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GRATULÁLUNK…
VARGA MIHÁLY Úrnak, országg yűlési képviselőnknek miniszteri kinevezéséhez.
Felelős megbízatásához sok sikert, eredményes tárg yalást kívánunk.

Júliusi Gondolatok
Tisztelettel köszöntöm a Szőlősi Hírek olvasóit! Mikor e
sorokat papírra vetem, július 25-e van, ma távozik az IMF és
az EU delegációja hazánkból. Sűrű napok (a szervezetek képviselőivel való tárgyalások ideje), és eseménydús félév áll mögöttünk. A nyári rendkívüli parlamenti ülésszak július 12-én ért
véget, országgyűlési képviselő társaimmal befejeztük az első
félévi jogszabályalkotást, azonban azóta is teljes gőzzel dolgozik a kormányzat.
A mostani egyeztetések a Nemzetközi Valutaalap és az Európai Unió küldöttségével egy tárgyalássorozat első, tényfeltáró szakaszát jelentették, amelyek még nem az ajánlatokról és
nem a hitel-megállapodás részleteiről szólnak. A most, július
17. és 25. között zajló egyeztetések során áttekintettük a
magyar és az európai gazdaságban zajló folyamatokat és
a magyar gazdaságot jellemző
indikátorokat.
Mint a magyar tárgyalódelegáció vezetője, azt a célt
tartottam és a tartom a legfontosabbnak, hogy mindenképpen olyan hitel-megállapodásra törekedjünk, amely
előnyös az országnak és az
itt élő embereknek. Elővigyázatossági-jellegű megállapodásra
törekszünk, mivel jelenleg Magyarországnak nincs szüksége
külső forrásokra államadósságának finanszírozásához. Magyarország képes államadósságát a pénzpiacokról finanszírozni, ám arra az esetre, ha az Európai Unióban bármilyen
váratlan pénzpiaci esemény történne - ami hatással lenne az
európai és azon keresztül a magyar pénz- és állampapírpiacokra - biztonságot jelenthet egy pénzügyi védőháló. Naprakésznek kell lennünk, tennivalónk van bőven. Recseg-ropog a
világ, különösen Európa, rosszabbnál rosszabb hírek sorjáznak

egymás mögött. Írország, Portugália, Görögország után most
Spanyolország van soron, a spanyol bankok – segítség nélkül –
bedőlés előtt állnak. (Majdnem minden második spanyol fiatal
munkanélküli!) Ugyanez a helyzet Ciprussal, ők éppen most
az oroszoktól kértek pénzt, bár a mérete miatt ez az ország legalább nem okozhat nagy galibát. Nem úgy Olasz- és Franciaország. Az előbbinél már tüntetések, sztrájkok jelzik a bajokat,
az utóbbit még csak, mint esélyest emlegetik a válság kapcsán,
de ezek a vélemények egyre hangosabbak. Itt pedig a méret is
számítani fog.
A magyar kormánynak ilyen sziklák és zátonyok között kell
kormányoznia az ország hajóját. Egyszerű gazdasági összefüggés, hogyha a szomszédjainknak, vagy azoknak az
országoknak, ahová mi szállítunk és kereskedünk, gondja
van, akkor emiatt nekünk is
fájhat a fejünk. Nehéz lenne
megcáfolni. Két dolog adhat számunkra esélyt. Egyik,
hogy legfontosabb gazdasági
kapcsolatunk Németország,
egyelőre állja a sarat. A másik
esély, hogy az ország mindig
rendelkezzen forgatókönyvvel a nehezebb időkre. Ebbe az irányba tettük meg az első lépéseket az elmúlt napokban, a tárgyalások során.
Kedves Tiszaszőlősiek, kedves Vendégek! Kívánok Önöknek további kellemes nyarat, érezzék jól magukat a falunapon,
a virtusvetélkedőn szurkoljanak a hazaiaknak! Kívánom, hogy
kitartással, jó erőben és egészségben végezzék feladataikat,
munkájukat; magam is azt teszem, türelemmel és bizakodással
tekintve az előttünk álló időszakra!
Varga Mihály
miniszter, országgyűlési képviselő
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Olvasók!
A Szőlősi Hírek 2012. évi első számának lapzártáját követően
Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 alkalommal ülésezett.
1./ 2012. június 11.
• Megalkotta Tiszaszőlős Község Önkormányzat 5/2012. (VI.11.)
számú rendeletét a házszámozásról és a házszám megjelölésének módjáról.
• Megtárgyalta és elfogadta a Tiszaszentimrei Református Egyház
Szociális Szolgáltató központ Tiszaszőlősi Gyermekjóléti Szolgálatának 2011-ben folytatott gyermekvédelmi tevékenységéről
szóló beszámolót.
• Döntött a Tiszaszőlős, Sport út 7. sz. alatti ingatlan megvásárlásának elutasításáról.
• Működési támogatást nyújtott a Kinizsi Sport Horgász Egyesület részére.
• Döntött a Horváth és Társa Kft. árajánlatáról a települési közintézmények biomasszával történő fűtési mód tervezése tárgyában.
• Jóváhagyta Tiszaszőlős Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával történő együttműködési megállapodás megkötését.
• Jóváhagyta Tiszaszőlős Község Görög Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködési megállapodás megkötését.

•

Három éves futamidőre 6.974 ezer Ft fejlesztési hitel felvételéről
döntött a helyi önkormányzati utak felújításához elnyert támogatás önerejéhez.
• Elutasította együttműködési megállapodás megkötését a
TÁMOP-6.1.2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázat tárgykörében.
• Elbírálta a START közmunka program keretében önkormányzati közutak karbantartásához felhasználandó aszfalt árajánlatokat.
• Döntött a körzeti megbízott részére felajánlott lakás bérleti szerződésről.
2./ 2012. július 9.
• Döntött Tiszaszőlős település ÉAR vízminőségjavító program
keretében megvalósuló VÍZHÁLÓZATI REKONSTRUKCIÓval kapcsolatos egyeztetéséről.
• Elvi döntést hozott a település vízi-közműveinek (ivóvíz- és
szennyvíz-közművek) működtetése tárgyában a történő bérletiüzemeltetési szerződés megkötéséről.
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 és a
település honlapján ( www.tiszaszolos.hu) is megtekinthetők.
Debrődiné Zoboki Magdolna jegyző

Tiszaszőlős Község Képviselő-testülete őszinte tisztelettel köszönti Juhász Istvánné Kossa Mária arany-, gyémánt-,
vasdiplomás tanítónőt, Tiszaszőlős Község Díszpolgárát közelgő 100. születésnapja alkalmából és megköszönve a
községünkért végzett tevékenységét jó egészséget kíván, hogy még sokáig érezhesse a tisztelői megkülönböztetett szeretetét.

EU támogatásból Elkészült
8 út felújítása
A beruházás keretében Tiszaszőlős belterületén található szilárdburkolattal ellátott 8 útszakasz (Szabadság tér, Petőﬁ utca,
Béke utca, Hétvezér utca, Sport utca, Dózsa György utca, Katona József utca, Árpád utca) felújítása valósult meg, összesen
3368 m hosszan.
A felújítást 2012. május 4. napján kezdtük meg, a befejezésre és a műszaki átadásátvételre 2012. június 18-án került sor.
Településünk a területfejlesztési szempontból leghátrányosabbnak minősített 48
kistérség egyikében található. Tiszafüred várostól történő szétváláskor településünkön
a kiépített utak aránya 27 % volt, jelenleg is csak 41 %-os a kiépítettség. A fejlesztés
megvalósításával csökkent az elmaradottságunk a régión belüli, valamint az országos
szinthez képest. Ezek az infrastrukturális elemek nemcsak a lakosság mindennapi
igényeinek kielégítését szolgálják, hanem alapfeltételei a kistérségünk gazdasági
megerősödésének, a területi innováció terjedésének, a turisztikai attrakciók
vonzerejének. A fejlesztés lehetőséget teremt településünk vonzóbbá tételére a
betelepülni kívánó vállalkozások számára, és már a meglévők helyben tartására.
Ezzel valószínűsíthető, hogy csökken az álláskeresők száma és a munkanélküliek
aránya (jelenleg 13,37 %) a településen.
A beruházás részben egy 40.397.772.- Ft-os európai uniós támogatásból, valamint
6.058.508.- Ft saját forrásból valósult meg.
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A 100. születésnapra…
Juhász Istvánné Kossa Mária augusztus 19-én lesz 100 éves.
A közelgő születésnap alkalmából ismerősei, tisztelői köszöntik a tanító nénit:
Igó Károly és felesége: Jól ismertük a tanító nénit, hiszen

mindkettőnket tanított, sőt amikor az Alkotmány útra költöztünk szomszédok is voltunk. Milyen tanító volt? Követelménytámasztó, csendes, nyugodt, ritka jó pedagógus. Szívből szerette
a gyerekeket, különösen a szorgalmas szófogadókat. A tanítási
óráin rendet tartott. Mi, gyerekek megjegyeztünk egy érdekes
szokását: nagyon fázós volt, amikor megérkezett a hűvösebb idő,
hozta a plédet és körülcsavarta a derekán. Velünk járt a fia is, de
vele sem kivételezett, neki is mindent meg kellett csinálni. Felnőttként egyszer én festettem ki a lakásukat. Nem jártunk össze,
ők viszont gyakran megfordultak a szomszédban Pálfi János bácsiéknál. A nyugdíjazásuk után elkerültek Tiszafüredre, de még
sokáig visszajártak kerékpárral a felső földön lévő kertbe, mert
azt vallották, hogy mozogni, dolgozni kell…
Soltész Lászlóné: Szegről-végről rokonok is vagyunk, így sok

érdekes emlék fűz hozzájuk. Nagymám sokszor mesélte, hogy
gyakran tologatta, ringatta a „kisasszonyt” a vesszőből készült
gyerekkocsiban. Engem, sőt az édesanyámat is tanította Mariska néni. Egyszer tanfelügyelő látogatott el hozzánk és felmérést
készített helyesírásból. Én nagyon izgultam, így többször hibáztam. Mariska sétált a padok között és észrevette a hibámat. Nem
szólt semmit, csak rámutatott, nekem azonnal eszembe jutott a
megoldás. Osztálytársam volt az unokahúga, Kossa Valika is.
Mindketten jó tanulók voltunk, de gyakran volt közöttünk vita.
Értett a nyelvünkön, és a rivalizálást ügyesen helyrerakta. Amikor befejeztem az általános iskolát azt írta az emlékkönyvembe:
„a szorgalom, udvariasság, szerénység, nagy akaraterő, és kitartás

hűséges útitársad maradjon az élet nehéz útjain” Amikor már én
is tanítottam gyakran felhasználtam az ötleteit, úgy viselkedtem,
beszéltem, ahogyan azt a tanító nénitől láttam. Azóta is őrzöm ezt
a tőle kapott útravalót!
Sóskúti Istvánné: Ő volt az a tanító, akire ma is szívesen emlékszem vissza, hiszen engem is, lányomat és a vőmet is tanította
Mariska néni. Nem kiabált senkivel, nem verekedett soha, amit
ígért mindig megtartotta. Nagyon figyelt mindenki az óráján.
Évekkel későbbi esküvőnkre is meghívtuk Mariska nénit, el nem
jöttek, viszont az akkor nászajándékba adott két tányér és két
bögre a mai napig féltve őrzött kincsem.

Gazdagné Sóskúti Ilonka: Mariska néni egy vékony, magas
nő volt, aki ha belépett az osztályterembe máris csend lett, pedig
soha nem szólt rosszat. A puszta megjelenése is tekintélyt parancsolt. Egyenes tartású, nyugodt beszédű, nagyon kiegyensúlyozott ember volt. Órán mindig azzal motivált minket, hogy ha jól
viselkedünk és megoldjuk a kiszabott feladatot, akkor mesét olvas. Volt neki egy nagyon-nagyon öreg, vastag mesekönyve, aminek minden lapja már rongyos volt a használattól. Ezt a könyvet
az osztályterem végén lévő szekrénybe zárva tartotta, a szekrény
kulcsa Kálmán Idánál volt. Amikor a munkát befejeztük szól:
„Iduka! Hozzad a könyvet!” Ida hozta a könyvet, Mariska néni
ígéretéhez híven olvasta a mesét, amit a legrongyabb fiú is szájtátva hallgatott! Talán még a légy zümmögését is hallottuk. Ezzel a
sok szép mesével megszerettette velünk az olvasást!
Kerekes András: Én is jól ismerem a tanító nénit, bár engem
már nem tanított, viszont kezdő tanítónőként az édesapámat,
majd később mindkét bátyámat ő oktatta a betűvetésre. Korábban a Juhász család a Péntek Ferenc úton lakott, majd átköltöztek
az iskola melletti szolgálati lakásba, ekkor édesapám vásárolta
meg az eladásra szánt házukat. Ezért bármilyen velük kapcsolatos
esemény nagyobb hangsúlyt kapott nálunk, szüleim is tisztelettel
beszéltek a már akkor is idős tanító házaspárról: Pista bácsiról és
Mariska néniről. Negyven éve elköltöztek Szőlősről, de jellegzetes
alakjuk élénken él - különösen az idősek - emlékezetében. 2009ben a képviselő-testület elsőként Mariska néninek adományozta a
Tiszaszőlős Község Díszpolgára címet, elismerve a sok évtizedes
oktató-nevelő munkát. Úgy gondolom jó döntés volt, hogy ezt a
megtisztelő címet egy köztiszteletben álló, elismert tanítónő kapta. Kívánom, hogy sokáig tartsa meg a családja körében a jó Isten
erőben és egészségben.
Lejegyezte: Tolvajné Zsuzsa
és Oláh Vince
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Aratás után…
Beszélgetés Bodnár László mezőgazdasági vállalkozóval
Országszerte véget ért az aratás, a mezőgazdaság legnagyobb
nyári munkája. A híradásokból
tudjuk, hogy kb. 4 millió tonna
kenyérgabona termett, így hazai
búzából megvan az ország jövő évi
kenyere. Így van már több évtizede, legyen bármilyen is az időjárás
hazai földön megterem a „minden
napi”-hoz való alapanyag. Bodnár
László mezőgazdasági vállalkozót
is arról faggatjuk, milyen lett az
idei termés?
Bodnár László (BL): Az idén
közepes termést takarítottunk be.
Nagyon száraz volt az ősz, vékony
volt a téli hótakaró, és a kora nyári
hőség is apasztotta a termés menynyiségét. A családi vállalkozásunk
175 hektárról aratott őszi búzát,
ezen kívül volt még 86 hektár árpánk vetve. Az őszi búza termésátlaga 4,5 tonna lett hektáronként,
ez egy kicsit jobb, mint a megyei
átlag. Korábban volt már ennél
jobb is, rosszabb is… Viszont a
minősége igen jó lett, az egész termés Malmi I. minősítést kapott,
vagyis étkezési minőségű búza.
Milyen a jó búza?
BL: Ezt tudományosan is meg
lehet fogalmazni, de röviden úgy
lehetne: amelyiknek magas a hektolitersúlya, a fehérje és sikér tartalma, alacsony a víztartalma és
tiszta. Az ilyen búzából őrölhető
jó liszt és süthető jó kenyér. A
gyengébb minőségű búzából állati takarmány lesz. Én évek óta
magyar nemesítésű Martonvásári
búzát vetek, mert ezek a fajták
jobban elviselik az Alföld szélsőséges időjárását: a forró napokat, a
száraz hideget és a kevés csapadékot. Viszont Szőlős határában sok
a mélyfekvési terület, ezért a túl
sok eső sem jó, mert a víznyomta
területeken nem terem búza.
Megéri ma búzát termelni?

Ha a gazdaságosság szempontjait nézzük, van olyan növény, ami
jobban fizet, például a tök, a repce vagy a napraforgó, de ezeknek
nagyobb a kockázata is. Az idén
nem sikerült a repce, nem kelt ki
a száraz ősz miatt. A búza szereti
a szőlősi földet, legyen az réti, homokos felsőföldi, vagy szikes talaj.
Ez utóbbi ugyan kevesebbet ad, de
a termése acélosabb. A magasabb
aranykorona értékű földeken például az Oszkárban vagy a Lődben
korábban 60-70 tonna búza is termett hektáronként. Van piaca a
jó minőségű búzának, bár az ára
változó, az idén is megérte ezt
termeszteni. Egyébként ez a földdel bánók kötelessége is, hiszen a
mi kezünkben van az ország jövő
évi kenyere. De azt mindenkinek
tudni kell: az idő a gazda! A júniusi határban rekordtermést ígért a
kukorica és a napraforgó, de júliusi forrósság nagyon megváltoztatta a korábbi várakozást.

őszi vetésnek, végzi a tarlóhántást,
és ha a napraforgót betakarította,
kezdheti a búza és repce vetését.
Így vagyok ezzel én is, most éppen
talajmunkákat végzünk, és már
tervezem, hogy hová vetjük a jövő
évi kenyérnekvalót - a búzát.
Névjegy Bodnár László (68)
a Gyöngyösi Főiskolán szerzett
agrárképesítést. A mezőgazdaság iránti vonzalmát a családból
hozta, a szülei is földet műveltek
a karcagi határban. 48 éve foglalkozik növénytermesztéssel. A
szakmát a helyi Petőfi Termelőszövetkezetben kezdte, majd a
rendszerváltást követően családi
vállalkozást alapított és saját, valamint bérelt földön gazdálkodik. A gazdaság irányításában
sokat segít a felesége Marika, fia
és leánya. A nyári szünetben az
unoka is gyakran látható a fehér
Nívában, amint elkísérik a papát a határba. A családi gazdaság
alapvetően búza, árpa, kukorica,

Most, hogy már a magtárban
van az idei termés, mit csinál egy
mezőgazdász?
Még a napraforgó és a kukorica
kint van… De gondolatban már a
következő évi vetés előkészítésén
fáradozik: készíti elő a talajt az

napraforgó és repcetermesztéssel
foglalkozik. Korábban foglalkozott sertéstenyésztéssel is, de annak nem voltak meg a feltételei.
Az elmúlt közel öt évtizedben
igazi szőlősi lett, már nem cserélne lakóhelyet.
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Történetek a hétköznapokból
Helyi újságunk első számának vezércikkében történetet olvashattunk az emberi összefogásról, segítségnyújtásról, amely példaértékű lehet mindennapjainkban. Az írás végén kérdés vagy inkább felhívás
hangzott el felénk: „Vajon itt Tiszaszőlősön is léteznek
hasonló történetek?”
Ha nem is ekkora horderejűek és látványosak, de
nálunk is példázhatná néhány emberi sors bemutatása,
hogyan segíthet mélypontra jutott társainkon az odafigyelés, az önzetlen segítségnyújtás.
A téma azért kényes, mert nem biztos, hogy ezen
embertársaink szeretnének a nagy nyilvánosság előtt
újra szembesülni kilátástalan helyzetükkel, még akkor sem, ha közben egy ismerős, barát vagy az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó munkatársai
segítették ki őket ebből a helyzetből.
Szociális bizottságban végzett munkánk során jóleső érzés volt értesülni arról, ha valaki hosszantartó
betegség, gyógykezelés után újra egészséges lett, s a
gyógyulásához ha csak szerény anyagi segítséggel is,
de hozzájárulhattunk. Több esetben az élelmiszer segélyről lemondó embertársaink segítettek közvetve
azzal, hogy az élelem olyan személyhez került, akinek
életbevágóan szüksége volt rá, máskor ruházattal vagy
tüzelővel segítették ki a rászorultakat.
A történet, amelyet megosztok az olvasókkal más
jellegű, de legalább akkora emberi értékeket hordoz,
mint a már előbb említett.
Élt a faluban egy idős házaspár, Péter bácsi és Erzsébet néni. A Petőfi úton, mesebeli szépségű kertben
állt hófehérre meszelt kis házuk, árnyas szőlőlugassal
körülvéve. Tavasztól őszig egymást követve nyíltak a
hagyományos virágok: tulipánok, jácintok, majd az orgonák, muskátlik, őszirózsák, krizantémok.
Mi 1983-ban kerültünk a szomszédba, az akkori
szolgálati lakásba (ma az angol házaspár tulajdona).
Innen kezdődött a közelebbi ismeretségünk velük, illetve vált később egymást segítő barátsággá, amikor
átköltöztünk mostani lakhelyünkre, az Ady útra.
És ebben a szoros barátságban a legfőbb „kötőelem”
a mi négy gyermekünk volt: Erzsébet néni az utcában
legeltette a kislibáit, a mi csemetéink pedig mellé szegődtek, majd később már az udvarban és a házban is
mindig voltak olyan érdekes tennivalók, mint a kukoricadarálás a csirkéknek, gyümölcsszedés és kóstolás
a kertben vagy más háztartási teendők. Együtt készítették a „rágógumit” is, így nevezte el Erzsébet néni
az aszalt almát, amiből minden látogatáskor lehetett
csemegézni.

Akkoriban nem tulajdonítottam túl nagy jelentőséget ennek az egyre mélyülő emberi kapcsolatnak, ma
látom igazán az értékeit. Egyfajta szemléletmódot közvetítettek felénk mindketten: az egyszerű, természet
közeli élet szeretetét és életvidámságot.
Tőlük ismerjük a különböző növények gyógyhatását, mikor kell ezeket szedni, hogyan kell elkészíteni,
sőt lányainknak ajándékozták Mária Treben könyvét,
az Egészség Isten patikájából címűt, amely az egyik
leghasznosabb
f ü v e s k ö n y v.
Szintén ajándékként kaptunk azokból a
virághagymákból, amelyekből
tavasszal a legszebb jácintok
és
tulipánok
nyílnak.
Ünnepeken
mindig köszöntöttük egymást
csakúgy, mint a
legközelebbi rokonokat, ilyenkor
Erzsébet
néni külön készített a gyerekeknek süteményt galamb alakban, Péter
bácsi pedig a saját zamatos borával kínált bennünket.
Az évek múltával egyre többször volt szükség a mi
segítségünkre is, ez természetes volt: rosszullét esetén
ügyeletet vagy mentőt hívtunk, gyermekük nem lévén, értesítettük a rokonokat, ha valami történt. Aztán
előbb Péter bácsi, majd néhány évvel később Erzsébet
néni is szép kort megélve örökre megpihent.
Évek teltek el azóta, de nemcsak úgy emlékezünk
rájuk, hogy alkalmanként virágot viszünk a sírjukhoz
vagy emlegetjük őket, hanem azzal is, hogy valamilyen
módon értéket adtak át nekünk, olyat, ami pénzben
nem kifejezhető: meglátni és megtapasztalni a hétköznapok örömeit, segíteni egymásnak önzetlenül, és az
emberi kapcsolatok örömteli megélését kortól függetlenül.
Szabóné Szegedi Edit
(Hasonló tartalmú írásokat szívesen közreadjuk.
Szerk.)
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Tanévzáró az iskolában…
Június 23-án ballagással és a tanévzáró ünnepéllyel véget ért
a tanév a szőlősi iskolában is. Ilyenkor valamennyi osztály virágokkal díszíti a tantermet, és a táblára felkerül a várva-várt szó:
VAKÁCIÓ! A 8. osztályos tanulók még egyszer végig sétálnak
az iskolában és elköszönnek a kisebb társaiktól, majd ünnepségen a tanáraiktól, nevelőiktől. Az iskolazászlóra a szalagot kötnek, és átadják megőrzésre a hetedik osztályosoknak.
Az ünnepségen Tar Lajos igazgató úr – aki az idén a 8. osztályosok osztályfőnöke is volt – búcsúzott a végzősöktől, és

„Jó szelet, jó utat, jó reményt” kívánt diákjainak. Ünnepi beszédében értékelte a tanévet. Kiemelte, hogy az iskola elengedhetetlen alap-tudnivalókat közvetített a felnövekvő nemzedék
számára, és mindenki számára lehetővé tette a neki leginkább
megfelelő ismeretek megszerzését-megtanulását.
Az ünnepségen kapta meg a kitűnő ill. jeles bizonyítványát
,valamint Kerekes András polgármestertől a könyvjutalmat:
Szőnyi Krisztina, Vígh Boglárka, Peteh Ferenc, Dusza
Dominika, Fekete Szabolcs, Oláh Julianna, Oláh Tamás, Földvári Tünde,
Oláh Márk, Vígh Kamilla, Zolnai
Szimonetta, Bodnár Laura, Máté Evelin, Mészáros István, Fekete Győző, Imre Előd, Kun Levente, Nagy Dominik Rómeó,
Révész Szimonetta, Szőnyi Imre, Sipos Szabolcs.
Ugyancsak az ünnepségen adta át Balázs István kuratóriumi elnök az osztályukban legjobb tanulmányi eredményt elért
tanulóknak a „Cseh István és néhai Szilágyi Ida Alapítvány”
pénzjutalmát: Dobos Viktória, Peteh Ferenc, Sipos Szabolcs,
Vígh Boglárka, Zolnai Dominika, Csáti Norbert, Török
László, Szőnyi Krisztina, Sári Bianka, Oláh Marcell, Penti
Péter, Bencze Viktória, Fekete Imre.
Az ünnepség végén Tar Lajos igazgató megköszönte a szülők és az önkormányzat támogatását, majd a Szózat elhangzása
után a tanulók az osztályfőnöküktől vehették át az éves munkájukról készült bizonyítványt.

Családi nap a református gyülekezetben
2011-évben felejthetetlen 3 napot töltöttünk együtt a hittan
órára járó gyermekekkel Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
Akkor megfogadtuk, ha van rá mód jövőre ismét együtt táborozunk. Sajnos ebben az évben nem nyílt lehetőség arra, hogy
több napos nyaralást szervezzünk, de nem akartunk lemondani
az egymás közösségében átélhető élményekről.
Így az az ötletünk támadt, hogy a parókia udvarán állítjuk fel
sátrainkat. Erre a táborozásra nemcsak a gyerekeket hívtuk, hanem az egész családot vártuk. Június 9-én korán reggel főtt az üstbe felkészített finom pörkölt. Folyamatosan gyülekeztek a családok és gyülekezeti tagok. A családi nap programja a templomban
énektanulással, áhítattal kezdődött. Minden gyermek elkészíthette
a saját színes könyvét, melyből megtanulhattuk, hogy a különböző
színek mit is jelentenek számunkra. Zöld Isten szeretetéről beszél,
fekete a bűnös szívünket mutatja, piros szín elmondja nekünk,
hogy Jézus megszabadít bennünket, fehér szín Jézus befogadásáról
szól, a sárga szín Jézus követésére hív. Ez a családi nap azért is volt
fontos számunkra, mert az Úr Isten hívja magához az embereket,
mindannyian fontosak vagyunk számára egyenként, de a családokat így együtt szeretné megáldani és a közelében tudni.
Így kerestük Isten akaratát együtt és tapasztaltuk meg az Ő
szeretetét és egymás szeretetét.
A családi nap programját a játékos vetélkedők tették színesebbé. 5 helyszínen lehetett a csapatoknak összemérni tudásukat,
ügyességüket, bibliaismeretüket.

A vetélkedésben elfáradt csapatoknak, családoknak jólesett
a terített asztal mellé ülni és a finom pörköltöt és süteményeket
elfogyasztani. Délután a közösségi játékokon túl arcfestésre is
volt lehetőség. Sajnos az estére tervezett sátorozást az időjárás viharosra fordulása miatt el kellett halasztani.
Minden perc melyet együtt tölthettünk szeretteinkkel e vidám, szeretetteljes napon ajándék volt számunkra.
A szeretet nem csupán érzelem, hanem tudatos elköteleződés is. Megtartó hűség, amely bonthatatlan egységbe forraszt.
Aki nem tér ki Előle, gyógyító jellé válik a széthulló világban.
Kéki Ibolya református lelkész
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Anyakönyvi hírek
Legutóbbi számunk óta elhalálozott:
Soltész Jánosné anyja neve: Herman Julianna
Béke poraira!

Legutóbbi számunk óta házasságot kötöttek:
Gönczi Imre és Tar Katalin
Rácz József és Imre Anna
Tóth István és Rédai Magdolna
Sok boldogságot kívánunk!

Előzzük meg a bajt !
A bűncselekmények többsége
megelőzhető, ha néhány fontos szabályt betartunk.
Mi az alábbiakat javasoljuk:
A lakást, kaput akkor is tartsák
zárva, amikor otthon tartózkodnak.
Minden esetben használják a biztonsági láncot, ugyanis a lakás ajtaja belülről csak akkor van bezárva, ha a
biztonsági láncot is beakasztotta!
Gondoskodjon a lakáshoz tartozó
épületek (kamra, pince, istálló, garázs
stb.) és egyéb helyiségek megfelelő zárásáról.
Időnként vizsgálják át a kaput, a
bejárati ajtót nincs e megjelölve valamivel, ami az Ön távollétei időpontjainak megfigyelését szolgálják!
Ajtónyitás előtt minden esetben
győződjön meg az Önhöz érkező személy kilétéről!
Ha idegenek csengetnek be, és
valakit keresnek, szolgáltatást, vásárlást ajánlanak, rosszullétet színlelnek,
vagy valamilyen apróságot kérnek, ne
engedje be őket lakásába. A „hivatalos
személyektől” is kérje el igazolványukat!
Ha ismeretlennek vélt személyeket
látnak csomagokkal (doboz, bőrönd,
nagytáska) közlekedni lakóházuk környékén próbálják meg személyleírásukat megjegyezni, az általuk használt
jármű típusát, rendszámát írják fel!
Hosszabb távollét előtt szóljanak a
szomszédjuknak, rokonuknak, hogy
meddig lesznek távol, és kérjék meg
őket a levélszekrény kiürítésére, az újságok, díjbeszedő cédulák bevételére!
Távollétük idejére célszerű a csen-

gőt kikapcsolni, hogy a lakás elhagyatottsága ne legyen könnyen ellenőrizhető!
Idegenekkel ne közöljék, hogy mikor nincsenek otthon, de rokonainak,
jó szomszédjaiknak mindig hagyják
meg elérhetőségüket (cím, telefonszám)!
Ne tüntesse fel címét kulcstartóján!
Lakáskulcsát ne tegye ajtaja közelében található „biztos rejtekhelyre”
(lábtörlő, villanyóraszekrény stb.)!
Ha a biztonsági zárat nem tudja
bezárni, ne menjen el hazulról, mert

lehet, hogy a bűnözők a lakást betörésre „előkészítették”. Gondoskodjon
zárcseréről, de ne hagyja felügyelet
nélkül a lakást!
Kulcsait ne tartsa igazolványaival egy helyen, mert ellopásuk esetén
„kulcsrakész” segítséget ad pontos
lakcímével, autórendszámával a betörőknek!
Figyeljen arra, hogy hazaérkezés-

kor, vagy eltávozáskor ne legyen idegen a lakása közelében!
Védelemként alkalmazhatók olyan
műszaki eszközök is, amelyek a tulajdonos ottlétének látszatát keltik, pl.:
időkapcsolóval ellátott véletlenszerű
fény- és hanghatásokat produkáló berendezések!
Ha mégis megtörtént a baj, és hazaérkezéskor betörés nyomait észleli,
ne menjen be a lakásba, mert eltaposhatja a nyomokat és ezzel nehezíti a
rendőrség szakembereinek munkáját.
Előfordulhat, hogy a betörő még mindig a lakásban van, és Önnel szemben
esetleg fizikai erőszakot fog alkalmazni.
Ilyenkor a lehető legrövidebb időn
belül értesítse a rendőrséget ( telefon: 107 vagy 112 ) és
• ha mód van rá a szomszédokkal együtt, tartsa szemmel lakását, hogy az esetlegesen ott
tartózkodó betörő ne tudjon
észrevétlenül távozni!
• ha a rendőrség kiérkezése előtt
a betörő mégis megpróbálna
elmenekülni, lehetőség szerint
akadályozzák meg azt!
• ha ez nem meg oldható vagy
nem jár sikerrel, alaposan figyeljék meg az illető személyt
és ruházatát, az általa használt
jármű ismertetőjegyeit, menekülési útvonalát.
A témával kapcsolatban felmerült kérdésekre a Tiszafüredi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztályán kaphatnak választ.
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