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Ismét megvadult a Sajó, a Hernád, a Bódva… Az egyik ár 
nyomait még el sem tudták takarítani, és már itt van a követ-
kező: durvább, piszkosabb, veszélyesebb. Mi, tiszamentiek szo-
rongva fi gyeljük sikerül e felülkerekedni a természet vad erőin. 
A Tiszánk még hallgat, de a mérce hetek óta 8 méter feletti vi-
zet jelez. Az előrejelzés sem sok jóval biztat, a 2000. évi nagy ár-
víz napokon belül megismétlődhet. Most 916 cm-en áll a mér-
ce, de akár 30-40 cm-es emel-
kedés is elképzelhető. 

A zavaros, de nyugodt Ti-
sza partján beszélgetünk Do-
bos Béla tiszaszőlősi gátőrrel, 
mi lesz ha beválik az előrejel-
zés. 

Jelenleg harmadfokú ké-
szültség van a Tisza ezen sza-
kaszán. Ilyenkor a gátőr foko-
zottan ellenőrzi a rábízott 11 
km-es szakaszt. A munkáját 
jelenleg 15 segédőr segíti, akik 
12 órás ügyeletben - éjjel, nap-
pal - fi gyelik a gát minden mé-
terét. Észreveszi, ha valahol tócsa, indokolatlan vízfolyás kelet-
kezik, vagy a vízipatkány a gátoldalba vackolt. Egy gátőr rémál-
ma a buzgár – a mentett oldalon jelentkező vízfeltörés. Az alat-
tomos jelenség részben a gátépítés hibái és nagy részben a vé-
dők fi gyelmetlensége miatt következik be. Szerencsére ezen a 
szakaszon nagyon régen volt ilyen. Már az 1920-as évektől fog-
lalkoztak a gátak megerősítésének és a tározók építésének gon-
dolatával, de ezek csak a 70-es években valósultak meg, és vég-
re van egy olyan építmény, amelyben a korábbi sok tapasztalat 
is testet öltött. Ez az új gát eddig kiállta a próbát, jelesre vizsgá-
zott a nagy árvizek idején, az 5 legjobb gátszakasz egyike! De 
azt Dobos Béla is vallja, hogy a faluját szerető emberek kezé-
ben van a gát - és a mi is - biztonságban. Ezért munkatársainak 
többségét a szőlősi lakosok közül válogatja.

Dobos Béla 27 éve gátőr, a karcagi lakását cserélte fel a gát-
oldalon álló, szépen berendezett szolgálati lakásra. Szerinte ez 

a világ legszebb helye, sok embernek ad megélhetést, pihenést, 
szórakozást a most lustán elterülő folyó. Ezért ismerni és vé-
deni kell, mert a víz nagy úr: akkor is ha nincs, akkor is ha sok 
van. Sokan nem vigyáznak rá, száguldoznak a vízen, szemetel-
nek a partján, gondot okoz a határainkon túlról érkező szemét.

Óriási szakmai tudás birtokosa, feljegyzéseiben visszake-
reshető a tiszai táj minden rezdülése: mikor esett, mikor volt 

aszály és főképp hogyan visel-
kedett a gondjaira bízott sza-
kaszon a Tisza.  De gondolata-
iban a gátőr mindig arra a nap-
ra készül, amikor „legény kell 
a gátra”! Ezért a szertárban ka-
tonás rendben sorakoznak  az 
ásók, lapátok, és minden, a vé-
delemhez szükséges eszköz. 
A „nagyvíz”- mentes napo-
kon elvégzi a szokásos admi-
nisztrációt, gondozza a gyü-
mölcsfáit, vendégeket fogad, 
fi gyeli a rovarcsapdát, és ké-
szül azokra az évekre, amikor 

már ő is csak látogatója lesz a Tiszának. Erről főnökei hallani 
sem akarnak, mert elégedettek munkájával. Legutóbb március 
15-én vette át elismerésként a Miniszteri Oklevelet. Elmehet-
ne nyugdíjba, hiszen most is fáj a lába, de ebben árvizes hely-
zetben nincs, aki átvegye ezt a feladatot. Főnökei szerint „Béla, 
te ezt egyedül is meg tudod oldani!” Ezért még egy darabig la-
katlan lesz a nyugdíjas évekre vásárolt szőlősi lakás. A felesé-
ge – Irmuska – is „vízügyes”, a talajvízszintjelző kutak észlelője 
és a gátőrház gondnoka, inkább háziasszonya. A két fi ú már ré-
gen elkerült a háztól, mindketten egyenruhában szolgálnak…

Dobos Béla tiszaszőlősi gátőr nyugodtan alszik az áradó 
Tiszától néhány méterre. És ez számunkra is megnyugtató le-
het, mert az Egri csillagokból ismert Dobó István várkapitány-
tól tudjuk, hogy „A falak ereje nem a kőben van, hanem a vé-
dők lelkében.” 

Oláh Vince

Árvíz - 2010
„S tengert láttam, ahogy kitekinték” (Petőfi  S.)
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREKÖNKORMÁNYZATI  HÍREK
Tisztelt Olvasók!
A Szőlősi Hírek 2010. évi első számának lapzártáját 

követően Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 5 alkalommal ülésezett. 
1./ 2010.  március 22.   
·  Megválasztotta a következő 4 éves ciklusra a helyi sza-

vazatszámláló bizottságok, és a kisebbségi szavazat-
számlálós bizottságok tagjait. 

· Döntést hozott 1 éves időtartamra folyószámla-hitel-
keret igénybevételéről 

· Döntött a   Tisza–tavi   Régió Hulladéklerakóit   
Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás gazdasá-
gi társaság létrehozásáról és a társságban történő rész-
vételről. 

· Jóváhagyta a Tisza-tavi Rekultivációt Menedzselő Kor-
látolt Felelősségű Társaság alapító okiratát, valamint a 
Társulás és a Kft . együttműködését szabályozó szerző-
dést. 

· Jóváhagyta a Tisza–tavi   Régió Hulladéklerakóit   
Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás alapító 
okiratát és társulási megállapodásának módosítását. 

2./ 2010. április 8. 
· Döntést hozott   Szász Henrietta védőnő 2010. április 

12. napjától történő kinevezéséről.
· Megalkotta Tiszaszőlős Község Önkormányzat mun-

kavállalóira vonatkozó Cafetéria szabályzatát. 
· Határozatot hozott  a Hat Szín Virág Óvoda Tiszaszőlősi 

Tagóvoda felújításához  szükséges önerő biztosításáról.
· Nem fogadta el  Gyenes Gyöngyvirág és Gyenes László  

ingatlan adás-vételi ajánlatát. 
· Nem fogadta el ifj . Lakatos Sándor és id. Lakatos 

Sándorné  ingatlan adás-vételi ajánlatát. 
· Határozatot hozott a közösségi közlekedés fejlesz-

tésére pályázat benyújtására – autóbuszváró építése 
Tiszaszőlősön – és biztosította a benyújtáshoz szüksé-
ges önerő összegét. 

3. / 2010. április 19.
· Elfogadta a Tiszafüred Rendőrkapitányság 2009. évi 

közrend és közbiztonságról szóló beszámolóját. 
· Rendeletet alkotott Tiszaszőlős Község Önkormányzat 

2009. évi költségvetési beszámolójának elfogadásáról.
· Megtárgyalta Tiszaszőlős Község Önkormányzat  2009. 

évi belső ellenőrzési jelentését.  
· Döntött az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 

lévő települési önkormányzatok 2010. évi támogatásá-
ra vonatkozó igény benyújtásáról.

· Határozott a díszpolgári cím létrehozásáról megalko-
tandó önkormányzati rendelet előkészítéséről. 

4. / 2010.  május  4.  Közmeghallgatás
· Kerekes András polgármester úr tájékoztatást adott a 

Képviselő-testület 2009. évben végzett tevékenységről 
valamint az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről.

· Szabó Istvánné rendőrkapitány asszony tájékoztatót tar-
tott a térség és kiemelten településünk közbiztonságá-
nak helyzetéről. 

· Tájékoztatót adott Hegedűs Gábor ügyvezető igazgató 
a  Tisza-Tavi Sporthorgász Nonprofi t Kft . szervezetének 
tevékenységéről. 

· Bemutatkozott a település lakosságának Szász Henrietta 
védőnő.

· Ismertetőt tartott Dr. Szalai István Magyar Kisállat-
nemesítő Génmegőrző Egyesületet elnöke a tiszaszőlősi 
kezdeményezésükről. 

 
5. / 2010. május 17.
· Módosította Tiszaszőlős Község Önkormányzata képvi-

selő testületének 4/2010.  (V.17.) számú rendeletét, mely  
a közterületek tisztántartásáról, használatáról szól.

· Megtárgyalta és elfogadta Tiszaszőlős Gyermekjóléti 
Szolgálatának 2009. évi beszámolóját. 

· Döntött a Működésképtelen Helyi Önkormányzatok 
egyéb támogatására való pályázat 2010. május hónap-
ban történő benyújtásáról.

· Határozott a Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Is-
kola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kol-
légium  fenntartójának változtatásáról.

· Támogatást nyújtott a Tiszaszőlősi Református hitkö-
zösségnek. 

· Támogatta Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, 
Általános Iskola Tiszaszőlősi Tagintézmény gyermekei-
nek nyári táborozását. 

· Határozott a bejegyzett Civil szervezetek támogatásáról 
(Polgárőr Egyesület, Horgász Egyesület )

· Döntött a TIOP-1.2.3/08/1-2008-0083 azonosító számú 
projekthez kapcsolódó informatikai eszközök beszerzé-
se tárgyában, kiválasztotta a legkedvezőbb ajánlattevőt. 

· Határozott a  Tiszaszőlős Alkotmány út 24. sz. ingatlan 
megvásárlásának előkészítéséről. 

Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a képviselő-testület 
nyilvános üléseiről készült részletes  jegyzőkönyveket a fel-
újított Községi Könyvtárunkban  tanulmányozhatják, a leg-
utóbb elfogadott önkormányzati rendeletek az önkormány-
zat hirdető-tábláján is megtekinthetők.   

Szeleczkiné Zoboki Magdolna jegyző
Köszönjük…
Köszönjük mindenkinek az árvízkárosultak javára 

adott pénzbeli és egyéb támogatást!
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Régi fényképeket nézegetünk Szilágyi 
István otthonában. A fotókon közel 100 
év eseményei peregnek le Szőlős egyik leg-
idősebb férfi  lakója előtt. Szokatlan számá-
ra a laptop villogó fénye, a „mozizás” vé-
gén még a szemcseppet is elő kell venni. 
Sok képről már nincs személyes emléke, 
mert az idő jótékony homályába veszett, 
másokat pedig nem is ismerheti, hiszen túl 
fi atal volt még akkor a most 88 éves …

A képek láttán régi emlékek szakad-
nak fel… Az iskola képei a kisdiák apró 
csínytevéseit idézi. Szeretett iskolába 
járni, de nem volt jó tanuló, ezért gyak-
ran meggyűlt a baja Szilágyi Dezső taní-
tó úrral és a fi atal kántorral, Juhász Ist-
vánnal. Ma már nem tudjuk eldönteni a 
sok konfl iktus okát, ezért csak egy tör-
ténettel illusztráljuk a 80 évvel ezelőt-
ti megpróbáltatásokat. Történt, hogy az 
ifj ú kántortanító megnősült, feleségül 
vette a fi atal kolléganőjét Kossa Máriát. 
Ez akkor biztosan nagy esemény volt a 
faluban, hiszen az igazgatótanító lánya 
megtalálta – azóta már tudjuk – hűsé-
ges párját. A kis Szilágyi Pistike szeret-
te volna, ha ez – mai szóhasználattal élve 
– nagyobb médiavisszhangot kap, ezért az 
iskola mellett lévő tanítói lakás frissen me-
szelt falára korommal kiírta: Juhász István 
és Kossa Mária egy pár. Aki még ismerte 
Juhász Pista bácsi tanító urat, az tudja mi 
járt ezért a kis „apróhirdetésért”! 

A katonákról látott képek kapcsán le-
pereg előttünk életének nagy megpróbál-
tatása: a háború! Az emlékek, a helyszínek 
kristály tiszták és felejthetetlenek. Bizto-
san sokszor átgondolta és elmesélte már, 
sőt a családtagok is tudnák folytatni az 
izgalmas történetet. Egerbe vonult be, de 
nagy kaland Galíciában kezdődött. Ott, 
ahol az édesapja is harcolt az I. világhábo-
rúban. Komarónál a Muzlinka völgyet 200 
német ejtőernyőssel védték. Szerinte nem 
rajtuk múlott a katonai siker, mert a völ-
gyet nem elvesztették, hanem az alakula-
tukat visszarendelték Egerbe. Azonban 
oda a csapat sohasem érkezett meg, mert 
a következő állomás a számunkra baljós 
emlékeket hordozó Arad volt. A folytatás 
még ennél is rosszabb: a ’48-as szabadság-
harc utolsó felvonásának színhelye, a vi-
lágosi harcmező. 1944 őszén itt nagy csa-
tát vívtak, megsebesült, nyomai még ma 
is látszanak. Civil kórházban román or-

vos kezelte, és magyar családok vittek neki 
ebédet. Egy család haza akarta vinni a se-
besült katonát, mert otthon egy eladósor-
ban lévő nagylányuk volt… Azonban más-
ként alakult a folytatás, egy tiszteket szál-
lító Botond felvette és haza indultak. Nem 
jutottak messzire, de még Kürtösnél elér-
ték a magyar határt és az utolsó haza in-
duló vonatot. Szeged, Békéscsaba - és bár-
milyen furcsa - Sopron volt a következő ál-
lomás. Itt még egy ideig kezelték a sérülé-

sét, és elérkezik a híres Horthy beszéd nap-
ja: vége a háborúnak! Ezután meglátogat-
ja testvérét Budapesten, és visszatér Eger-
be a csapatához. A régi főhadnagya öröm-
mel fogadja, és a tiszti családdal Fülekre, 
majd Somorjára költözik. Azonban újabb 
parancs érkezik, a csapata Hannoverbe in-
dul, ahol a frissen szerveződő német fi a-
talokból és aggastyánokból álló alakula-
tok kiképzése lesz a feladatuk. Megérke-
zéskor még a menekülő német katonák is 
csodálkoztak, hogy mit akarnak az ideér-
kező magyarok. Hannover különlegesen 
fontos város volt, mert innen indították a 
V1-es rakétákat London ellen. Ezért a há-
ború végén a szövetségesek napi kétszeri 
bombázással torolták meg a város hábo-
rúban vállalt szerepét. A kiképzésre azon-
ban már nem volt idő, a megérkező ame-
rikai katonáknak megadták magukat. Az 
első tankkal érkező hatalmas néger tiszt 
keblére ölelte, rágógumival kínálta a ma-
gyar katonát, majd továbbmentek. Két nap 
múlva elindult velük is az a vonat, amely 
Hollandián, Dánián, Belgiumon keresz-
tül Franciaországba vitte a háború utolsó 
foglyait. Nem volt ez diadalmenet, útköz-
ben többször megfenyegették a szerelvény 
fasisztának vélt utasait. Cherburg - a nagy 

francia kikötőváros - volt a végállomás. A 
fogolytáborban több magyarral is találko-
zott, sőt az egyik magyar őr fel is ajánlotta 
a segítségét a szökéshez, de egyben intet-
te is a bizonytalan viszonyok miatt. Végül 
is maradt, és igyekezett az 1945-ös telet 
a szegényes öltözetben, éhes hassal átvé-
szelni. Nem ízlett a francia tábori konyha, 
sok volt a saláta, a zöldség és répa, ma úgy 
mondanánk nagyon vegetáriánus koszton 
tartották a győztesek a foglyaikat. Nem 

is volt gond az elhízással… A szabadu-
lás és a hazautazás egyre későbbre toló-
dott. Volt, akit már ’45 nyarán hazahoz-
tak, de rá csak 1946. április 10-én került 
sor. Nagy volt itthon az öröm! Előkerült 
a zsírban lesütött kacsahús, és hozzá az 
árpából sütött kenyér. Nem mert jól-
lakni, mert a gyomra teljesen elszokott 
a  zsíros magyar ételektől. Pedig gyor-
san össze kellett magát szedni, nyaku-
kon volt a nyári munka. 4 kh-on gazdál-
kodtak szülei, tehenek húzták a szekeret 
és az ekét, ezen a kevés földön nem le-
hetett lovat is tartani. A mezőgazdasági 
munkát megelégelve kubikusnak állt, és 

rövid megszakítással az is maradt. Kaná-
list ástak a rizsföldeken, gátat erősítettek 
a Tiszán. Ott volt a rakacai völgyzáró gát 
építésén is. Külön fejezete az életének fa-
lusi, városi vízhálózatok építése. A cége – a 
KEVIÉP- volt a kivitelező Balmazújváros-
ban és Nagykállón, de azért a legbüszkébb 
arra, hogy ők állították fel Szőlősön is az 
50 m3-es víztornyot. 60 évesen nyugdíj-
ba vonult. Elég volt, izületeiben ma is érzi 
azoknak 270 vagon kővel megrakott uszá-
lyoknak a súlyát.

A régi Szőlős képei gyermek és ifj úko-
rát idézi, amikor még gémek fürkészték a 
Nóborda vizét, és az ügyesebb gyerekek 
csíkot fogtak benne. Pónikon lovagolt, és 
60 fi llért kapott azért, hogy vigyázott Be-
retvás Andriskára. Nem volt akkor sem 
unalmas élet, mert a fi atal mindig megta-
lálta a maga szórakozását. Helyben gyak-
ran voltak előadások, táncmulatságok. 
Egyszer Bobory nagyságos úr elvitte a Pat-
kós csárdába őt és a kertésze lányát. A mu-
latságot azonban a helybeli Menyhárt fi úk 
megzavarták, de verekedésbe nem kevere-
dett… Bizony nem így gondolta a jutalom-
ként kapott 3 napos szórakozást. De régen 
volt ez is… Már ennek is csak az emléke él!

Oláh Vince

Nagy idők nagy tanúja: Szilágyi István
Akinek nem ízlett a francia konyha…
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TANÉV  VÉGE  AZ  ISKOLÁBANTANÉV  VÉGE  AZ  ISKOLÁBAN

2010. június 1-én a felsős ta-
gozat hat pedagógus jelenlét-
ében kirándulni indult Viseg-
rádra.

A gyerekek nagy izgalom-
mal sorakoztak hat órakor az 
iskola előtt. A buszunk meg-
érkezett, elfoglaltuk helyein-
ket, de sajnálattal vettük tudo-
másul, hogy az idő nem ked-
vez számunkra, kitartóan esett 
az eső. Ezért a kirándulás me-
netébe kis változtatást tettünk, 
a kompozást és bobozást el-
hagytuk és egyből a visegrádi 
várhoz vettük utunkat. Tíz óra 
előtt értünk oda és még ebben a 
rossz időbe is lenyűgözött min-
ket a látvány. A visegrádi vár a 
Dunakanyar csodálatosan ívelt, 
hatalmas zöldellő hegyekkel 
körülvett természeti környeze-
tében, a Visegrádi-hegység ma-
gas sziklacsúcsától egészen a fo-
lyamóriás partjáig húzódik le. 

Bebarangoltuk az egész várat, 
láttuk a korhűen visszaállított 
termeket és folyosókat. Délben 
ebédidőt tartva pihentünk egy 
kicsit, majd a Fellegvárat tűz-
tük ki célul. Gyalog szerettünk 
volna felmenni, de az eső meg-
akadályozott tervünkbe. Felér-
ve még pompásabb látvány tá-
rult elénk, mint a várból. Élő-
ben megtapasztalhattuk az „ég 
a földdel egybeér” kijelentést. 
Itt megtekintettük az érdekes 
kiállításokat, mint a vár tör-
téneti kiállítást, a rekonstruált 
makett-erődrendszert és várat, 
a Szent korona történeti kiállí-
tását, a panoptikumot, a vadá-
szati, halászati és gazdálkodá-
si kiállítást. A gyerekeknek na-
gyon tetszet a történeti kirán-
dulás, és bár elázva indult haza 
a kis csapat a délutáni órákban, 
de egy életre szóló élménnyel 
távoztunk.

Visegrádon kirándultunk
Megérkezett a tavasz és a hirtelen beköszöntött nyár is 

egyszemélyben és ezzel mi is megéreztük, hogy már nincs is olyan 
messze a nyáriszünet. A gyerekek az ismert hagyományt folytatva 
a tábla sarkára kezdték írni hőn szeretet szavuk betűit (ó, ió, ció, 
áció, káció. akáció, vakáció). A diákönkormányzat véleményét ki-
kérve a tantestület úgy gondolta az utolsó hetet színes délutáni 
programokkal teszi emlékezetessé. 

Hétfőn egészségdélutánt tartottunk, amely keretében salá-
tát készítettünk, kerékpár, sor- és futóversenyt rendeztünk, vala-
mint a védőnő segítségével pontos értékeket kaphattunk vérnyo-
másunk, vércukrunk, súlyunk és magasságunk tekintetében is.

A keddi délutánon a gyerekek megmutathatták számunkra 
kedvencünket az állatszépségverseny keretében.

Szerdán sportdélután volt, amikor a felsősök biciklitúrára in-
dultak Tiszaszentimre-Tiszaderzs- Tiszaszőlős útvonalon, az al-
sósok pedig a sportpályán vehettek részt különböző ügyességi fel-
adatokon, sportjátékokon.

Pénteken a Barantások bemutatóját tekinthették meg az ér-
deklődök, a kora esti órákban pedig discó került megrendezésre a 
gyermekek legnagyobb örömére.

A hétvégi pihenéssel rákészülhettünk az utolsó napra, ami-
kor a tavalyi hagyományokat folytatva gyermeknapi főzőversenyt 
rendeztünk az osztályok között a vándor fakanál díjért.

Mindezek mellett számos program közül választhattak a gye-
rekek, volt zsákban futás, tollaslabda, ping-pong, foci, kötélhúzás, 
szkander, kézműves foglalkozás és népi játékok is.

Ezekkel a programokkal búcsúztattuk a tanévet.

Alapítványainkról
Tájékoztatjuk a szülőket és a gyerekeket, hogy a Tiszaszőlősi Isko-

la Gyermekeiért Alapítvány Kuratóriuma a 2009-2010-es tanévben az 
alábbi támogatásokat nyújtotta a tanulóknak (összesen: 389.460 Ft):

tanulmányi verseny támogatása  61.080Ft
szakkörök támogatása  65.080 Ft
néptánc támogatása  65.500 Ft
szánkótúra támogatása  13.000 Ft
színházlátogatás támogatása  28.000 Ft
tanulmányi kirándulás, alsós  35.700 ft 
tanulmányi kirándulás, felsős  34.300 Ft
angol nyelvvizsgadíj  8.700 Ft
nyári tábor  78.100 Ft
Bevételek alakulása (összesen  410.753 Ft):
alapítványi rendezvényből  380.000 Ft
támogatásokból  25.000 Ft
kamatok  5.753 Ft
Jelenleg 1.163.335 Ft-ja van az alapítványnak. Minden segítséget, 

adományt, támogatást köszönünk a szülőknek, támogatóknak és nem 
utolsó sorban a tanulóknak.

Az intézmény másik alapítványa, a Cseh István és néhai Szilágyi 
Ida Alapítvány az idei tanév végén is ösztöndíjban részesítette azon 
felsős tanulókat, akik kiemelkedő vagy jó tanulmányi eredményt ér-
tek el: Szőnyi Krisztina, Kun Zsófi a, Oláh Marcell, Varga Krisztián, 
Bencze Viktória,  Kállai Kinga,  Szegedi Ferenc,  Fekete Imre,  Ju-
hász Zsigmond, Szép Gábor, Simon Adrienn, Peteh Vivienn, Bencze 
István, Guti Patrik.

Köszönjük mindazok segítségét, akik adójuk 1%-ával támogatták 
az alapítványt!

Utolsó hetünk az iskolában

Néptánc szakkör
Az iskolában működő néptánccsoport diákjai sikeres 

néptáncvizsgát tettek tanév végén.
A 22 alsós tanuló a település községi rendezvényén is be-

mutatta néptánctudását.
Csáti Melinda és Anginé Szőnyi Eszter
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A foglalkoztatási életutat 
követve az aktív időszak foglal-
koztatási formái közül az egyéb 
jogviszonyok ismertetéséhez 
értünk. 

A rendszerváltást követő-
en új foglakoztatási formák ke-
rültek a köztudatba. Már nem 
kell magyarázat a közmunka, 
közhasznúmunka szabályai-
nak ismertetésére, de az alkal-
mi munkavégzés formákhoz 
azonban szükség van, mert az 
egyéb jogviszony alapján vég-
zett  munkavállalás feltételei-
ben  április hónaptól  jelentős 
változások lépnek életbe.

Az egyéb jogviszony kereté-
ben főleg rövid, határozott idejű 
munkavégzést értünk. A fi nan-
szírozástól függően a magán és 
állami foglakoztatási területen 
is elterjedt az egyéb jogviszony 
keretében történő munkavég-
zés. Lényege az, hogy munkavi-
szony mellett is külön munka-
szerződéssel lehet munkát vé-
gezni, amely adóköteles jövede-
lemmel jár. A jogviszony kere-
tében nem csak szellemi tevé-
kenységet lehet folyatni, hanem 
fi zikai munkát is. Az egyéb jog-
viszony keretében végzett mun-
kák az adótörvényeknek meg-
felelően kerülnek elszámolásra, 
a járulékok befi zetése a mun-
káltató kötelezettsége, de ezt 
a munkavállalók nyilatkoza-
ta alapján kell megtenni, amely 
eltérő lehet az általános szabá-
lyoktól. 

Egyszerűsített 
foglakoztatás

Az Alkalmi Foglalkoztatás 
szabályai 2010. április 1-től vál-
toztak, az „egyszerűsített fog-
lalkoztatás” előírásai szerint le-
het háztartási munkát, mező-

gazdasági idénymunkát, ide-
genforgalmi idénymunkát és 
alkalmi munkát végezni. Egy 
évben maximum 90 napot lehet 
alkalmi munkával tölteni úgy, 
hogy egy hónapon belül 15 nap-
nál nem több a munkával töl-
tött napok száma.

Alkalmi munkát munka-
viszony mellet is lehet végezni, 
csak a munkaviszonyban állás 
helyén nem.

Az egyszerűsített foglal-
koztatás keretében munkavi-
szonyt - meghatározott kivéte-
lekkel - „egyszerűsített munka-
szerződés” megkötésével lehet 
létesíteni. A munkaszerződést 

legkésőbb a munka megkezdé-
séig írásba kell foglalni. Öt nap-
tári napnál rövidebb határo-
zott időre szóló munkaviszony 
létesítése esetén a munkaszer-
ződés írásbeli megkötése nem 
kötelező, a szóbeli megállapo-
dás is elég.

Az alkalmi munka esetén 
az írásos munkaszerződés ak-
kor kötelező, ha a munkavállaló 
azt kéri, vagy ha 5 napot meg-
haladja az alkalmazás időtarta-
ma. A munkáltatónak minden 
nap kötelező a jelenléti ív veze-
tése. A jelenléti ív szigorú szám-
adású nyomtatvány.

Egyszerűsített foglalkoz-

tatás keretében alkalmazott 
munkavállaló után a munkálta-
tó a nettó bér után 30%-t általá-
nos közteherként köteles meg-
fi zetni. A közteher megfi zeté-
sén felül személyi jövedelem-
adó előleg, vagy társadalom-
biztosítási járulék, szakképzé-
si és egészségügyi hozzájárulás, 
nyugdíjjárulék (tagdíj), egész-
ségbiztosítási és munkaerő-pi-
aci járulékfi zetési kötelezettség 
nem terheli sem a munkáltatót, 
sem a munkavállalót. Az egy-
szerűsített foglalkoztatás beje-
lentése az APEH részére (köz-
ponti ügyfélszolgálaton, napi 24 
órás ügyeletben) történik.

Általános közteherfi zetés 
esetén a munkavállalónak joga 
van: Nyugellátásra,  baleseti 
egészségügyi szolgáltatásra, TB 
jogviszony szerinti biztosításra.

Álláskeresési ellátásra. (El-
látás számítási alapja az egysze-
rűsített foglalkoztatásból szár-
mazó jövedelem. Az ellátás-
ban részesülőknek a munkavi-
szony befejezésétől számított 
három munkanapon belül (leg-
később a jelentkezéskor) a je-
lenléti ív alapján rögzítik a ka-
pott jövedelmet, mert az alkal-
mi munkavégzés napjaira nem 
jár az álláskeresési ellátás). A je-
lenléti íveket Interneten is le-
het rögzíteni: www.afsz.hu/
egyszerusitettfoglakoztatas cí-
men. Az egyedi ügyfél azono-
sítót jelentkezéskor kirendeltsé-
geken kell kérni. 

Figyelem! Kedvezményes 
közteherfi zetés esetén nem jár a 
TB jogviszony szerinti biztosí-
tás. Az alkalmi munkavállalás-
kor kapott jelenléti íveket a fel-
dolgozás után is meg kell őrizni, 
mert az a nyugdíj megállapítás-
kor a munkaviszonyt igazolja.

(A következő számban foly-
tatjuk.)

P. Mészáros Péter

Egyéb foglakoztatási formák

Imre Sándor:
A Tiszánál

Valahol a Tisza mellett van az én hazám,
Ott ringatta bölcsőmet szegény jó anyám. 
Ott kergettem a pillangót
A délibábos rónán.
Ott szedtem a vadvirágot
A szőke Tisza partján.
De szép volt az élet
Valamikor régen,
Még a nap is szebben ragyogott az égen. 
Zengett a muzsika, felcsendült a nóta,
Régi kedv, boldogság hová lett azóta?
Mivé lett azóta szegény szép hazám,
Hány könnyet ejtett el értem drága jó anyám?
Hány apa hagyott özvegyet és árvát
És mennyi magyar tölti szerte fogságát.
Kik a nagyvilágban szétszórva, mint kéve, 
Fájó szívvel tekintenek a csillagos égre.
Én is feltekintek, nézem a kék eget,
És a rajta úszkáló sok-sok fellegeket.
Rágondolok olykor megtiport hazámra
És a tőlem elrabolt régi szabadságra.

Imre Sándor (1920-1996) Tiszaszőlősön született, itt élt, 
dolgozott haláláig. Sokat olvasott és versírással is próbálko-
zott. Ezt a versét a II. világháború alatt amerikai fogságban 
írta.

A versre unokaöccse, Gazdag István hívta fel a fi gyelmün-
ket.
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APROPÓ  -  „KELL  EGY  CSAPAT” APROPÓ  -  „KELL  EGY  CSAPAT” 

A közelmúltban Tiszaszőlősön járt az 
MTTOSZ egyik vezetője, s a nyári „Vir-
tusvetélkedő” helyszínéül szolgáló  sport-
pályát is megtekintette. Megkérdezte, hogy 
van-e futballcsapat a településen, s látva a 
nagyon jó adottságokkal rendelkező sport-
telepet, igen meglepődött a válaszon, mi-
szerint csak a téli teremfociban szerepel 
Tiszaszőlős csapata, a „nagypályán” már 
régóta nem. Ez, s a hamarosan kezdődő 
labdarúgó VB indította meg gondolatai-
mat: Tényleg, miért nem?

Jómagam 1977-ben lettem a Tiszaszőlősi 
SE (akkoriban Petőfi  MgTSZ SE) igazolt já-
tékosa, Szántó Laci bácsi „keze alatt” a ser-
dülő bajnokságban. Olyan, jóval népesebb 
települések csapatai ellen játszottunk mint 
Tiszafüred, Kisújszállás, Kenderes, Kunhe-
gyes, s nem is eredménytelenül. Ma is meg-
van az ezüstérem, amit a bajnokságban –ha 
jól emlékszem a Kunhegyesi Sportisko-
la csapata mögött második helyen végez-
ve- megszereztünk. A serdülőből persze ha-
mar „kiöregszik”az ember gyereke, feljebb 
lép az „ifi be”, s a felnőtt csapattal együtt jár 
a mérkőzésekre. Olyan játékosoktól leshet-
tük el a játék fortélyait, mint Fekete Lackó, 
Török Jani, Fülöp Gyuszi, Jaku, Angi Jóska 
és az Eszenyi testvérek, hogy csak a legna-
gyobb spílereket említsem. De a többiek is 
mind remek játékosok és sportemberek vol-
tak. Öröm volt a meccsekre, meg az edzé-
sekre járni, a foci volt a mindenünk. Nem-
igen múlt el úgy nap, hogy ne focizzunk. 
Az iskolai óra végét jelző csengő egyben a 
foci kezdetét is jelezte: az iskolaudvar volt a 
pálya, a fák a kapu, az órák alatt az iskola-
padba gyömöszölt gumilabda –vagy ha az 
sem volt, akkor egy nagyobb konzervdo-
boz- a játékszer. És fociztunk, fociztunk, 
fociztunk. Mindenki focizott, volt utánpót-
lás. A nyolcvanas évek közepére jónéhány, 
a korosztályomhoz tartozó sráccal –Kiss 
Zoli, Nagy Sanyi és Tibi, Kalóz Csabi, Kál-
mán Dani- együtt a felnőtt csapat játéko-
sa voltam. Azt hiszem a nyolcvanas évek 
volt a tiszaszőlősi futball aranykora. Meg-
épült a település központjában az új pá-
lya, a TSZ stabil anyagi hátteret jelentett, az 
emberek helyben, vagy a tiszafüredi gyá-
rakban dolgoztak, így hét közben lehetett 
edzést tartani. A mérkőzésekre már nem 
a húsoskocsival, vagy a platós teherautó-

val, hanem autóbusszal utaztunk. A legna-
gyobb derbiket mindig a szomszédos tele-
pülések ellen vívott mérkőzések jelentették, 
s ezeket többnyire Tiszaszőlős nyerte. (Ma 
már hihetetlenül hangzik, de minden tele-
pülésnek volt futballcsapata, s a csapatok-
ban döntő többségében helybeliek futbal-
loztak.) Az akkori tiszafüredi járás Tisza-
füred és Abádszalók utáni legerősebb csa-
patává vált Tiszaszőlős, s 1986 tavaszán a 
bajnokságban Abádszalók mögött második 
helyen végezve - az utolsó mérkőzésen ép-
pen Abádszalókot idegenben legyőzve- fel-
jutott a csapat az akkor létrehozott (egycso-
portos) Megyei II. osztályba. Óriási ered-
mény volt ez, korábban még tudtommal 
soha nem játszott magasabb osztályban az 
egyesület csapata. Még edzőtáborba is el-
mentünk a bajnokság kezdete előtt. Évekig 
stabil középcsapatként szerepeltünk ott, 
aztán a kilencvenes évek elején hanyatlani 
kezdett a tiszaszőlősi foci. A település önál-
lóságának elvesztése, a TSZ agonizálása, a 
gazdasági bajok az anyagi háttér beszűkülé-
se mellett a játékosok egyéni egzisztenciális 
gondjait is fokozták, így sokan abbahagy-
ták a futballt. A csapat kiesett a körzeti baj-
nokságba. Akkoriban már sok-sok tiszafü-
redi játékos játszott a csapatban, (egy ideig 
még Tiszafüred II. is volt a csapat neve) és 
az már nem volt az igazi. Volt olyan mérkő-
zés, ahol Nagy Tibivel ketten voltunk csak 
szőlősiek. (Régóta hangoztatom, hogy hosz-
szú távon csak helyi játékosokkal lehet csa-
patot építeni.) Aztán 1994-ben a gazdasági 
bajok fokozódásával meg is szűnt a csapat.

Néhány év szünet után 1999-ben Lódi 
Bálint vezetésével szerveződött újjá, s első 
szezonban mindjárt meg is nyerte a Me-
gyei III. osztály küzdelmeit, bizonyítva, 
hogy lehet tiszaszőlősi játékosokra alapoz-
va eredményes csapatot csinálni. Újra felju-
tott az együttes a Megyei II. osztályba. Ér-
dekes volt olyan játékosokkal (kis Fecó, kis 
Jaku, Lódi Tamás, Robi és Tibi) együtt ját-
szani, akiknek az apjával is futballoztam. 
Hálás vagyok, hogy néhány korombelivel 
együtt túl a harmincon újrakezdve a nagy-
pályás futballt, bajnokcsapat tagja lehettem. 
Az Egyesület anyagi háttere sajnos nem volt 
megfelelő, így folyamatosan pénzhiánnyal 
küzdött, mégis benn tudott maradni két 
szezonon keresztül a magasabb osztályban. 

2003-ban azonban –eddig úgy tűnik végleg 
- megszűnt a nagypályás csapat. 

Az írás címében idézett „Kell egy csa-
pat” mondatot Garas Dezső mondja 
-Minarik Ede mosodás és csapattulajdonos 
szerepében- a Régi idők focija című fi lm-
ben. Kell, kellene Tiszaszőlősön is. Hogy 
mi kell hozzá? Kell sok futballozni szerető 
és akaró tiszaszőlősi fi atal. Néhányan ját-
szanak a környékbeli települések csapatai-
ban. Rájuk építve, kiegészülve a felnőttkor-
hoz közelítő ifj akkal talán össze lehetne ál-
lítani egy csapatot. Ez azonban csak szük-
séges, de nem elégséges feltétele a csapat 
újjászervezésének. Ugyancsak Garas De-
zső énekli egy másik szerepében, a Ripa-
csok című fi lmben a társával előadott ka-
barészámban: „Egyedül nem megy”. Kel-
lenek támogatók, szponzorok, mecénások, 
vagy bárhogy nevezzük is, hiszen az ön-
kormányzat ismert pénzügyi gondjai köze-
pette nem lehet elvárni, hogy egyedül tart-
son fenn futballcsapatot. A legalsó osztály-
ban induláskor is milliós éves költséggel le-
het számolni. Ezért van szükség arra, hogy 
tiszaszőlősi, vagy tiszaszőlősi kötődésű, ér-
dekeltségű vállalkozások, magánemberek 
mutassanak hajlandóságot a támogatás-
ra. (Persze elég lenne egy szponzor is, ha 
mondjuk Roman Abramovicsnak hívják.) 
Aztán kell jónéhány ember, aki idejét, ener-
giáját áldozza a sportra, és szervezi, egyen-
geti a csapat útját, végzi a teendőket. Na-
gyon széles összefogás kell tehát.

A futball, a sport nagyon sokat tud adni 
a fi ataloknak. Nem csak a játék örömét, a si-
kerélményt, -az is fontos- hanem azt az út-
ravalót, hogy a sikerért meg kell küzdeni, 
meg kell dolgozni. Folyamatosan erőfeszí-
téseket kell tenni azért, hogy a képességein-
ket fejlesszük. Mint minden csapatjáték, a 
futball is erősíti az együttműködési készsé-
get, egymás elfogadását, tiszteletét. Fontos, 
az élet más területein is jól kamatoztatha-
tó tulajdonságokat javít, fejleszt. Nem utol-
só sorban pedig (a jó foci) szórakoztat játé-
kost, nézőt egyaránt.

Kell egy csapat! De vajon lesz-e?
Molnár László

 In memoriam Tiszaszőlősi SE
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Anyakönyvi hírek
Legutóbbi számunk óta születtek:

Boros Dóra,  anyja neve: Takács Szabina Tünde
Tóth Melissza Nelli,  anyja neve: Tóth Katalin
Tüdős Sára,  anyja neve: Leviczki Emese

Jó egészséget!

Legutóbbi számunk óta házasságot kötöttek:
Tüdős Zoltán és Leviczki Emese,
Ökrös Zoltán és Fekete Claudia,
Varga Péter és Tóth Boglárka
Nagy Gáspár és Löki Edit

Sok boldogságot kívánunk!

Legutóbbi számunk óta elhaláloztak:
Oláh Sándor,  anyja neve: Mezei Erzsébet 
Ács Ferenc,  anyja neve: Szőllősi Márta
Fekete Imre,  anyja neve: Ternai Zsuzsanna
Boda Pál,  anyja neve: Németh Ilona

Béke poraikra!

Óvodai Ballagás
2010 május 28.

Borús reggelre ébredtünk ezen a napon, de szerencsé-
re az óvodából búcsúzó gyerekeknek sikerült eloszlatni a 
felhőket, előcsalogatni a napocskát, ha csak néhány órá-
ra is.

A nagy-középsős gyerekek először egy mesejátékkal - 
Fésűs Éva: Ezüsthegedű - kedveskedtek a szülőknek, ven-
dégeknek és kisebb társaiknak, majd kezdetét vette a bal-
lagás.Dalokkal, versekkel és egy vidám lufi s tánccal bú-
csúztak a leendő iskolások. 

Kisebb társaiktól megkapták a kincset rejtő tarisznyát 
és egy szép kis ceruzatartót ceruzával, ami jó lesz az isko-
lában az első betűk rajzolásához.

Szüleik is megajándékozták csemetéiket igazi balla-
gós virágcsokrokkal, amit azután büszkén mutogattak 
egymásnak.

A nagy izgalmakat sütizés, üdítőzés követte, amit a 
szülők készítettek nem csak a ballagó, de minden kis gye-
reknek. Köszönet nekik érte.

A leendő kis elsősöknek jó tanulást, sikeres éveket kí-
vánunk és visszavárjuk őket az oviba, ha csak egy-egy 
órácskára is, hiszen, ahogy a versükben elmondták:

„De jó is volt ide járni,
Mennyi öröm várt itt ránk!
Sok-sok mese, nóta, játék,
Napsugaras szép világ.

Kicsik voltunk, nagyok leszünk,
Hívogat az iskola,
De téged szép óvodánk,
Nem felejtünk el soha.”

Kerekes Andrásné
óvónéni

Óvodai Jótékonysági Bál
2010. március 13.

Több éves hagyománya intézményünknek az óvodai Jóté-
konysági bál megrendezése.

A rendezvényünk célja az óvodánk szebbé tétele, és a gyerme-
keink játékeszközeinek fejlesztése. Az elmúlt évi bevételből új ud-
vari játékokat vásároltunk, készíttettünk, illetve  a meglévők ke-
rültek javításra. Az idei esztendőben is folytatni szeretnénk a vá-
sárlást és a még javítható eszközök felújítását.

Örömmel mondhatjuk el, hogy a bálozni szeretők szívesen 
vettek részt a mulatságon. Egyrészt azért, mert mindig jó hangu-
latú, másrészt pedig azért, mert tudják, hogy az óvodás gyereke-
inkért vállaljuk a bál megszervezését.

Az est megnyitásaként kislányok köszöntötték a vendégeket, 
majd a Tiszaszentimrei Hétszínvirág gyermek tánccsoport elő-
adásában három tánc-koreográfi át tekinthettünk meg: egy ír tán-
cot, a Suszter polkát és végül a gyerekek egyik kedvencét a tvisz-
tet.

 A hangulatot éjfél előtt fokozta Vas Katalin hastánc bemu-
tatója. Nagyon tehetséges táncost, és egy profi  előadást láttunk!

A zenét Bényei Gábor szolgáltatta maratoni teljesítményt pro-
dukálva, hiszen szinte pihenés nélkül, folyamatos zenéléssel szó-
rakoztatta a mulatni vágyókat.

Végül szeretném megköszönni mindazok segítségét, akik 
bármilyen felajánlással, a munkájukkal, vagy pedig azzal, hogy 
jegyet vásároltak a bálunkra hozzájárultak ahhoz, hogy ismét egy 
sikeres, jó hangulatú rendezvényről számolhatunk be.

Boros Lászlóné
tagóvoda vezető
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ESEMÉNYEK  A  FALUBAN…ESEMÉNYEK  A  FALUBAN…

Megtréfált bennünket az időjá-
rás…  A Pünkösdre tervezett ren-
dezvényünket a sok eső miatt egy 
héttel később, május 29-én tarthat-
tuk meg változatlan szereplőkkel.

A színes programban volt 
Pünkösdi focitorna (melyet a  
Tiszaszőlősi Öregfi úk nyerték), kéz-
műves foglakozás, nagyon sok tánc 

és zene. Fellépett a Tiszaszőlősi Bú-
zavirág Népdalkör, az Abádszalóki 
Nótakör, és magyarországi - erdé-
lyi - felvidéki népzenét hallgattak a 
jelenlévők a Forgó együttes előadá-
sában.

Nagy sikert arattak a tiszaszőlősi 
általános iskolások, a Tiszaszentimre 
Népművészetért Alapítvány és 

a Tiszaszafüredi Pátria Néptánc 
együttes tagjai. Az idősek cigány-
tánccal és a Pletykás asszony c. me-
sével készültek a rendezvényre. Dél-
ben jó ebédhez (húsos káposztá-
hoz) szólt a nóta: Karcagi Nagy Zol-
tán és Andi szórakoztatta a népes 
közönséget.  Viharfelhők gyülekez-
tek az égen, amikor a Sodrás Népze-
nei Együttes ismételten táncba hívta 
a közönséget, de szerencsére hamar 
elmúlt a rossz idő. Biztosan azért, 
mert a gyerekek nagyon várták a 
Galagonya Bábszínházat és a Bohó-
cot. A délutáni programban lépett fel 
a Kossuth Lajos Gimnázium Musi-
cal csoportja és a Morotva Népzenei 
Együttes.  Az esti program Leblanc 
Győző és Tóth Éva nagy sikerű ope-
rett műsorával ért véget. Ezután haj-
nalig mulatott – Horváth Krisztián 
zenéjére – szőlősi közönség.

Tolvajné Zsuzsa

Pünkösdi  Vigadalom volt a Nóbordán

Ebben az évben má-
jus 8-án (szombaton) meg-
rendeztük a hagyományos 
nyugdíjas találkozót, és kö-
zel 200 főre terítettünk az 
általános iskola tornater-
mében. A környező telepü-
lésekről már 11 órától gyü-
lekezett a szórakozni vá-
gyó közönség. Ebéd előtt és 
után Nagy István szolgáltat-
ta a zenét, melyre fi atalok, 
idősek egyaránt táncra per-

dültek, a zenésszel együtt 
nótáztak. 

Edéd előtt Kerekes And-
rás polgármester mondott 
köszöntőt, majd a közös 
ebéd, és a felhőtlen szó-
rakozás töltötte be a termet.

Aki valami miatt ebből 
kimaradt, vagy most kap 
kedvet, azt júliusban vár-
juk a következő rendezvé-
nyünkre!

Szőke Sándorné


