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Választások után

Decemberben megjelenik
 Tiszaszőlős monográfi ája színes képmelléklettel.

Előjegyeztetni és a megjelenés után megvásárolni a könyvtárban lehet.

Rohan az idő… 20 éve már, hogy a rendszerváltás 
után megszűnt tanácsokat önkormányzatok, a tanácsta-
gokat képviselők váltották fel. Akkor a sok változás lá-
zában sokan észre sem vették, hogy már mások ülnek a 
település sorsáról döntő székekben. A „városrészt” – Sző-
lőst- képviselő 1-2 személy, a viharos évi egy falugyűlés 
és az azt követő hallgatás nem elégítette ki a változásra 
vágyó helybeliek igényét. Bebizonyosodott már az elején, 
hogy a rendszer hibája az, ha Tiszafüredről - távirányí-
tással- akarják vezényelni a demokráciát. Azonban 10 
évet kellett várni ahhoz, hogy a szőlősiek éljenek az al-
kotmányban biztosított jogukkal: népszavazás útján sze-
rezzék vissza a település önállóságát. Ma már késő lenne 
azon vitatkozni, hogy lehetett volna másként is, a városi 
létből nagyobb darabot kihasítva többet fordítani az in-
tézményekre, utakra és főleg a lakók közérzetére. Sokszor 
nem is az anyagiakon múlott egy-egy probléma megoldá-
sa, hiányzott hozzá a jó gazda gondossága.

A 2000-es népszavazás volt az, amit – politikai hova-
tartozástól függetlenül – bátran vállalhat minden szőlősi. 
Bár megszenvedtük az első éveket, sok vitával, néhány hi-
bával, de jól megalapozott tervekkel zártuk a 2002-2006-
os választási ciklust. Bizonyítottuk, hogy legalább az előző 
szinten önállóan is működtetni tudjuk az intézményeket, 
javítani tudjuk a település infrastruktúráját (járdáit, útjait, 
közvilágítást stb.), de nem tudtuk egy ciklus alatt megol-
dani 10-20-30 év lemaradását. Már könnyebben és bátrab-
ban kezdett a 2006-ban megválasztott képviselő-testület. 
Volt egy minta előtte, és világosan megfogalmazott tervek 
a fi ókban. Az ésszerű és szigorú gazdálkodás, a pályázati 
rendszer alapos ismerete, a képviselők egyetértése a főbb 
kérdésekben már érzékelhető változást hozott. Sikerült a 

közintézmények többségét felújítani, korszerűsíteni, foly-
tattuk az út és a járdaépítést, megőriztük az intézménye-
ket. A pénzügyi válság ellenére adósságmentesen zártunk 
minden évet. A legnagyobb gondunk - a munkanélküli-
ség - az elmúlt években sem csökkent, de mérsékelte káros 
hatását az a közfoglalkoztatási program, melynek kereté-
ben 90-100 fő részére biztosítottunk a községben mun-
kát. Tudjuk, hogy ezzel a problémát nem oldottuk meg, 
de átmeneti segítséget nyújtottunk sok szőlősi családnak. 
Remélem nem túlzás azt mondani, hogy ma Szőlős egy 
élhető, vállalható jövővel bíró település. Megvan minden 
fontos az életkörülményeket lényegesen befolyásoló felté-
tel, amely a 21. században elvárható követelmény. Ebben 
talán sokan egyetértenek, mert a 2010-es választásokon 
támogatást kapott a korábbi vezetés, és 2 fi atal szakem-
berrel egészült ki a helyi önkormányzat. Arra számítok, 
hogy valamennyien Szőlős érdekeit szolgálják majd dön-
téseikkel, és hasonlóan az előző ciklushoz értelmes pár-
beszéd alakul ki a testületben. Feladat lesz bőven… A 
legfontosabbnak továbbra is a település működőképes-
ségének megőrzését tartom. Folytatjuk az intézmények 
felújítását, korszerűsítését, a legnagyobb feladat az általá-
nos iskola lesz. Szeretném elérni, hogy ismét a település 
működtesse önálló egységként a gyermekintézményeket. 
A pályázatírásban szerzett tapasztalatainkat az út, a piac, 
az energiatakarékosság témában kiírt projektekben sze-
retném hasznosítani. Az útépítésnél elsőbbséget élveznek 
a belterületi utak, de a Tiszához vezető út sincs elfelejtve.

Végül szeretném megköszönni, hogy immár harma-
dik alkalommal megbíztak a település ügyeinek intézésé-
vel.

Kerekes András
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Október 12-én ünnepi ülést tartott Tiszaszőlős képviselő-tes-
tülete, melyen Nagy Gáspárné, a választási bizottság elnöke is-
mertette a választások hivatalos eredményét.

Elmondta, hogy a 2010. október 3-án megtartott helyi önkor-
mányzati képviselő és polgármester, valamint a kisebbségi önkor-
mányzati választás Tiszaszőlős községben kiegyensúlyozottan, 
rendben, a törvényi és egyéb jogszabályi előírások betartásával 
folyt le. A szavazás napján mindkét szavazókört, és a kisebbségi 
szavazókört is ellenőrizték, a szavazás akadálytalanul történt, a 
bizottságok és a helyi választási iroda részéről biztosítottak voltak 
a szavazás feltételei. A jelöltek által megbízott képviselők is jelen 
voltak a szavazás alatt. Kampánycsend sértés a településen nem 
történt. A választási eredmény ellen a rendelkezésre álló törvé-
nyes határidőben kifogást nem emeltek, így a választások végleges 
jogi eredménye azonos azzal, amelyet a szavazatok összesítését 
követően a Helyi Választási Bizottság megállapított.

A polgármester választáson 506 szavazattal az eddigi polgár-
mestert, Kerekes András független jelöltet választották ismét pol-
gármesterré a tiszaszőlősi lakosok. 

A jelenlegi választáson 6 fő egyéni listás képviselő-jelöltre 
voksolhattak érvényesen településünk választópolgárai. 

Egyéni listás képviselő-jelöltek 10-en indultak Tiszaszőlősön, 
közülük a 6 legtöbb szavazatot elért jelölt kerülhetett be a képvi-
selő-testületbe. 

Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
tagjai a következő jelöltek lettek:

Név    Szavazatok száma

1. Szabóné Szegedi Edit 359
2 . Oláh Vince György 350
3. Molnár László 302
4. Ifj . Soltész András 294
5. Muliterné Bertók Gyöngyi  264
6. Leviczki Elemér    256

A 10000 fő alatti településen induló egyéni listás települési 
képviselők esetleges lemondása illetve más okból történő kiesése 
esetén a kislistás képviselő helyére a választáson a következő leg-
több szavazatot elért jelölt léphet be képviselőként. 

A képviselő-testületbe be nem jutott egyéni listás települési 
képviselő-jelöltek szavazatai a következők:

Debrődi Lajos  240
Kalóz Imre  161
Barcsik László    99 
Nagy Barnabásné  51 
Településünkön ebben az évben két kisebbségi önkormányzat 

képviselő-jelöltjei indultak: 
A cigány kisebbségi önkormányzat képviselői a következő je-

löltek lettek:
1. id. Nagy Barnabás   8 
2. Nagy Ernőné    7
3. Nagy Barnabásné 10
4. Nagy Barnabás    7
A görög kisebbségi önkormányzat képviselői a következő je-

löltek lettek:
1. Khehra-Győri Judit Bernadett   25 
2. Lódi Ilona    23
3. Borsós Ferenc László  22
4. Czakó László  23
Amennyiben a kisebbségi önkormányzati képviselői hely üre-

sedik meg, helyébe nem lép más jelölt – nem is indult csak a meg-
választható 4 fő – így kisebbségi képviselői hely üresedése esetén 
a kisebbségi önkormányzat létszáma a csökkentett létszám lesz. 

Nagy Gáspárné elnök gratulált a megválasztottaknak, ezután 
a képviselő-testület tagjai, majd Kerekes András polgármester 
esküt tett.  A megbízólevelek átadása után  került sor a SZMSZ 
módosítására, a tisztségviselők és a bizottsági tagok megvá-
lasztására. A testület egyetlen bizottság létrehozását fogadta el. 
A képviselő-testület – a polgármester javaslatára – Oláh Vince 
Györgyöt alpolgármesternek, Molnár Lászlót településfejlesztési 
tanácsnoknak, Szabóné Szegedi Editet pedig bizottsági elnöknek 
választotta meg. A 7 fős Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális, Oktatási, 
Kulturális bizottságnak külsős tagja lett: Anginé Szőnyi Eszter, 
Péntek Ferencné, Ökrösné Fekete Claudia. A tiszteletdíjak meg-
állapítása után Kerekes András polgármester részletesen ismer-
tette a település gazdasági programját. Az ülésen jelen volt Szabó 
Istvánné őrnagy, Tiszafüred Város Rendőrkapitánya, aki gratulált 
az újonnan megválasztott képviselő-testületnek, és bemutatta 
Labancz Attila törzsőrmestert, a körzeti megbízottat.

(A testületi ülésekről készült tájékoztatót a következő számban 
közöljük.) 

Oláh Vince

Letette a hivatali esküt a tiszaszőlősi 
önkormányzat…
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Muliterné Bertók 
Gyöngyi
A bizalom nemcsak egy szó,
Mit kimondani is nehéz,
A bizalom egy törékeny kincs,
Mi nagyon könnyen odavész.
A bizalom egy hosszú út, 
Melyen mi is végig megyünk,
S, hogy nehéz lesz-e járni rajta  
Attól is függ, mi mit teszünk. 
A bizalom a legnagyobb díj
Mit másoktól kaphatunk,
S bizony e ritka kincsért sokszor
Nagy árat adunk…   /

ismeretlen szerző, forrás: 
www.idezetekkonyve.hu/

Ezzel a néhány sorral szeretnék 
köszönetet mondani azoknak, 
akik bizalmat szavaztak nekem 
a választáson, és úgy gondolták, 
hogy méltóan tudom képviselni 
az érdekeiket az elkövetkező négy 
évben. Nagyon megtisztelő, hogy 
ennyi tiszaszőlősi lakos hisz ben-
nem, ez óriási erőt ad nekem a 
rám váró feladatok megoldásához. 
Feladat van még bőven, bár mára 
nagyon sok területen behozta a 
falu a lemaradást. Folyamatosan 
szépülnek meg intézményeink, 
az elérhető szolgáltatások köre is 
egyre bővül. Remélem, hogy ez a 
fejlődés az elkövetkező években 
sem áll meg. Hiszek abban, hogy 
igazán jó eredményt csak együt-
tesen, megértéssel, összefogással 
lehet elérni. Ehhez kívánok az új 
Képviselő-testületnek sok sikert, 
kitartást, erőt! Engedjék meg, 
hogy ezúton is gratuláljak képvi-
selőtársaimnak a választáson elért 
eredményeikhez! Sok sikert kívá-
nok mindenkinek!

Soltész András
Gödöllői Agrárközpont Köz-

hasznú Kft  Növénytermesztési 
Tanüzemének termelési igazgató-
ja vagyok, agrármérnök, és helyi 
mezőgazdasági vállalkozó. 

A közösség aktív tagja kívánok 
lenni, tenni szeretnék Tiszaszőlős 
fejlődéséért, előre haladásáért, 
ezért indultam a helyi választáson 
képviselő-jelöltként. Az életem 
eddig is szorosan kapcsolódott a 
faluhoz, a jövőm is a településen 
képzelem el. Ezért is fontos szá-
momra, hogy egy dinamikus fej-
lődő község legyen Tiszaszőlős. 

A kistérség és a Tisza-tó szá-
mos kiaknázatlan lehetőséget biz-
tosíthat számunkra, amelyeket he-
lyi és térségi összefogással lehetne 
kihasználni. Ehhez elsősorban a 
településen belüli adottságok és 
lehetőségek felmérésére, stratégi-
ák létrehozására kell összpontosí-
tani, amelyek kedvezőek mind az 
önkormányzati, mind a vállalko-
zói szféra számára. Ilyen alterna-
tíva: a vidéki turizmus, melyben 
kiemelt szerepet kaphat a horgász 
turizmus és falusi vendéglátás. 
Tiszaszőlős megfelelő célponttá 
válhat termelő tevékenységet foly-
tató szervezetek számára, mert 
előnyös földrajzi fekvése mellett 
kedvező lehet több termelési té-
nyezők jelenléte. 

A település elöregedésének és 
elnéptelenedésének megállítá-
sa kiemelt cél számomra. Ezért 
felül kell vizsgálnunk minden le-
hetőséget, hogy közvetlen illetve 
tágabb környezetünkben milyen 
módon tudunk termelő vállalko-
zásokat telepíteni vagy vonzani. 

A képzett, magasan kvalifi kált 
munkaerő helyben tartására kell 
törekednünk, miközben kiemelt 
cél kell legyen a helyi szociálisan 
rászorult lakosság leszakadásának 
megállítása, felzárkóztatása, hasz-
nos termelő tevékenységbe való 
bevonása. 

Esélyt látok arra, hogy ezen 
célok megvalósításához a jelenleg 
irányító politikai erők is támoga-
tást nyújtsanak. A kormányzat 
számára újra fontos lett a kistele-
pülések fejlesztése, fenntartása, a 
vidék népességmegtartó erejének 
növelése. Ennek érdekében a jö-
vőben várhatóan sok új program 
fog indulni különböző pályázati 
kiírások keretében. 

Vállalkozóként több hasonló 
projekt megvalósításában vettem 
részt, számos pályázatot sikerrel 
kiviteleztem vállalkozásommal, 
mind a településen, mind munka-
helyemen, Gödöllőn. 

Igyekszem a jövőben 
Tiszaszőlős számára is sikeres 
pályázatok megvalósítását előse-
gíteni. Ebben szeretném felhasz-
nálni egyéni tapasztalataimat, 
kapcsolati tőkém valamint vállal-
kozói ismeretségi köröm segítsé-
gét igénybe venni. Jelenleg aktívan 
vizsgálom a helyi lehetőségeket, 
több, különböző a térségben mű-
ködő termelő vállalkozásban 
kapcsolatot tartok és egyeztetek, 
annak érdekében, hogy a kitűzött 
konkrét céljaimat meg tudjam va-
lósítani. A testületi ülések során 
több előterjesztéssel kívánok majd 
élni, amelyek az elképzeléseim ki-
vitelezését konkrétan tartalmazni 
fogják. 
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Új év, új élet… írta Karinthy 
Naplójában. Valahogy a tanár-
ember is úgy érzi szeptember-
ben, hogy valami új kezdődik: új 
elsősök, a felső tagozatban újak 
az ötödikesek, a többi diák sem 
ugyanaz, mint júniusban, az évzá-
ráskor.

Bizakodunk, hogy hátha töb-
ben fi gyelnek ránk tanítási órá-
kon, hátha nem lesz annyi vereke-
dős, agresszív gyerek, mint eddig, 
esetleg megjön a kedvük az olva-
sást illetően, vagy rendezettebben, 
kevesebb hibával fognak írni.

Ez a bizakodás október köze-
pére alábbhagy, mert szembesü-
lünk a tényekkel: a gyerekek több-
ségét (felső tagozatos tapasztalat!) 
nagyon nehéz tartós fi gyelemre 

bírni. Az érdeklődő, új ismeretek-
re vágyó tanulókat gyakran zavar-
ják azon társaik, akik „beszólása-
ikkal” próbálják magukra felhívni 
a többiek fi gyelmét. Ez sajnos a 
szünetekben is folytatódik lökdö-
sődés, verekedés, kiabálás formá-
jában.

Azt tapasztaltam, hogy a „be-
szélgetős” órákon – osztályfőnöki, 
irodalom, kommunikáció stb. – a 
gyerekek többsége szeret közép-
pontba kerülve történetet mesélni 
családról, otthonról vagy akár ön-
magáról. Ez örvendetes, de ilyen-
kor sok esetben az igazolódik, 
hogy otthon erre nincs lehetősége, 
nem hallgatják meg. Saját elmon-
dásuk alapján is sokat ülnek tévé 
vagy számítógép előtt ahelyett, 

hogy egy jót beszélgetnének a csa-
lád többi tagjával. Természetesen 
mindig vannak kivételek, akik-
nek viselkedésük, személyiségük 
sokkal kiegyensúlyozottabb, épp 
ezért a tanulásban is sikeresebbek.

Kedves Szülők!
Soha nincs késő arra, hogyha 

eddig esetleg nem szántak elegen-
dő időt a gyermekükkel való be-
szélgetésre, esti együttlétre, most 
az egyre hosszabbodó estéken 
üljenek le velük, hallgassák meg 
napi élményeiket vagy kis gond-
jaikat, bánatukat is! Ez nemcsak a 
gyereknek jelent szorosabb érzel-
mi köteléket, biztonságot, hanem 
a család összetartását is erősíti!

Szabóné Szegedi Edit

Gondolatok az iskoláról, a hétköznapokról

Valamikor a nyár elején megke-
resett Wachter Barta Csaba, hogy 
szeretné az intézményünket támo-
gatni. Összedugtuk a fejünket és 
átgondoltuk, mi az, ami hasznos 
lenne a gyermekeink számára, 
amivel igazán örömet lehet szerez-
ni nekik. Az udvari játékokra esett 
a választásunk. Most sokan gon-
dolkodóba esnek: vajon ki is Ő?

 Wachter Barta Csaba a 
Systrend Számítástechnikai Zrt 
műszaki vezérigazgató helyettese. 
Régi kötődése van a falunkhoz: 
szeret a Tiszán horgászni és gyö-
nyörűen felújította a településünk 
egyik legrégebbi házát. Csaba tag-
ja annak az egyesületnek (WJU), 
amelyet Magyarországon dolgo-
zó német üzletemberek alapítot-
tak. Ők megkérdezték Csabától, 
hogy ebben az évben kit-kiket 
támogasson az egyesületük. Arra 
gondolt, miért ne lehetne a támo-
gatott intézmény a mi óvodánk?! 

Az ötletet megvalósítás követte, 
és szeptember 3–án meghozták az 
ajándékokat: egy modern hűtő-
szekrényt, 2 darab masszív rollert 
és a 3 méter átmérőjű trambulint, 
amilyet eddig csak az akrobaták 
előadásain láthattunk. Csabával 
többen is érkeztek, volt közöttük 
magyar és német üzletember is, 
de egymást segítve, profi  módon 
összeállították a trambulint. Na-
gyon büszkék voltunk, amikor 

elkészült. A gyerekek azonnal bir-
tokba is vették. Ezúton szeretném 
megköszönni óvodás gyermeke-
ink és az óvodai kollektíva nevé-
ben a felajánlásukat!

  Munkájukhoz kívánunk sok 
sikert, és visszavárjuk őket a meg-
szépült óvodánkba, hogy mél-
tóképpen megköszönhessük az 
ajándékokat!

Boros Lászlóné 
tagóvoda-vezető
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Augusztus 20-án ünne-
pi istentisztelet volt a refor-
mátus templomban, ahol 
igét hirdetett Beszteczey 
András Egyházmegyei lel-
készi főjegyző és Kéki Ibo-
lya református lelkész. Ezt 
követően Kerekes András 
polgármester méltatta a 
nemzeti ünnepünk jelen-
tőségét, majd köszöntötte 
Juhász Istvánné tanítónőt, 
és átadta a képviselő-tes-
tület által adományozott 
díszpolgári emlékplakettet 
és oklevelet. Beszédének 
ezt részletét az alábbiakban 
közöljük:

„Ezeréves államisá-
gunk bizonyítja, hogy 
szent István álma „gyö-
keret eresztett és kalászt 
érlelt” a Kárpát-medencé-
ben. Azóta sok nemzedék 
váltotta itt egymást, tette 
mindenki a dolgát: földet 
művelt, kereskedett, gyer-
meket keresztelt, beteget 
ápolt, tanított, szervezte a 
közéletet, temette a holta-
kat. Mindenki hagyott va-
lamilyen nyomot, de ezek 
többségét nem őrizte meg 
a kollektív emlékezet. So-
kak tevékenysége a feledés 
homályába veszett. Ezt fel-
ismerve a képviselő-testü-
letünk úgy döntött, hogy 
Tiszaszőlős Község Díszpol-
gára címmel ismeri el azok 
tevékenységét, akik jelentő-
sen elősegítették a települé-
sünk fejlődését, hírnevének 
öregbítését. A cím erkölcsi 
elismerés, nem jár anyagi 
juttatással, a település há-
láját és köszönetét fejezi ki.

A mai ünnepségün-
kön Juhász Istvánné Kossa 
Mária tanítónő munkás-
ságát szeretnénk méltatni 

azzal, hogy ismertetem a 
Tiszaszőlős Község képvi-
selő-testületének határoza-
tát:

Tiszaszőlős Község Kép-
viselő-testülete - elismerve 
Juhász Istvánné arany- gyé-
mánt- vasdiplomás taní-
tónőnek a község közok-
tatásában végzett 32 éves  
következetes és eredményes 
nevelő- oktató munkáját, 
a nemzeti hagyományok 
és a magyar kultúra helyi 
ápolásában végzett elévül-
hetetlen érdemeit – részére 
Tiszaszőlős Község Díszpol-
gára címet adományozza. 

Juhász Istvánné Kossa 
Mária 1912. augusztus 19-
én született Tiszaszőlősön. 
Édesapja Kossa József re-
formátus kántortanító, 
iskolaigazgató, édesany-
ja háztartásbeli. Az elemi 
iskolát Tiszaszőlősön, a 
polgárit Tiszafüreden vé-
gezte, majd a kecskeméti 
tanítóképzőben folytatta a 
tanulmányait, és 1931-ben 

néptanítói oklevelet szer-
zett. Az oklevél megszerzé-
se után a szőlősi iskolában 
szeretett volna elhelyez-
kedni, de a helyi iskolaszék 
elnöke nem támogatta a 
kinevezését, ezért csak 
1936-ban állhatott kated-
rára. Az akkori viszonyok 
között népes osztályokat 
tanítottak, nem volt ritka 
az 50-60 fős osztály sem. 
Szakmai munkásságát a 
következetesség jellemezte. 
Nagy gondot fordított az 
alapkészségek - írás, olva-
sás, számolás - fejlesztésé-
re. A korabeli feljegyzések 

szerint a 70 fős első osztály 
minden tanulója a tanév 
végére megtanult olvasni. 
Szigorú, következetes taní-
tó hírében állott. Feladatá-
nak tekintette a tehetséges 
paraszt gyerekek segítését, 
a nemzeti hagyományok 
ápolását, őrzését. A tanítási 
óráin sok népmesét olvas-
tak, népdalt tanultak. Részt 
vett a falu kulturális életé-

ben, a református nőmoz-
galomban, a helyi dalárdá-
ban, színjátszó csoportban, 
télen felolvasó esteket 
tartott. Férjével - Juhász 
István kántortanítóval, az 
iskola későbbi igazgatójá-
val - a község meghatáro-
zó személyiségei voltak. 
1968-ban elismert, meg-
becsült pedagógusként vo-
nult nyugdíjba. Férje nyug-
díjazása után - 1972-ben 
 Tiszafüredre költöztek, de 
szívében sohasem szakadt 
el szülőfalujától.

Nehéz, de gazdag élet-
pálya van mögötte. Nem 
lehetett biztos abban, hogy 
tanítása „termékeny talaj-
ra hull és kalászt érlel”. Mi 
már tudjuk, hogy élete, 
munkássága példaként áll 
a település lakói előtt. A 
díszpolgári címmel is ezt 
szeretnénk elismerni.

Köszönjük tanító néni, 
és mielőbbi gyógyulást, 
teljes felépülést kívánunk 
Önnek! 

Távollétében a menye – 
Dr. Juhász Istvánné – vette 
át az elismerést, ugyanis a 
tanító néni egy baleset mi-
att tartósan kórházi ápolás-
ra szorult.  A tanítványok 
nevében személyes hangú 
köszöntőt mondott Soltész 
Lászlóné, és egy szép vers-
sel köszöntötte az ünnepel-
tet Szabóné Szegedi Edit. 
Az istentiszteleten megszó-
lalt a felújított orgona, szép 
hangversenyt adott: Fejszés 
Dániel, Kerekes Eliza, Sza-
bó Eszter, és ünnepi ebéd-
del ért véget az augusztus 
20-i megemlékezés.

Oláh Vince

Tiszaszőlős első díszpolgára



6 Szőlősi Hírek 2010. november

Az elmúlt nyár nagy próbatétel elé állította a 
szőlő és gyümölcstermesztőket is. A gyakori esők 
miatt sűrűn kellett permetezni, ha valaki nem akar-
ta, hogy a gombák szüreteljék le a termést. Képes 
János kertjében is felütötte a fejét mindenféle nya-
valya, de sikerült megmenteni a télire való gyü-
mölcsöket. Szép termést adott a szőlő, de a fi atal 

almafákra sem panaszkodik... A dús lombozat alatt 
ott van a gondoskodás gyümölcse: a sok-sok piros 
alma.

Ki Mit Tud? és idősek világnapja a szociális 
intézményben…

Zajlik az élet az Idősek 
klubjában. Szeptember 
16-án rendeztünk klub-
tagjaink között házi Ki 
Mit Tud?-ot. Nagy örö-
münkre mindenki ké-
szült valamivel, sok szép 
éneket, verset, prózát 
hallhattunk, de volt olyan 
is, aki táncra perdült. 
Az egyéni szereplések 
után három csoportra 
osztva mérhették ösz-
sze tudásukat az idősek. 
A feladatok megoldása 
mindenkinek jól ment, 
mindhárom csapat ügye-
sen vette az akadályokat.  
A résztvevőknek kis aján-
dékkal és fi nom krumplis 
pogácsával kedvesked-

tünk, ezzel is kifejezve, 
hogy milyen büszkék va-
gyunk rájuk. Ez a házi 
verseny bemelegítésként 
szolgált a november 24-
én megrendezésre kerülő 
Őszülő Ki mit tud? -ra, 
amelyen a környék idő-
sek klubjai mérik össze 
majd tudásukat különbö-
ző kategóriákban. 

Október 2-án az idő-
sek világnapja alkalmá-
ból köszöntöttük a klub 
tagjait. Polgármester úr 
köszöntője, és az álta-
lunk előadott kis rövid 
műsor után gulyásleves-
sel, majd Szőkéné Ju-
liska néni isteni rakott 
kifl ijével kedveskedtünk 

az időseknek. Az ebédet 
közös nótázás és tánc 
követte. Remélem, min-
denki jól érezte magát 
ezen a napon.  

Engedjék meg, 
hogy ezúton köszönt-
sek minden nyugdíjas 
tiszaszőlősi lakost az 

idősek világnapja alkal-
mából. Jó egészséget, és 
családjuk körében eltöl-
tött hosszú boldog éle-
tet kívánok a magam és 
munkatársaim nevében!

Muliterné Bertók 
Gyöngyi

ESZI-vezető
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Anyakönyvi hírek – Találkozó 2010-benAnyakönyvi hírek – Találkozó 2010-ben

Anyakönyvi hírek 
Legutóbbi számunk óta születtek:
Oláh Bence  anyja neve: Dohos Mária
Kovács Hunor  anyja neve: Kalóz Beáta
Révész Nikolett  anyja neve: Szőke  Éva
Vígh Mária  anyja neve: Pálfi  Mária
Jó egészséget!

Legutóbbi számunk óta elhaláloztak:
Tóth Bálint  anyja neve: Birgés Etelka
Horváth Imre  anyja neve: Nyikos Erzsébet
Kuczik György  anyja neve: Tóth Erzsébet
Varga Imre  anyja neve: Hajdú Mária
Nagy János  anyja neve: Gulyás Mária
Kalmár Péterné  anyja neve: Péntek  Sára
Karacs Imréné  anyja neve: Gyöngyösi Sára
Hajnal István  anyja neve: Papp Piroska
Béke poraikra!

Hangzott el negyven éve…
2010. szeptember 11-én nagyon 

szép eseményre került sor települé-
sünkön.  Az 1970-ben végzett és el-
ballagott 8. osztály tanulói találkozót 
szerveztek. A negyven éves emléke-
zésen akkori osztályfőnökük Bartók 
Lajos és felesége is megjelent. 

Többen szer-
veztünk: Nyíri 
Maris, Csortos 
Ica, Kulcsár Mari-
ka, Bodon Esztike 
és én, mondta el 
nekünk Gazdag 
Lászlóné (Sóskúti 
Ilonka).  A szerve-
zési feladatokat fel-
osztottuk magunk 
között, ez elenged-
hetetlen volt, mert 
a negyven év, az 
negyven év… Volt 
olyan, akit tényleg 
nem láttunk több 
évtizede.

Összejövetelünket – az iskola be-
járása után - a jelenlegi ebédlőben 
folytattuk, ami akkor még osztályte-
rem volt. Az iskola épülete nagyon 
megváltozott - megszépült - mióta 
mi elkerültünk. Akik azóta nem lát-
ták, nagy örömmel jegyezték meg, 
hogy sok városi iskola a nyomába 
sem érhet a mi kis iskolánknak! A he-

tes - Kulcsár Marika - jelentett: 
Tanár úrnak jelentem, hogy a 39 főből 
22 jelen van... Egy perces néma csend 
után jött az emlékek hosszú sora. A 
legfőbb kérdése az volt az osztályfő-
nöknek, hogy kinek hogyan sikerült 
az élete, ki maradt a szakmájánál, ki 
váltott, kit hová sodort az élet? Néhá-

nyan a távolság, vagy egyéb elfoglalt-
ság miatt nem tudtak eljönni,  voltak 
akik levélben számolt be az életük 
legutóbbi negyven évéről. Akik jelen 
voltak, azok mosolyogva fogadták 
Szalai István kérését: Tanár Úr! Nagy 
kérésem lenne! Csak még egyszer meg-
húzná úgy a pajeszomat, mint 40 évvel 
ezelőtt?!  És Bartók tanár úr eleget tett 

Pista kérésének… A hangulat egyre 
oldottabb lett, előkerültek a gyerekek 
és az unokák fotói, miközben jóízűen 
elfogyasztottuk a találkozóra rendelt 
estebédet.

Heten már nincsenek közöttünk, 
értük díszharangot húzattunk. Kisé-
táltunk a temetőbe virágot tettünk 

sírjaikra, akik nem 
itthon vannak el-
temetve, azok virá-
gait az úrasztalán 
helyeztük el.  

Tényleg nagy iz-
galommal vártuk és 
szerveztük a talál-
kozót. Hisz az em-
lékek visszahozták 
gyermekkorunkat, 
annak minden szép 
és fájó mozzanatát.
   Kell, hogy ilyen 
esemény is legyen 
az ember életében, 
mert rájövünk, 
hogy az emlékek-

ből táplálkozunk, és idővel minden 
elcsattant pofon, meghúzott pajesz, 
és egy-egy rossz jegy is szép volt!

 A találkozó végén határoztunk: 
Öt év múlva újra találkozunk! Úgy 
legyen!

A beszámolót lejegyezte: 

Tolvajné Zsuzsa

Találkozzunk 2010-ben!
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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.sz.

Hónapokon át készültünk a „ Kár-
pát Medence Magyarlakta Települései 
Virtusvetélkedője” elnevezésű prog-
ramra. Tiszaszőlős életében ez több 
szempontból is mérföldkő volt: ez volt 
az első többnapos rendezvényünk, 
ahol négy nemzet versenyzői mérték 
össze tudásukat a felmenő rendszerű 
verseny döntőjén. Pénteken vártuk a 
csapatokat, akik időben megérkeztek, 
regisztráltak és vezetőik csapatérte-
kezleten pontosították a versennyel 
kapcsolatos minden felmerülő kérdé-
süket. Már kora délután elkezdődtek a 
kulturális programok a 
Nóbordán, ahol a nép-
művészeté és a színházé 
volt a főszerep. Az est 
fénypontja a Dzsungel 
könyve c. musical volt, 
melyet a Kabai Nyári 
Színház előadásában 
tekinthették meg az 
érdeklődők. Szom-
baton a Tiszafüredi 
Mazsorettek és a Fúvós 
Zenekar vezetésével 
felvonult az összes ver-
senyző. Az ünnepélyes 
megnyitó után elkez-
dődött a virtuskodás, 
emberek százai néze-
lődtek és szurkoltak a sportpályán. A 
hőség és a versenyszámok próbára tet-
ték a résztvevők állóképességét. A fá-
radt testeket kerti hűsítő zuhany várta, 
melynek igen örültek a versenyzők 
és a szurkolók. Az egyéni számok 16 
órakor fejeződtek be, a csapatok ekkor 
fogyaszthatták el a jól megérdemelt 
ebédet. Idő közben elkezdődtek a kul-
turális programok is a színpadon. A 
gyerekeket népi játékok, majd Levente 
Péter interaktív műsora szórakoztatta. 

A zenés könnyed programok soroza-
ta feledtette a meghúzódott izmok, az 
elnehezedő végtagok kínjait. Az Origo 
együttes élő koncertje után a tűzijá-
ték rajzolta csodás fényfüggönnyel 
és utcabállal zártuk a napot, ami már 
sokaknak a következő nap kezdetét 
is jelentette. Vasárnap reggel kamiont 
húztak és szekeret toltak a csapatok. A 
rendezvény karitatív jelleget is öltött, 
hisz a jótékonysági kamionhúzás be-
vételét - 110.500.-Ft-ot  - a Tiszaszőlősi 
Gyermekekért Alapítvány kapta. Itt 
szeretnénk megköszönni minden 

adakozónak a felajánlott összeget! 
A nemzetközi döntő befejező része 
a váltóverseny volt. Erre vasárnap 
délután került sor, melyben minden 
csapat erejét nem sajnálva - dacolva a 
nyomasztó hőséggel - fairplay módon 
teljesítette a kiszabott feladatokat.

Amint azt már az elején említet-
tük, ez a maratoni hosszúságú falunap 
a korábbi rendezvényeinkhez mérten 
rendhagyó program volt. Nagy kö-
szönettel tartozunk minden támoga-

tónknak, akik anyagi, tárgyi, erkölcsi 
segítséget nyújtottak a színvonalas 
megrendezéshez. Köszönetet mon-
dunk minden önkormányzati, általá-
nos iskolai, óvodai, ESZI dolgozónak, 
akik erejüket és szabadidejüket nem 
kímélve segítették célunk elérését. Kü-
lön is említhetnénk még további olyan 
tiszaszőlősi lakosokat, aki hívásunkra 
jelentkeztek, és tették a dolgukat há-
rom napon át.

De a főszereplő a csapat volt, akik 
nélkül ez a rendezvény nem jöhetett 
volna létre! Ők: Darai Richárd, Feke-

te Győzőné, Feketéné 
Bajzáth Ágnes,  Gönczi 
Ágnes, Halmai János, ifj . 
Kalóz Imre, ifj . Muliter 
István, Nagy Tiborné,  
ifj . Paska Ferenc, Paska 
Zoltán, Paska Zoltánné, 
Simon György, Simon 
Györgyné, Szomba-
ti Benő, Tolvaj László, 
Varga Zoltán, Virág Zol-
tán, Zabolai Lászlóné. 

Ha ők nincsenek, 
vagy nem veszik ko-
molyan a vállalt fel-
adatukat, rendezvényt 
ugyan tudtunk volna 
szervezni, de nem ilyet! 

Köszönjük nekik, hogy negyedik éve 
cipelik a mázsákat, versenyeznek a 
másodpercekkel és a centiméterekkel. 
A nemzetközi döntő egy kicsit róluk 
szólt, és mindenkinek!

Köszönöm a csapat nevében a bíz-
tató szavakat, és itt még nem hagyjuk 
abba! A csapatunk három év alatt az 
utolsó (13.) helyről feltornázta magát 
a 3. helyre, a szebben csillogó érmek 
még előttünk vannak... Hajrá Szőlős!

Tolvajné Zsuzsa

Virtus volt, van és lesz…


