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Tisztelt tiszaszőlősi lakosok!
A Szőlősi Hírek korábbi számaiban többször
beszámoltunk már arról, hogy a számunkra sorsfordító döntés – az önálló Szőlős ismételt „megalapítása” – után hogyan alakult a viszonyunk
Tiszafüreddel. Fontos ezt tudni minden helyi lakosnak, mert a döntést a 2000. június 18-án tartott népszavazással közösen hoztuk. Akkor, amikor
megalakult a közös tanács, majd városrésze lettünk
Tiszafürednek nem kérték ki a lakosság véleményét. Mi számítunk a szőlősiek véleményére, ezért
tartunk évente közmeghallgatást, működtetjük a
honlapot, újságot. Az első 10 évünk eredményeit
a tavaly megtartott rendhagyó közmeghallgatáson
értékeltük, és örömmel állapíthattuk meg jó döntést hozott a válást kimondó népszavazással Szőlős lakossága. Amilyen egyszerűen sikerült annak
idején a két település „egyesítése”, olyan bonyolult
lett a szétválása. A megegyezést leginkább az anyagi természetű dolgok akadályozták és ezért bíróság
elé került az ügyünk. Mi azt kértük, hogy a közös
irányítás alatt szerzett vagyonból lakosság arányosan részesüljünk. Erre nem volt hajlandó a város
vezetése, sőt adminisztratív intézkedésekkel is akadályozták jogaink érvényesítését. Az akkor is nyilvánvaló volt, hogy ez nem lesz egyszerű, de mi egy
méltányos megoldást elfogadtunk volna. Nem így
történt, ezért csak 10 év után született meg a jogerős bírósági döntés a válással kapcsolatos ügyünkben. 2013. január 31-én hirdette ki a Debreceni
Ítélőtábla jogerős ítéletét a vagyonrészünk kiadása
iránt indított perünkben.
A hosszú és részletes indoklást tartalmazó ítélet alapján Tiszafüred Város Önkormányzatát
kötelezte a bíróság, hogy Tiszaszőlős község közigazgatási területén megépített szennyvízvezeték
tulajdonba adásához szükséges adatokat szolgál-

tassa ki, azok könyv szerinti tulajdonba adása
Tiszaszőlős Községi Önkormányzat részére
434.632.000 Ft értékben történjen meg.
Ezen kívül a Tiszaszőlős községnek járó vagyonrészért 412.626.000 Ft pénzbeni értékkülönbözetet
fizessen meg. Az Ítélőtábla elismerte az igényünket
közös szennyvízvagyon hasznosításából származó
16.720.411,- Ft + ÁFA összegre 2010. december
31. napjáig, valamint 2011. január 1. napjától 2012.
év december 31. napjáig számított bérbeadási bevételből Tiszaszőlős községet megillető - összesen
további 5.572.015,- Ft + ÁFA - összeget. Mivel Tiszafüred Város Önkormányzata az ítélet szerint
pervesztesnek bizonyult, így a perköltséget - az I.
és II. fokú eljárásban 7.187.000 Ft-t, az ismételt
másodfokú eljárásban 635.000 Ft-t - kell megfizetnie a döntés kihirdetésétől számított 15 napon belül. A kihirdetés napján azonban Tiszafüred Város
Önkormányzata adósságrendezési eljárás megindítását kezdeményezte, adósságrendezési bizottságot
hozott létre és a törvény értelmében válságköltségvetést készített.
Ebben a helyzetben tájékoztattuk a pénzügyi gondnokot az ítéletről, és bejelentettük igényünket a
megítélt vagyoni és pénzbeli járandóságra.
Nem dolgunk minősíteni más önkormányzatok döntéseit, de azt szeretnénk leszögezni, hogy
a közöttünk fennálló vagyonmegosztási vitának
lehetett volna más kimenetele is. Ennek a pernek
fontos tanulsága számunkra, hogy egyezséget kötni, társulni csak egyenrangú partnerekkel érdemes.
Kiszolgáltatott, alárendelt helyzetben lévők nem
számíthatnak arra, hogy a vitában majd egyenrangúként kezeli a tárgyaló partnere.
Kerekes András
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Olvasók!
A Szőlősi Hírek 2012. évi harmadik számának lapzártáját
követően Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 alkalommal ülésezett.
1./ 2012. december 3.
• Megtárgyalta Tiszaszőlős Község Önkormányzat és
Tiszaderzs Község Önkormányzat által létrehozandó Közös
Önkormányzati Hivatal megállapodásának tervezetét.
• Szociális célú tűzifa vásárláshoz saját erő biztosításáról határozott.
• Döntött Tiszaszőlős Községi Önkormányzat adósságkonszolidációban történő részvételről.
• Megválasztotta a Pénzügyi, ügyrendi, szociális, kulturális
bizottság külsős bizottsági tagját, és személyi kérdésben
döntött.
2./ 2012. december 14. Együttes képviselő-testületi ülés
Tiszaderzs Község Önkormányzatával
• Jóváhagyták Tiszaszőlős Község Önkormányzat és
Tiszaderzs Községi Önkormányzat Közös Önkormányzati
Hivatala működtetési megállapodását 2013. január 1. napjától történő létrehozással.
• Tiszaszőlős Községi Önkormányzat és Tiszaderzs Községi Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatala alapító
okiratát jóváhagyták.
• Pályázatot írtak ki a Tiszaszőlősi Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzői álláshelyére.
• Pályázatot írtak ki a Tiszaszőlősi Közös Önkormányzati
Hivatal aljegyzői álláshelyére.
3./ 2012. december 14.
• Tiszaszőlős Község Önkormányzat ismételten döntött az
önkormányzati adósságkonszolidációban történő részvételről.
• Határozott a közoktatási feladatok intézményi társulásban
történő ellátására megkötött társulási megállapodás 2012.
december 31. napjával történő megszüntetéséről.
• Jóváhagyta a köznevelési intézmények állami fenntartásába vételével összefüggő megállapodást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.
• Elfogadta 2012. december 31. napjával a Tiszaszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megszüntető
okiratát..
• Felmentette Debrődiné Zoboki Magdolna jegyzőt 2012.
december 31. napjával a Tiszaszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megszűnése miatt.
4./ 2012. december 27.
• Rendeletet alkotott a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának és a rezsikulcsának megállapításáról.

• A gyermekétkeztetési szolgáltatás biztosítására határozott
idejű szerződést kötött a Tiszafüredi Nemzeti Kereskedelmi Vendéglátó és Szolgáltató Kft-vel.
• Felülvizsgálta és módosította a háziorvosi szolgálattal kötött ellátási szerződést.
• Meghatározta a Pénzügyi, ügyrendi, szociális és kulturális
bizottság számára a szociális célú tűzifa támogatás elosztási elveit.
5./ 2013. február 4.
• Megtárgyalta a szolnoki TRV ZRT. vízi közmű – szolgáltató bérleti – üzemeltetési szerződésének tervezetét.
• Helyt adott Szabics Imre kérelmének önkormányzati tulajdonú területek bérbevétele tárgyában.
• Megtárgyalta a NONÁKER. Kft. vételi ajánlatát.
• Megtárgyalta a közoktatási intézményfenntartó KIK vagyonkezelési szerződés-tervezetét.
• Napelemes rendszer telepítése tárgyában pályázatot nyújtott be Tiszaszőlős Község Önkormányzat fenntartásában
működő 5 db épületben történő megvalósításra.
• Tiszaszőlős Község Önkormányzat fenntartásában működő épületeken napelemes rendszer telepítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét állapította meg.
• Értékesítésre jelölte ki a tulajdonában álló Tiszaszőlős, Hősök tere 2. szám alatti ingatlant.
6./ 2013. február 14.
• Módosította az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és
azok igénybevételéről alkotott 3/2009. (II.31.) sz. rendeletét.
• Módosította a Tiszaszőlős Község Önkormányzat 2012.
évi költségvetéséről alkotott rendeletet.
• Megtárgyalta a 2013. évi költségvetés I. fordulóját.
• Módosította a Szabics Imre önkormányzati tulajdonú területek bérbevételével kapcsolatos határozatát.
7./ 2013. március 5.
• Elfogadta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló előterjesztést és megalkotta a 2013.
évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletét.
• Határozatot fogadott el Tiszaszőlős község közterületei elnevezésének felülvizsgálatáról.
Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a képviselő-testület
nyilvános üléseiről készült részletes jegyzőkönyveket a felújított Községi Könyvtárunkban és honlapunkon tanulmányozhatják, a legutóbb elfogadott önkormányzati rendeletek
az önkormányzat hirdető-tábláján és a település honlapján
(www.tiszaszolos.hu) is megtekinthetők.
Debrődiné Zoboki Magdolna
jegyző
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AZ „ÁLLAMOSÍTOTT” ISKOLA
Tisztelt Olvasó!
Manapság a szóhasználatunkba újra beépült az
a fogalom, hogy államosítás. A mai politikai kurzus közéletünk, közintézményeink minden terén
átszervezéseket hajt végre, az irányítást és ezzel
összefüggő felelősséget átruházva az államra. Az
1990-es évek óta, az úgy nevezett rendszerváltással,
a közhatalom felfogása jelentősen megváltozott,
ami akként jelentkezett, hogy a központosított állampárti vezetés helyett a közjóval kapcsolatos feladatok ellátásának szervezését a lakosság közelébe
szervezte, illetve privatizálta. A jelenlegi kormányzati ciklus szerint az életünk minden terét behálózó
válság legfőbb oka az 1990-es évek elején történt állami szerepvállalás leépítése, ezzel egy időben a túlzott magánosítás folyamatának beengedése létjónk
színtereibe (egészségügy, energia ellátás stb.).
Az Orbán-kormány a régi Alkotmány helyett új
Alaptörvényt alkotott, ezzel párhuzamosan új értékekre helyezte szinte az összes törvényünket, így a
közoktatási törvényt is átfogalmazta.
A
Nemzeti
Közne velésről
szóló
törvény,
ahogy a címe is
utal rá, a nevelésre helyezi a hangsúlyt. Nagyobb
szerepet szán az
állami irányítás
és ellenőrzés területére.
Elsődleges feladatának tartja,
hogy az új nemzedékek az ország minden területén azonos esélyekkel, azonos minőségi oktatással legyenek felkészítve
a munka világának elvárásaira. A törvényalkotó úgy
ítélte meg, hogy ennek a célnak a megvalósításáért
az államnak kell felelősséget vállalnia. Így született
meg az elképzelés: az államnak az iskolák szakmai
irányítása, ellenőrzése, az esélyegyenlőség, a minőségbiztosítás megteremtése érdekében át kell venni
az intézményeket az önkormányzatoktól.

Az Oktatási Államtitkárság csúcsszerveként a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2013. január 1-jével az összes önkormányzati iskola fenntartója (valamint legtöbb esetben működtetője), így
a mi iskolánké is. Ez a budapesti szervezet járásonként - így a Tiszafüredi Járásban is - tankerületeket
hozott létre, és az elmúlt év novemberében kinevezte ezek igazgatóit. A KIK (máshol KLIK – ez utóbbi
rövidítés nem túl szerencsés) Tiszafüredi Tankerülete igazgatója Rajna Jánosné lett. Az iskola minden
dolgozójának munkáltatója a tankerület igazgatója
lett, működésünk költségét, a felmerülő karbantartási feladatokat is a tankerület fedezi. A fejlesztések,
a felújítások az önkormányzattal közösen valósulhatnak meg. Ennek oka az, hogy Tiszaszőlős az állam rendelkezésére bocsátotta ugyan az épületeit,
és oktatási eszközeit a köznevelési feladatok ellátására, de azok továbbra is a település tulajdonában
maradtak.
Bizonytalanság persze maradt még elég. Többek között a tornaterem működtetésének formája
és rendje. Tulajdonosi jogainak
kíván
érvényt
szerezni önkormányzatunk akkor, amikor nem
hajlik arra, hogy
az oktatáson kívül minden más
tor nateremb en
zajló programért
bérleti díjat fizessenek a tankerületnek a helyi lakosok.
Ebből is látszik, mégis csak
jó, hogy a mai „államosítás” legalább nem csorbította a tulajdonjogokat! A változások túl gyorsak, túl mélyek, túl..., túl…., túl…., és kaotikusak.
Mindannyiunk vágya, és reménye, hogy az átalakulás végére nem csak az lesz az egyetlen örömünk,
hogy miénk maradt az iskola. Vagyis inkább csak
a fala.
T.L.
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Mi a hosszú élet titka?
Dolgozni kell!
Ács János bácsi tavaly töltötte be a 90. évet és ebből az
alkalomból pénzjutalmat kapott a kormánytól, valamint
Kerekes András polgármester oklevelet és egy ajándékkosarat adott át ezen a nevezetes születésnapon. A jó egészségnek örvendő János bácsival a hosszú élet titkát igyekszünk megfejteni. Ő váltig állítja, hogy dolgozni kell, mert
nála ez bevált. Túl a kilencvenen is minden nap talál magának elfoglaltságot. Rend és tisztaság van a kis ház körül,
gondozott a kert, a szőlő. Még sohasem unatkozott. Már
kis gyermekként napszámba járt, mert nagyon szegények
voltak, és az ő 20 filléres keresetére is szüksége volt a családnak. Akkor ezért a pénzért 10 doboz gyufát adtak…
(Ma ugyan mennyit fizetne egy mezőgazdasági vállalkozó hasonló korú gyermek munkájáért?) Amikor befejezte az elemi iskolát inasnak adták Barna Mihály asztalos
mesterhez, aki a helyi igényekhez igazította a munkáját:
készített bútorokat, sámlit, mosóteknőt és mindent, amire a Szőlősön élő embereknek szükségük volt. Ő készítette az 1929-ben épült helyi iskolába padokat, szekrényeket.
A mester műhelyében készült a végső nyughely bútora
is: a fenyőfából készített koporsó. Barna Mihály szorgalmas ember volt, földet művelt, állatokat tartott, méhészkedett és ebben részt vettek a felfogadott inasai is. Az ifjú
asztalos-jelöltnek nem sok szabadideje maradt a munka
után, sőt azt a keveset is kötelező leventeoktatáson töltötte, a vasárnap délelőtti foglalkozást pedig a templomi
istentiszteleten fejezték be. 1940-ben szabadult és segédként továbbra is Barna Mihály műhelyében dolgozott.
Sok munkájuk volt, de 1943. október 4-én megérkezett
a katonai behívó Egerbe. A kiképzésen a páncéltörőkhöz került és a következő év augusztus 20-án az erdélyi
fronton vetették be az egységüket. A hosszú vonatozás
után gyalogosan tették meg a Kolozsvár-Szászfenesi utat,
de Torockónál már az oroszok várták az odaérkező magyarokat. Igyekeztek kitérni a közvetlen összecsapás elől,
ezért Tordán, Nagyenyeden át hazafelé vették az irányt.
Sajnos október 6-án Árpádtetőnél súlyos csapás érte az
egységet, itt sokan meghaltak, vagy orosz fogságba estek.
A szerencsés túlélők Szerencsen gyülekeztek, innen Mezőkeresztesen, Mezőcsáton igyekeztek kitérni az oroszok
elől. Fáradtak, éhesen voltak, de voltak rendes emberek,
akik megszánták az elcsigázott katonákat. Őt az egyik
kesznyétenyi házban káposztástésztával kínálták meg.
Itt sikerült átöltözni és december 6-án irány haza… A
karácsonyi ünnepek után „egy kis munkára” – málenkij
robotra – kapott meghívást az oroszoktól. Az volt a feladatuk, hogy a frissen felépített fahidat megvédjék a levonuló jégtorlaszoktól, és ha kellett robbantással csináljanak utat a víznek a zajló Tiszán. Az orosz felügyelete

alatt dolgoztak, ám János bácsi úgy gondolta jobb lesz neki otthon és „torony iránt” haza indult. Keresték a faluban
de nem találták meg, mert már Pesten a vagongyárban
ő talált magának munkát. Akkor a legnagyobb feladat a
felrobbantott hidak újjáépítése volt: 7 hónap alatt építették meg az ideiglenes „Manci” hidat. Majd hazaköltözött
Szőlősre és 1946. október 10-én házasságot kötött Dusza
Margittal, aki azóta is hű társa. Mesteréhez hasonlóan az
asztalos munka mellett mással is foglalkozott, ő is kipróbálta a nagy jövő előtt álló rizstermesztést. A szakmáját
igazán csak a tiszaigari, majd a tiszaszentimrei állami
gazdaságban folytathatta. 5 évet dolgozott Egerben az
építkezéseken és karbantartóként a tanárképző főiskolán.
Később a helyi termelőszövetkezetben lett asztalos. 1971től 1990-ig a Temetkezési Vállalat helyi lerakatát vezette.
Az új feladat számára nem volt ismeretlen, mert inaskorában ezt tanulta. A munka fizikailag nem volt nehéz.
A gyárban elkészült koporsókat fel kellett díszíteni, kimérni a sírhelyet, irányítani a sírásást és a temetés napján
a behantolást. A legnehezebb feladat a hozzátartozók vigasztalása volt. Nagyon sok emberi tragédiát látott, különösen az értelmetlen erőszakos halál viselte meg.
A szőlősi temetkezési szokások az elmúlt száz év alatt
sokat változtak. Az új temető megnyitása után még hagyomány volt, hogy a temetés napján az ismerősök, a jó
szomszédok ásták ki a 210x60 cm méretű, 150-160 cm
mély sírt. A ravatalozó felépülése után egyre inkább a városi szokások terjedtek el. De bárhogyan is változzanak a
temetkezéssel kapcsolatos szokások, a szeretett családtag
elvesztése mindig nagy fájdalmat okoz. Ebben osztozni és
a végtisztességet megadni mindenkinek- ez volt Ács János bácsi feladata. Tette ezt 20 éven át becsülettel a főnökei és a szőlősiek megelégedésére.
Oláh Vince
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FARSANG AZ ÓVODÁBAN, ISKOLÁBAN

Kezdjetek el élni!
„ Milyen sokszor érezzük, hogy csak
múlnak a napok számolatlan, és nem
tudunk felidézni semmi emlékezeteset!
Csak húzzuk az igát, csak pörgünk a
mókuskerékben, napra nap jön, és telnek az évek, lassan eltelik maga az élet.
Vajon így akarjuk? Benne maradunk
ebben az érzelmi szürkeségben, vagy elkezdjük végre élni az életet?”
Kedvenc lapomból, a Nők Lapjából
kölcsönöztem a címet és az idézetet Rist
Lilla írásából. A tavasz, a március mindig új lehetőségeket hordoz a téli szürkeség, bezárkózottság után. A hideg széllel,
faggyal dacoló hóvirágok, a kemény földet áttörő fényes jácint és tulipánlevelek
is az új élet lehetőségét jelzik. Ezt vágyjuk mi is, emberek. Farsangkor már
hangolódunk a jókedvre, maskarákkal,
zajos mondókákkal űzzük a még itt tébláboló téli hideget.
Idén különösen sokan ünnepeltük
együtt az általános iskola tornatermében a farsangot. ( A farsang szó nálunk
a németből vett fasen mesélni, pajkosságot űzni szóból ered.) Színes, ötletes,
eredeti jelmezeket öltöttek a gyermekek,
főleg a kisebbek. Minden eddiginél több
volt a csoportos produkció: teljes osztályok készültek különböző táncokkal,
sőt a harmadikosok Boszorkánytáncát
az anyukák is ropták a tanító nénikkel
együtt. A délután csúcspontja a szülői
munkaközösség tagjainak a tánca volt:
több stílusban mutatták be tehetségüket
egy kerek történetre fűzve. Emlékezetes
marad ez az alkalom nemcsak a résztvevőknek, hanem a közönségnek is, a
nézők számát illetően nyugodtan nevezhetjük községi rendezvénynek, hiszen
zsúfolásig megtelt a tornaterem.
Természetesen a hétköznapjaink
nem lehetnek mindig ilyen élményben
dúsak, felhőtlenül vidámak, de apró örömeinket mi magunk is megteremthetjük. A példát itt is a régiektől vehetjük:
testünknek –lelkünknek szüksége van a
megújulásra, megtisztulásra, ennek legjobb eszköze a böjt. Ezt mindenki érzése
szerint próbálhatja meg: kevesebb húst,
több zöldfélét fogyaszt, és majd az ünnep, a hús vét alkalmából talán még nagyobb élvezettel fogyasztja az ilyenkor

hagyományos sonkát vagy bárányt. Lehetőségeinkhez mérten minél több időt
töltsünk friss levegőn! Szerencsésnek
mondhatjuk magunkat, mert itt faluhelyen valóban tiszta a levegő, ráadásul a
természet is elérhető közelségben van:
sétáink során pedig gyönyörködhetünk
az éledő növényekben vagy láthatjukhallhatjuk kedvelt énekesmadarainkat.
A téli bezártság után több lehetőség
van emberi kapcsolataink újraélesztésére is. Kényelmes és népszerű módja a
kapcsolatteremtésnek az interneten található közösségi oldalak látogatása, új
ismerősök keresése. Mégsem pótolhatja azonban a személyes találkozásokat,
családi, baráti beszélgetéseket, összejöveteleket. A közeljövőben községünkben (község = közösség) több alkalom is
kínálkozik, hogy családtagjainkkal, barátainkkal kellemesen, jó hangulatban
tölthessünk el egy estét:

Sport bál, majd az óvoda Alapítványi
bálja kerül megrendezésre.
Összegzésképpen álljon itt egy
Weöres Sándor-vers, amely a maga egyszerűségével a legtalálóbban fejezi ki,
mit jelenthet számunkra az új tavasz
ígérete:

Weöres Sándor:

Tavaszvárók
Megládd, megint futunk a berken át,
feledve tél jegét.
A záros kert-ajtón s a kerten át,
ha felszikkadt a rét.
Most hűs estére hűsebb éjszakát
borít fehér sötét.
De majd megint futunk a berken át
s fogjuk köröskörűl az almafát,
feledve tél jegét,
ha felszikkadt a rét. Szabóné Szegedi E.
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HÍREK, ESEMÉNYEK
„Ha nem születtem volna is magyarnak,
E néphez állanék ezennel én!”
Március 14-én ezzel a Petőfi idézettel hívta első tavaszi ünnepünkre az önkormányzat a szőlősieket. Az időjárás viszont
inkább a telet idézte: hideg szél, eső majd hó fogadta a tornaterembe igyekvőket. (A visszaemlékezések szerint hasonló

időjárás volt 165 évvel ezelőtt is…) Bent viszont a gyermekek
rajzaival díszített falakon megelevenedett az 1100 éves történelmünk legszebb, legdicsőbb napja. A megnyitó és a Himnusz
elhangzása után Kerekes András polgármester ünnepi beszédben méltatta a márciusi forradalom, majd szabadságharc történelmi jelentőségét, máig ható tanulságait. Kiemelte, hogy az a
piros-fehér-zöld kokárda, amelyet ma minden magyar a szíve
fölött visel, fontos üzenetet hordoz. Hordozza a nemzethez tartozás elszakíthatatlan erejét, a hűséget nemzeti történelmünk
hagyományaihoz és a reménységet Magyarország jövője iránt.
„Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott
Hozz mindig új fényt, új dalt, újvirágot.”
Ezzel a gondolatot folytatták az általános iskolás gyerekek
a szónok szavait, majd versekkel, irodalmi idézetekkel méltatták a márciusi ifjak érdemeit és korabeli képeken mutatták be a
szabadságunk kivívásáért folytatott harcunkat. Az ünnepi műsorban nagy tapsot kapott a kis néptáncosok „toborzója”. Az
ünnepi megemlékezés után az önkormányzatok és a helyi civil
szervezetek koszorút helyeztek el a Szabadság téri kopjafánál. OV

Tanulmányi kirándulás Németországba
2012.december 1-tõl 8-ig a Comemius
pályázat keretében tanulmányi kiránduláson voltam Németországban.
Ezen hét, a tanulmányaiban és nyelvtudásában jeleskedő tanuló vett részt. A
tiszaszőlősi Általános Iskolából rajtam
kívül Sári Bianka tanuló és Szabó Anikó
kísérő tanárnő, valamint a Kossuth Lajos
Gimnáziumból öt diák és kísérő tanárai.
Autóbusszal vágtunk neki a hosszú
útnak. Elsőként München csodálatos látnivalóit néztük meg. Uffenheim-be vonattal jutottunk el, ahol már minden tanulót
az a német család várta, akinél egy hétig
voltunk elszállásolva, illetve vendégségben. Én egy nagyon kedves családhoz
kerültem, ahol egy korombeli lánnyal kötöttem mély barátságot. Nagyon segítőkészek voltak, karácsony közeledtével ajándékkal halmoztak el. Angolul beszéltünk
egymással, ezzel is gyakoroltuk a nyelvet.
Első reggel a helyi iskolában találkoztunk
azokkal a török, bolgár és angol tanulókkal, akik szintén e pályázat keretében vettek részt a tanulmányi kiránduláson.
A hét folyamán sok programot szervezett nekünk a helyi iskola és a település.

Tanórán és karácsonyi koncerten vettünk részt, táncház keretében ismerkedhettünk egymással, vetélkedőn mutatta
be mindenki saját országát. Városnézés
keretében megismerhettük Uffenheimet, a polgármester vezetésével betekintést
nyertünk a polgármesteri hivatalba. Megnéztük az Adidas gyár logisztikai központját, ahol a polgármester megajándékozott bennünket egy általunk választott
Adidas termékkel.
Ellátogattunk Rothenburgba, ahol

megcsodálhattuk különleges látnivalóját
is, mely egy egész évben nyitva tartó hatalmas karácsonyi üzlet.
Würzburg-ban a várat és a várost tekintettük meg.
Hazainduláskor fájó volt a búcsúzkodás a társaktól, hiszen szoros barátságok
kötődtek a hét során. Könnyek között
cseréltünk egymással e-mail címeket és a
telefonszámokat.
Hazafelé még megnéztük Nürnberg
csodás látnivalóit, nevezetességeit, valamint különleges stílusban épült lakóházait.
Egy életre szóló élménnyel tértünk
haza. Szeptemberben ismét találkozhatunk a német vendéglátó diákokkal, akik
cserediákként jönnek egy hétre hozzánk,
hogy megismerjék Magyarországot, Tiszafüredet, Tiszaszőlőst és a környék látnivalóit, nevezetességeit.
Köszönöm a lehetőséget Monokiné
Andrási Edit tiszafüredi tanárnőnek,
hogy megírta a pályázatot, megszervezte
ezt a csodálatos tanulmányi kirándulást,
melyen én is részt vehettem.
Szőnyi Krisztina 8. osztályos tanuló
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Anyakönyvi hírek
Legutóbbi számunk óta született:
Farkas Zoltán
an: Szallár Anasztázia
Tyukodi Nikoletta an: Szitai Nikoletta
Harsányi Máté
an: Harsányi Anna
Győri Botond
an: Szarvas Edit
Veres Lilla Lola
an: Atkári Csilla
Szalai Dorina
an: Imre Krisztina

Legutóbbi számunk óta házasságot kötöttek:
Kökény Attila és Csáti Melinda
Csáti Tibor és Blazsán Viktória
Sok boldogságot kívánunk!
Legutóbbi számunk óta elhalálozott:
Nagy László
an: Soós Irén
Oláh Péter Ferenc an: Mészáros Eszter
Pálfi Sándorné
an: Sipos Eszter
Molnár Lászlóné an: Kis Irma
Teleki Pálné
an: Katona Julianna
Béke poraikra!

In Memoriam Molnár Lászlóné (1950-2013)
2013. február 8-án családtagjai,
pályatársai, kollégái, barátai, tanítványai vettek végső búcsút a tiszaszőlősi
köztemetőben Molnár Lászlóné
nyugdíjas magyar-orosz szakos tanártól.
Molnár Lászlóné Soós Eszter
az általános iskolai tanulmányait
Tiszaszőlősön végezte, gimnazista éveit Tiszafüreden töltötte. Jó
és jeles tanulmányi eredményei
megalapozták, hogy régi vágya
szerint tanárképző főiskolára jelentkezzen, amit 1973-ban (család
és munka mellett) eredményesen
el is végzett.
Tanulmányainak utolsó évei,
a pályakezdése és három fia születése az 1970-es évek elején öszszefonódtak, de teljesített minden
területen. Már 1968-tól képesítés
nélküli pedagógusként dolgozott
a tiszaszentimrei és az abádszalóki
általános iskolában. A tanári pálya
1972-ben kezdődött, mely 25 évnyi
szépséget, problémamegoldást, feladatot és kitartást hozott számára
szülőfalujában Tiszaszőlősön. Komoly megbízatást jelentett számára
az iskola, az ifjúsági mozgalom (több
mint egy évtizedig csapatvezetője
volt az 1374. sz. Ady Endre úttörőcsapatnak), 24 éven át osztályfőnök

volt, „keze alól” 180-200 diák indult
a nagybetűs élet felé. 1993-ban szívinfarktust kapott, mely szeretett pályáját kis időre megszakította. Mivel
nem tudott a gyerekek nélkül élni,
felgyógyulása után 1999-től 2007-ig

egyaránt. Ennek is köszönhetően a
rendszerváltástól négy éven át ő is
képviselte Tiszaszőlős lakosságát a
tiszafüredi képviselő-testületben. Ebben az időszakban a változások olyan
feladatokat hoztak, mint a földek kiosztása, a tsz sorsa, a felzárkózás
kezdete. Nevéhez fűződik többek
között több száz méter járda építése a Fő út mentén, olyan lakossági közmeghallgatások sora, ahol
mindenkit igyekezett maximálisan tájékoztatni, felmerülő kérdéseire, kéréseire megoldást találni.
Utolsó közszereplése 2007. karácsonyán volt, amikor meghitt
szavakkal és gondolatokkal méltatta az ünnepet az akkori karácsonyi koncert kezdetén.
Személy szerint engem is tanított, még ma is fülembe cseng
egy-egy helytelen szó hallatán: „Ez
Tiszaderzsen oktatta a nebulókat. Az hasogasssssa a fülemet, fiam!” monemberöltőnyi 35 év alatt olyan fel- data, amellyel természetesen a headatokat kapott, amelyek megoldása lyes magyar kiejtésre biztatott. Több
nem volt egyszerű a pedagógusnak, száz gyereknek tanította a cirill betűk
a csapatvezetőnek, osztályfõnöknek. kanyarítását kisebb-nagyobb sikerKitartással járta végig a pedagógu- rel, de mindig tudtuk, hogy Esztike
si pályát, annak minden szépségé- néninél nincs apelláta. Megszámlálvel és buktatójával együtt.
hatatlan alkalommal úgy búcsúzott
Pozitív emberi tulajdonságainak tőlünk, ahogy most én is teszem:
köszönhetően rendkívül jó kapcso- До свиданья!
latot ápolt a diákokkal és szüleikkel
Tolvajné Zsuzsa
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Jótékonysági bál a Tiszaszőlősi Községi Sportegyesület javára
Már több alkalommal írtam a sport, a foci
jelentőségéről, hogy milyen fontosnak gondolom az
egyén és a közösség életében egyaránt, és bizonyára
azt is tudják az olvasók -hiszen erről is hírt adtam-,
hogy megalakítottuk a Tiszaszőlősi Községi Sportegyesületet, s két csapatot, a felnőtt és a serdülő
csapatot indítottuk a bajnokságban.
A sportegyesület működtetése, a csapatok versenyeztetése jelentős költségekkel jár. Az önkormányzat költségvetésében biztosított összeg ennek
mintegy felét fedezi, a hiányzó másik felét, évi négyötszázezer forintot kell magunknak előteremteni.
Ennek érdekében keresünk, s szerencsére találunk
szponzorokat, ezért jutott eszünkbe egy jótékonysági
bál megrendezésének gondolata.
Be kell vallanom őszintén, a szervezés kezdetén,
amikor még csak terveztük milyen is legyen, kissé
szkeptikus voltam a sikert illetően. Inkább csak annyit mertem remélni, nem lesz ráfizetéses, legalább a
befektetett összeget visszahozza, “pénzünknél maradunk.”
Szerencsére kezdettől fogva látszott az érdeklődés,
a rendezvény híre sokakat megmozgatott. Sokan
jelezték részvételi szándékukat, sokan kapcsolódtak
be a szervezésbe, ajánlottak fel ajándékokat, adtak támogatást, amit ezúton és újra szeretnék megköszönni mindenkinek. Jól esett, hogy ennyien tartották,
tartják fontosnak a szőlősi sport támogatását, hajlandóak áldozatot hozni érte vagy anyagilag, vagy
munkájukkal, vagy éppen mindkettővel.
A március 9-én megtartott bálon végül mintegy
120 fő vett részt, s bízom benne jól érezték magukat,
köszönhetően a remek zenének is, melyet a Szőlősön
már máskor is játszó Bényei Gábor szolgáltatott.
S hogy a bál eredeti célját is teljes mértékben elérte,
azt bizonyítja a mintegy 150 ezer forintos eredmény,
amely a kiadások levonása után tiszta bevételként
megmaradt, s melyet az eredetileg meghirdetett

szándékunknak megfelelően sportfelszerelés beszerzésére fordítunk.
A sok-sok támogatót itt hely hiányában nem sorolhatom fel, de még egyszer köszönjük a sportolók
nevében, s nem csak azoknak, akik a bál eredményességét biztosították, hanem azoknak is, akik a szürke
hétköznapokon végzik a csapatok körüli teendőket,
akik az utaztatásban, a felkészülésben, a versenyeztetésben, a rendezésben nyújtanak segítséget. Teszik
ezt önzetlenül, ellenszolgáltatást nem várva. Remélem ez az összefogás még sokáig megmarad, s biztosítja a szőlősi foci sikerességét.
Most újra ideillőnek érzem idézni a Régi idők focija című film szállóigéjét: “Kell egy csapat!” Újfent
hozzáteszem: Nem csak a pályán, azon kívül is.
Szőlősön most van CSAPAT!
Molnár László

Gratulálunk…

Darai Erikának, aki 2012 - ben Tiszafüred Kiváló
Ifjúsági Sportolója címet nyerte el!
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