszpolgárok
könyvében kell
megörökíteni.
A díszpolgári
cím erkölcsi elismerés, amely a
község tiszteletét
és háláját fejezi ki.
A kitüntetett
személynek nem
biztosít
előjogokat, nem jár
anyagi
javadalmazással, viszont
jogosult a címet
aláírásainál
és
egyéb kitüntetései
között feltüntetheti, valamint meghívandó a község
ünnepségeire vagy
egyéb kiemelkedő
rendezvényeire. A meghívásról a
polgármester gondoskodik.
A díszpolgári cím adományozására bárki írásban tehet javaslatot.
A javaslatot a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság terjeszti az Önkormányzat elé. A díszpolgári cím első
alkalommal 2010. augusztus 20-án
kerül átadásra a tiszaszőlősi református templomban.
Oláh Vince
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Választási hirdetmény
Tisztelt tiszaszőlősi polgárok!
Ismeretes Önök előtt, hogy a köztársasági elnök a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2010. október 3. napjára tűzte ki, ugyanezen napon lehet megtartani
a helyi kisebbségi képviselők választását is.
A választói névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt
2010. augusztus 16. és augusztus 19. között fogjuk megküldeni a választópolgároknak, a választójoggal rendelkező polgárok névjegyzékét 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-ig teszi
közszemlére a Helyi Választási Iroda. A névjegyzékből való kihagyás, illetőleg törlés vagy
a névjegyzékbe való felvétel miatt 2010. augusztus 18-tól augusztus 22-én 16.00 óráig lehet
kifogást benyújtani.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 28-án megérkezzen
a helyi választási irodához. Igazolást legkésőbb 2010. október 1-jén 16.00 óráig lehet kiadni.
Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet a szabályosan kitöltött ajánlási
szelvényen, és jelöltet legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi
választási bizottságnál. Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az illetékes választási iroda 2010. október 3-án megsemmisíti.
Új elemként jelenik meg, hogy a kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig tart, tehát a
szavazást megelőző napon is folytatható a kampány.
A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását 2010. augusztus 9-ig kell
kitűznie a Helyi Választási Bizottságnak.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napján 2010. október
3-án településünkön 3 db szavazókör fog működni. Ezek a következők:
1. számú szavazókör: Tiszaszőlős, Fő út 21. (Községháza)
Ez a szavazókör van kijelölve a települési szintű lakcímmel rendelkezők és az igazolással
szavazók részére szavazásra.
2. számú szavazókör: Tiszaszőlős, Alkotmány út 21. (Általános Iskola)
3. számú kisebbségi szavazókör: Tiszaszőlős, Fő út 21. (Községháza)
A választással kapcsolatban bekövetkező fontosabb eseményekről, teendőkről, esetleges
határidőkről folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

Szeleczkiné Zoboki Magdolna
Helyi Választási Iroda Vezetője
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„Kárpát Medence Magyarlakta Településeinek
Virtusvetélkedője”
Nemzetközi Döntő
Tiszaszőlős
2010. augusztus 13-14-15.
13. Péntek:
1600
1600
1630
1700
1850
1900
2000
2100

Tiszaigari Foltvarró Klub kreatív sátra
Tiszaszentimre néptánccsoport,
Tomajmonostora gyerekműsor
Matyó Néptánccsoport Mezőkövesd
Búzavirág Népdalkör Tiszaszőlős
Tiszafüred néptánccsoport népviseleti bemutató és néptánc
KLG musical csoport Tiszafüred
Nyári színház Kaba - Dzsungel könyve (ülõpárnát mindenki hozzon magával!)

14. Szombat:
800 Felvonulás: 34 csapat versenyzői, Tiszafüred Fúvós Zenekar, Tiszafüredi Mazsorettek,
Tiszaszőlős Baranta Hagyományőrző Egyesület
(Általános Iskola - Szarvas Sándor út - Fő út - Alkotmány út – Nóborda)
30
9 A nemzetközi verseny ünnepélyes megnyitója, kezdete – Sportpálya
1130 Népi játszóház a Tiszaszőlősi Baranta Egyesülettel
1230 MTTOSZ gyerekprogramja: lufit hajtogató bohóc, bűvész, bábjáték, arcfestés
1440 Tiszaszőlősi Általános Iskolások Néptáncbemutatója
1500 Ki kopog?” - Levente Péter interaktív műsora
1630 Magic Dance Team - könnyű zene
1700 PATI könnyűzenei bemutatkozása
1730 Gabriel
1830 Gigi
1915 Komáromi István
2015 Origo élő koncert
2230 Tűzijáték
2300 Kredenc-mulatós
2345 Utcabál Bényei Gáborr

15. Vasárnap:
800
1100
1140
1230
1400
1630
1700

Kamionhúzás, szekértolás, jótékonysági kamionhúzás (a Községháza előtt)
Trial Show - kerékpár akrobatika
TÁNC SHOW Harlequin TSE Tarcal
Tiszafüredi Mazsorettek
Váltóverseny (sportpálya)
A pletykás asszony - az Idősek Klubja előadásában
A Nemzetközi Döntő eredményhirdetése

