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Kedves Kollégák! Tanárok, Tanítónők, Óvónők!
Engedjék meg, hogy a
pedagógusnap és a tanév
vége alkalmából megköszönjem, amit nap mint
nap a gyermekekért tesznek. Köszönöm elhivatott,
áldozatkész munkájukat,
hogy nem csak a tananyagot adják le, hanem nevelnek, jellemet alakítanak és
személyiséget formálnak,
motiválnak és biztatnak.
Pedagógus
pályámat
Tiszaszőlősön
kezdtem,
mint képesítés nélküli óvónő. Hálás szívvel gondolok
vissza az eltöltött évekre,
kollégákra, gyerekekre. Itt
tapasztaltam meg a nevelés
örömét, mely megalapozta
pedagógusi elhivatottságomat. Megtanultam, hogy
biztonságot nyújtó érzelmi
környezetet kell teremteni
a gyermekeknek, hogy képességeiket szabadon kibontakoztassák.
2013. január 1-től az
állami köznevelési intézmények fenntartására létrejött új központi hivatal
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)
198 tankerületen keresztül végzi feladatát. Az új
szervezet az oktatási rendszerben meglévő emberi
erőforrásokra és vagyonra
támaszkodik, ami a haté-

kony és költségtakarékos
gazdálkodást kívánja meg.
Tankerületünk a KLIK
központ munkatársaival
azon dolgozik, hogy a bizalom, az együttműködés és
a szakmai hitelesség jellemezze az új szervezetet.

Új köznevelési rendszert építünk, amelyben
csökken a társadalmi leszakadás, szélesebb körben
valósul meg a tehetséggondozás és biztosított a
képességek szerinti boldogulás esélye. Célunk, hogy

Névjegy
Rajna Jánosné
(Jóvér Margit)
1957-ben születtem Tiszafüreden. Általános és
középiskolai tanulmányaimat is itt végeztem.
Felsőfokú tanulmányaim,
szakképesítésem:
1978 óvónő,
1985 gyógypedagógiai
tanár,
2004 logopédia szakos
tanár,
2007 közoktatási vezető
és pedagógus szakvizsga,
2012 pedagógiatanár.
Szakmai tevékenységem:
Óvónőként, majd gyógypedagógusként, 2002-től igazgatóhelyettesként, majd a Pedagógiai Szakszolgálat intézményegység vezetőjeként végeztem munkámat.
2013. január 1-től a Tiszafüredi tankerület igazgatója vagyok.
Munkám sokszínű, az iskolai élet szinte minden területével és szereplőjével foglalkozom. Szeretem a kihívásokat,
az új feladatokat.
Hitvallásom: a legszebb, legfelemelőbb hivatás az ember szolgálata. A pedagógus, az iskola hatása emberi sorsokat befolyásol, dönt el.
Két felnőtt gyermekem van.
Kedvenc hobbim a kertészkedés és az olvasás.

kiszámítható, igazságos és
minőségi köznevelést biztosítsunk a differenciált
oktatás megvalósítása során, minden gyermek számára lehetővé tegyük a legmegfelelőbb fejlesztést.
Az oktatási rendszer átalakítása sok időt, az érintettektől rengeteg türelmet
és megértést kíván. A pedagógus nem csak tanár és
nem csak nevelő. A pedagógus példa. Sok esetben
példakép. Ezért életutunk
alapjait tanáraink, nevelőink munkája határozza
meg. Az Önök pedagógusi
munkája révén a tanulóinkat közös emlékek és közös
tudásanyag köti össze.
Az Önök munkája az
egyik alakítója településük
jövőbeli sorsának. Engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki egész éves
munkájukért! Köszönöm
Önöknek, hogy minden
tehetségükkel és erejükkel
helyt állnak, hogy a folyamatosan változó körülmények között is biztosítják
a tiszaszőlősi gyermekek
számára a színvonalas oktatást-nevelést.
Rajna Jánosné
tankerületi igazgató
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Olvasók!
A Szőlősi Hírek 2013. évi első számának lapzártáját követően
Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 alkalommal
ülésezett.

•

1./ 2013. március 20.
• Módosította az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól alkotott 13/2005 (08.01.) számú rendeletét.
• Módosította a talajterhelési díj helyi szabályairól alkotott 23/2004.
(VIII. 13.) rendeletét.
• Döntött a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról.
• Megtárgyalta és jóváhagyta a Telenor Magyarország Zrt. állomás
telepítés- és üzemeltetéséről szóló bérleti szerződését.
• Tiszafüred Város Önkormányzat képviselő- testület kérelméről a
Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény szakellátás – finanszírozásához történő hozzájárulásáról döntött.
• Önkormányzati gyermekétkeztetés tárgyában egyszerű közbeszerzési eljárás megindításáról döntött.
• A hatályos gyermekétkeztetési szerződésének határozott időtartamra szóló megkötéséről döntött.
2./ 2013. március 25.
• Jóváhagyta a település ivóvízhálózatának vagyonkezelői szerződését a szolnoki TRV Zrt.-vel.
• Értékesítette a Tiszaszőlős, Hősök tere 2. szám alatti házas ingatlant.
• Védőnői pályázat kiírásának előkészítéséről döntött.
3./ 2013. április 22.
• Jóváhagyta a 2012. évi költségvetés IV. negyedévi előirányzatainak
módosítását.
• Elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési zárszámadását.
• Módosította Tiszaszőlős Község Önkormányzatának vagyonáról,
és a vagyongazdálkodás szabályairól alkotott 13/2005 (08.01.) számú rendeletét.
• Jóváhagyta Tiszaszőlős Község Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési jelentését.
• Tudomásul vette Tiszaszőlős Község Önkormányzat 2012. évi
könyvvizsgálói jelentését.
• Tiszaszőlős Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és
Tiszaszőlős Község Görög Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött.
• Pályázatot írt ki az üresen álló védőnői álláshelyre.
• Döntött a gyermekétkeztetés egyszerű közbeszerzési eljárás ismételt megindításáról.
• Határozott a jelenleg hatályos gyermekétkeztetési szerződésének
2013. május 1. napjától 2013. május 31. napjáig történő határozott
időtartamra szóló megkötéséről.
• Jóváhagyta Tiszaszőlős Község Önkormányzata, a Tiszaszőlősi
Közös Önkormányzati Hivatal és a Községi Könyvtár és Szabadidőközpont 2014. évi költségvetési koncepcióját.
Pályázat benyújtásához saját erőt biztosított a közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztés megvalósítására.
4./ 2013. május 27.
• Módosította a szilárd hulladék gyűjtésével, elhelyezésével kapcsolatos rendeletét.

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Megtárgyalta és nem fogadta el a KIK vagyonkezelői szerződésének tervezetét.
Folyószámla-hitelkeret igénybevételéről döntött.
Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás jövőjével kapcsolatosan a
2013. december 31-i kiválásról döntött.
Megtárgyalta és elfogadta a Tiszaszentimre Református Szociális
Szolgáltató Központ Tiszaszőlősi Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolóját a 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységről.
KEOP-5.5.0/B energetikai pályázat benyújtásának tárgyában döntött.
Megtárgyalta és nem fogadta el a KEOP-5 .5.0/B energetikai pályázat kapcsán a Horváth És Társa Kft. árajánlatát.
Értékesítette a Tiszaszőlős 858 hrsz. alatti ingatlant.
Nem támogatta Czibi Gusztáv kérelmét a Tiszaszőlős Fő út 74.
szám alatti szolgálati ikerlakás bérletbevételére.
Döntött a Kinizsi Sporthorgász Egyesület, a Tiszaszőlősi Polgárőr Egyesület és a Tiszaszőlősi Sport Egyesület támogatási kérelme
ügyében.
Döntött a 2013. évi szúnyoggyérítés I. üteme finanszírozásának
tárgyában.
Megtárgyalta és nem fogadta el a Zone Security Szolgáltató és Kereskedelmi Vállalkozás óvodai tűzjelző rendszer kiépítésére vonatkozó árajánlatát.
Jóváhagyta Tiszaszőlős Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát.
Kiválasztotta a közétkeztetési közbeszerzési pályázati eljárás nyertesét.
Ismételten pályázatot írt ki az üres védőnői álláshelyre.
A KEOP-2012-4.10.0/A számú Napelemes rendszer telepítése
Tiszaszőlős Község Önkormányzat fenntartásában működő épületeken című pályázat benyújtásával kapcsolatos saját forrás módosításáról döntött.

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

90. születésnapjuk alkalmából Kerekes András polgármester, Oláh Vince alpolgármester a lakásukon köszöntötték
Imre Lajosnét és Szabó Józsefet majd átadták a miniszterelnöki emléklapot, valamint a képviselő-testület ajándékát.
Jó egészséget, sok örömet kívánunk a településünk idős
polgárainak!
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MEGKÉRDEZTÜK A POLGÁRMESTERT…
Fény derült-e már az óvodai tűzeset okára? Falunap?
Tűzvizsgálat nem történt, nagy valószínűséggel rövidzárlat okozta a problémát. Ez a folyamat még nem zárult
le, az intézménynek természetesen van biztosítása, a helyreállítási munkálatok már befejeződtek és az óvoda ismét
üzemel.

Lesz-e Tiszához vezető utunk?
Ha az időjárás is mellénk áll, az idén szeretnénk elkészíteni. Megkötöttük a szállítási szerződést a kőről, jelenleg a műszaki ellenőr szerződését várjuk. A beépítésre
váró zúzott kő mennyisége 2400 m3. Ezt a hatalmas menynyiséget a Béke utat és a Dózsa György utat összekötő
egykori csordajáráson fogjuk bedepózni. A geotextíliával
lefedett út négy méter széles, két kilométer hosszú lesz.
A felhasznált anyagok értéke közel 24 millió forint, amit
pályázati forrásból finanszírozunk.

Mi is van az ivóvízzel?
Az ivóvíz nem lett sem rosszabb, sem jobb minőségű.
2012. december 26-ig kaptunk időt és lehetőséget, hogy a
törvényi előírásoknak megfelelően az ivóvíz arzéntartalmát legalább 10 mg/l-re csökkentsük, amit egy új kút fúrásával tudtuk volna elérni. Egy éve folyamatosan készül
a dokumentáció, de lassította a folyamatot többek között
egy tulajdonosváltás is, hisz mára már állami kézben van
az ivóvíz-szolgáltatás. Amikor készen lesz a tervdokumentáció, akkor Tiszaszőlősön is fúrnak egy új kutat, és
az előírásoknak megfelelő minőségű vizet tudunk szolgáltatni.

Az idén is tervezünk falunapot… Jelenleg folyamatban van egy pályázat, bízunk benne, hogy sikeres lesz.
Milyen pályázatok vannak még folyamatban?
A Start közmunkaprogram keretében egy 50 m2 - es
tüzelőanyag tárolót fogunk építeni a szociális intézmény
udvarán. A kazánház már elkészült, az idén már onnan
fűtjük az intézményt.
A még hiányzó belterületi utakat zúzott kő alappal javítjuk. Folyamatos a járdaépítés, az idén 2000 méter járdát építünk vagy újítunk fel.
A szeméttelep rekultivációja remélhetőleg az idén elkezdődik és be is fejeződik. Helyén füves terület, majd
idővel fák lesznek.
Arra törekszünk, hogy önellátó legyen településünk.
Már elkészült egy pályázat a közintézmények villamos
energia fogyasztásának csökkentésére. A napelemek által
előállított árammal csökkenhet a villanyszámla.
Ki szeretnénk váltani a drága földgázt az iskolában,
orvosi rendelőben, óvodában, tornateremben és a könyvtárban. A következő 2-3 évben - amikorra a tanító földbe
ültetett nyárfa beérik - a közintézményeinket ezzel
szeretnénk fűteni.

Több önkormányzati területen
konyhakerti növényeket látunk
gyarapodni…
Valóban…A háztáji gazdálkodás fellendítése céljából
a kormány programot indított. Ez egy burgonya felhasználási alprogrammal indult, melynek keretében ingyen
kaptunk 80 zsák krumplit. Aki bevállalta, hogy elülteti a
gumókat, annak csak egy kötelezettsége van, a termésből
egy zsákkal vissza kell adni, amit jövőre újabb családoknak adunk tovább. Az idei vetőmagok későn érkeztek,
ezért nem tudtuk már maradéktalanul szétosztani a lakosságnak, ezért az önkormányzati területeken vetettük
el, hogy kárba ne menjenek. A termés egy részét önkormányzatunk el fogja adni, a többit saját rendezvényeinken hasznosítjuk majd. Mivel ezek tíz évig újra vethetők,
így jövőre is kiosztásra kerül több zsák burgonya. Szeretnénk lassan eljutni oda, hogy mindenki saját kertjében
évről évre megtermelje magának a burgonyát.

Jelenleg négy buszmegállót építünk. A vadasi buszmegállók építése ebben a pályázatban elmarad, mert egy
olyan hosszú engedélyezési folyamaton kellett volna átmennie, ami nem fért bele a pályázat beadási határidejébe. Én lettem volna a legboldogabb, ha mind a hatot meg
tudjuk építeni… A beruházást nagy részben pályázati
forrásból valósítjuk meg, amit a közösségi közlekedésen
belül a Tiszafüred Többcélú Társulással együtt nyertünk.
A négy buszváró építése durván öt millió forintba kerül,
ebből az önkormányzatunk tíz százalékot - ötszázezer forint körüli összeget - fizet.
Köszönjük a tájékoztatást!
Tolvajné Zsuzsa
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Katona dolgok - katona sorsok
Az előző számunkban olyan férfiak meséltek életük
meghatározó szakaszáról - a katonakorukról - akik megjárták a háborút. Most egy fiatalabb generáció képviselője
emlékezik a néphadseregben töltött évekre.
Kiss Endrét és 8 szőlősi társát 1954-ben Tiszafüreden
sorozták be katonának. Az alapos orvosi vizsgálat után a
tájékoztatták, hogy a határőrségnél fogja letölteni a szolgálatot. Várta a behívót, de sajnálta otthagyni a kazincbarcikai munkahelyét. Akkor épült a berentei hőerőmű
és a Borsodi Vegyi Kombinát. Jól keresett, sőt Kiváló Városfejlesztői érmet is kapott az energiaipari minisztertől.
Kisújszállásra kellett bevonulni és Szombathelyen kezdődött el a kiképzés.
A
katonáknak
jól szabályozott
napirendje volt:
reggel 6 kürtös
ébresztette az alakulatot, majd reggeli torna, mosakodás, körletrend
és reggeli következett. A délelőtt
különböző foglalkozássokkal telt
el, majd ebéd és
a délutáni szabad
foglakozás következett. Vacsora
előtt még körlettakarítást végeztek és 22 órakor takarodóval ért véget a nap. A „seregben” nagy hangsúly kapott
az alaki kiképzés: a lapos kúszás szöges drót alatt, a palánkon átugrás és haditorna erősítette a katona testi és
szellemi képességeit. Legnagyobb erőfeszítést a 120 kmes gyalogmenet jelentette, és itt bizony sok katona lábát
feltörte a kapca. A fegyvernemi kiképzésen megismerték
az aknavető, a géppuska és a dobtáras géppisztoly használatát. A határőrizeti kiképzés keretében a járőr feladatait
tanulták meg és gyakorolták a fegyverhasználat szabályait. Akkor a legújabb szovjet divat szerint öltöztették a
katonákat: pilotka, gimnasztyorka, pufajka, halinacsizma
volt a határőr öltözete. A kiképzés alatt álló frissen bevonultakat idősebb társaik csak „kopaszoknak” hívták (nem
is ok nélkül). A három hónapos kiképzés után a határőrök őrsökben kaptak beosztást, és élesben gyakorolták a
tanultakat. Kiss Endre az osztrák-magyar határszakaszon
- először Alsószölnökön - teljesített szolgálatot, majd
Fótra vezényelték tiszthelyettesi kiképzésre. A kiképzés
1956. október 20-án eskütétellel zárult, majd mindenkit
szabadságoltak. A szolgálat karácsony után folytatódott,
ahol már a „szakaszvezető elvtárs” szakaszparancsnok-

ként kiképző, majd szolgálatvezető lett. Nagyon feszült
volt ekkor még a helyzet a nyugati határon, ezért egy kis
„baráti segítséget” is kaptak. A fegyveres szolgálatot orosz
katonák látták el, a magyarok pedig fegyver nélkül őrizték a határt. Ez az állapot nem tartott sokáig, teljesen kicserélték a személyzetet, és új helyén - csákánydoroszlói
őrsön - 42 határőr szolgált. A konszolidálódó helyzet
kedvező változást hozott a „seregben”. Javult a határőrök
ellátása, háromszori étkezést kaptak, amit az őrs éttermében terített asztal mellett fogyaszthattak el, kétféle menüből lehetett választani, megszűnt a csajka, az éjszakai
szolgálatra beosztott határőr pótvacsorát kapott. Nagy segítséget jelentett, hogy havonta 33 Ft zsoldot kapott minden katona, amit csillagonként további 30 Ft egészített ki.
Kiss Endre szakaszvezető havi 133 Ft zsolddal a zsebében
látogathatta itthon hagyott kedvesét, Erzsikét, leendő feleségét. Ez a korszak 1957. augusztus 17-én a leszereléssel
zárult és Gazdag Istvánnal együtt szálltak fel a hazafelé
induló vonatra. Itthon aztán kezdődött a munka: megnő-

sült, mestervizsgát tett, és a helyi tsz-ben művezető lett.
Megválasztották tanácstagnak, irányította a községben
járdaépítést. Sok helyen most bontják el az 50 éves, mára
már töredezett járdákat. Tagja volt vízhálózat kiépítését
koordináló intéző bizottságnak. A 60-as években megbízták azzal, hogy mérje fel azokat a pincéket, amelyek háború esetén a lakosság elhelyezésére szolgálhatnak. Szerencsére erre nem volt szükség, legfeljebb arra jó volt, hogy
megismerte milyen borokat is rejtenek a szőlősi pincék…
Közel a 80-hoz már nem vállal kőműves munkát, elég számára a saját és a templom kertje. Mára már megszépültek
a katonaévek, a „szívatással” kapcsolatos emlékek, a politika hisztéria okozta feszültségek. A sereg kitörölhetetlen
emlékeket hagyott és életre szóló tanulságokkal szolgált
számára.
Lejegyezte Oláh Vince
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Gyermekeink tanítói
Mári Anita vagyok és ez év
januárjában végeztem az egri
Eszterházy Károly Főiskolán, mint
szociálpedagógus. Tulajdonképpen
most csöppentem bele a munka világába. Amikor átléptem a szőlősi iskola „kapuját” az első gondolatom az
volt, hogy de jó lenne ismét gyereknek lenni és gondtalanul szaladgálni
az udvaron, ahogyan ezt tették épp
akkor is a diákok. Hirtelen egy új, és
ismeretlen környezet vett körül, ami
a napok és hetek múltával egyre inkább ismerőssé vált, hiszen az arcokhoz már neveket is tudtam kapcsolni.
A szakmámból is kifolyólag próbál-

tam a közösségi életbe bekapcsolódni, mégpedig úgy, hogy egy kicsit
magamból is adjak, ezért megszerveztem egy új szabadidős tevékenységet, melynek neve: Stepdeszka.
Véleményem szerint nagyon fontos a
test és a lélek összhangja és harmóniája. Ezzel a szabadidős tevékenységgel próbálom a gyerekeket rábírni a
testmozgásra valamint megéreztetni
velük, hogy ha ők jól érzik magukat,
akkor ez látszik rajtuk. Ezt a fajta
pozitív kisugárzást átadják a tanáraiknak és a szüleiknek is egyaránt.
Ez egy rendszerszemlélet, aminek a
tagjai szorosan állnak egymás mellett
és mindenfajta mozgásra reagálnak,
legyen ez akár pozitív vagy negatív
mozgás.
Mári Anita

1998-ban fejeztem be általános
iskolai tanulmányaimat, és léptem ki
„iskolám kapuján a nagy betűs életbe”. Az idei tanévben pedig, mint tanító néni kezdtem meg munkámat,
abban az intézményben ahonnan „elindultam” - mondja Sipos Anikó.
A 2. osztályba járó gyerekeknek
adom át az új ismereteket és bővítem

tudásukat. Az iskola nyújtotta interaktív tábla lehetővé teszi a tanulóim színvonalas és korszerű tanítását,
tudásuk sokoldalú fejlesztését. Úgy
érzem, hogy sikerült egy bensőséges,
érzelmekkel teli kapcsolatot kialakítanom az osztályba járó gyerekekkel.
Próbálom mindennapjaikat színesíteni és változatossá tenni. Ahhoz,
hogy tanulóim képességeinek fejlesztését, egészséges testi-lelki fejlődését
véghez tudjam vinni, szükség van
a szülői együttműködésre. Ezt a jól
kialakított kapcsolatot kölcsönösen
ápoljuk és fenntartjuk.
Igyekszem kivenni a részem az
iskola közösségi életéből is. Játszó
szakkört tartok a gyerekeknek, mivel
a gyermekek mozgáskultúrájának, fizikai képességének és szervezetének
egészséges fejlesztése is nélkülözhetetlen. A rám bízott feladatokat próbálom a tudásomnak megfelelően
teljesíteni, eredményesen elvégezni.
Úgy érzem, hogy sikerült beilleszkednem és alkalmazkodnom „volt tanáraim” és új kollégáim közé.
A kialakított jó kapcsolatot köl-

csönösen ápoljuk a mindennapokban.
A jövőben szeretném szakmai tudásommal, felkészültségemmel, elhivatottságommal betölteni, színesíteni
mind az iskola, mind a nevelőtestület
életét és hétköznapjait. Célom, hogy
munkámmal hozzájáruljak az iskola
hírnevének öregbítéséhez és sikeréhez is egyaránt.
Sipos Anikó
Földesiné Kiss Tündének hívnak,
az idei tanévben kerültem ide Poroszlóról. Feladatomul, a harmadik
és negyedik osztályos gyerekek matematika tanítását és eredményes
felkészítését kaptam a napköziben. A
dolgos hétköznapok, hetek, hónapok
gyorsan teltek és szinte észrevétlenül
eltelt a tanév. Közben megismertem a
tanulókat, kollégáimat és igyekeztem
mindenkivel jó kapcsolatot kialakítani. A kölcsönös segítségnyújtás és

tiszteletadás alapján értékes emberi
kapcsolatokra leltem a szülők körében is. Lehetőségem nyílott több
szabadidős tevékenységben is részt
venni, színesíteni azokat személyiségemmel, megszerzett tapasztalataimmal. Szívesen működtem közre az
ünnepi műsorok hangulatosabbá tételében. Munkámmal és tudásommal
a továbbiakban is azon leszek, hogy
az iskola eredményesebb és sikeresebb legyen.
Földesiné Kiss Tünde
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Óvodai Alapítványi Bál 2013
Ismét megrendeztük a soron következő bálunkat,
amelyre lázasan készülődtünk már hetek óta. Boros
Lászlóné köszöntötte a vendégeket, majd én tájékoztattam a megjelenteket a tavalyi év bevételeiről és kiadásairól. Ezt követte a Pillangó csoportosok népi játéka
és néptánca, majd a Katica csoport mese dramatizálá-

sa. Mindkét csoport produkciója nagy sikert aratott.
A gyerekek szereplése után az óvodai dolgozók műsora következett, egy karikázó, amit gyönyörű viseletben
táncoltunk el, lenyűgözve a közönséget. Nagy taps volt
a jutalmunk érte. A Bálra 104 jegyet adtunk el, nagy
örömünkre teltház volt a Szőlőszem Farmon. Köszönjük nekik, hogy helyet biztosítottak a rendezvénynek. A
finom vacsora után Molnár Zsolt zenész nagyon jó hangulatot teremtett, szinte mindenki táncra kerekedett.
A jó mulatság szép bevételt eredményezett, 340 ezer Ft
lett a tiszta bevételünk. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki támogatásával, vagy a rendezvényen való részt
vételével hozzájárult a sikerességhez. Ebben az évben
a bevételünkből minden óvodás gyermeket elviszünk
Szilvásváradra kirándulni, kisvasutazni és Egerbe egy
bábelőadást megnézni. Terveinkben szerepel még az
udvari játékok felújítása is.
Kerekes Andrásné
kuratóriumi elnök

2013. május 15. a Tisza-tó napja
Már évek óta részt vesz településünk a májusi Tisza-tó napja rendezvények szervezésében, lebonyolításában. Ezt a lakosság sajnos nem
érzékeli, mert általában az iskola diákjai és szinte az egész tanári kar jön ki
a Tiszához, hogy a saját gátszakaszunkat váltva lefussák. Az esős időjárás
miatt viszont már volt rá precedens,
hogy csak néhány gyerek és pedagógusuk vett részt, mert nem tudtunk a
sár miatt kijutni a gátra. De lassan ez
is csak megoldódik…
Az idén nem volt verőfényes napsütés és száraz idő, de a fűben ki tudott
sétálni minden osztály és pedagógus
a gátra. A futók elfoglalták a kijelölt,
egymástól egy kilométerre lévő helyeiket, és izgatottan várták Tiszafüred felől érkezőket, hogy átvegyék a képzeletbeli stafétát. Zökkenésmentesen és
baleset nélkül ismét teljesítették a vállalkozók a rövidebb-hosszabb távokat.
Akik a Tiszaderzs-Tiszaszőlős határvonalra futottak be, azok meglepődtek
a sok kerékpáros láttán. Idén először
nem csak a diákok és a pedagógusok
vettek részt a rendezvényen, hanem

egy nagy vállalkozást akart teljesíteni
az a tíz fő, akik itt csatlakoztak a futókhoz. Elhatározták, hogy kerékpárral
mennek a futók után és körbekarikázzák a Tisza-tavat. Délelőtt 10 körül indultak itthonról Tiszaderzs felé, hogy
felhajtsanak a gátra, mert a sár itthon
útjukat állta… A gáton 11:24-kor startoltak, majd Tiszaderzs-AbádszalókTiszabura-Kisköre-Tiszanána-SarudÚjlőrincfalva-Poroszló-Tiszafüred
érintésével 17:30-ra hazaérkeztek.
Útjuk nekik is zökkenő és defektmentes volt. Nagy teljesítmény volt ez fő-

leg azért, mert Gönczi Ágnes, Hévízi
Helga, Imre Nikoletta, Muliter Judit,
Nagy Nikolett, Oláh István, Remek
Anita, Sóskuti Ildikó, Vadász Ágnes
és Varga Istvánné napi munkáját íróasztal mellett végzi. Szép pirosra sülve
élményeiket mesélve, még harmadnap
is érezték a bicikli ülésének alakját…
Csak bízni tudok benne, hogy töretlen
erővel és kedvvel jövőre ismét elindulnak, táborukat bővítve nagy csapat viszi ismét Tiszaszőlős hírnevét ezen a
kb. 90 km hosszú szakaszon!
Tolvajné Zsuzsa
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Anyakönyvi hírek
Legutóbbi számunk óta született:
Dobos Dénes
an: Pálfi Diána
Csengeri Márk
an: Tábori Ildikó
Csengeri Szabolcs
an: Major Krisztina
Burai Nikolasz Sándor an: Imre Ildikó
Jó egészséget!

Legutóbbi számunk óta elhalálozott:
Horváth Istvánné
an: Csöndör Ilona
Potornai Istvánné
an: Barna Julianna
Ács János
an: Gyöngyösi Sára
Révész Józsefné
an: Mészáros Erzsébet
Schwarba Sándorné
an: Ferdinánd Mária
Mészáros Mihályné
an: Ormos Margit
Dobozi Béláné
an: Farkas Zsuzsanna
Béke poraikra!

SZERETETHÍD…
...programon vettünk részt, amikor Tiszafüreden a Szivárvány-ház
fogyatékosok Református Otthonában jártunk.
Tíz felső tagozatos, református
hittan órára járó gyermekkel keltünk
útra a szomszédos településre – Tiszafüredre - hogy a SZERETETHÍD
programjában megmutassuk, hogy
van híd, építhető híd a szeretet által
a különbözőségek ellenére is. A híd
minden esetben egymástól távol eső
részeket köt össze, kapcsol egybe.
Amikor megérkeztünk - a szeretetteljes fogadtatás ellenére - mi valóban éreztük a távolságot.
Volt közöttünk, akinek nehezebben ment a feloldódás, de a sporttal,
- amelyben mindannyian egyformán
kibontakozhattunk - ez a távolság,
különbözőség leomlott, eltűnt. A
szeretet által megtaláltuk egymás szívéhez az utat. Azon vettük észre magunkat, hogy már nem is a győzelem
a fontos a játékban, hanem hogy jól
érezzük magunkat. Ugyanakkor azt
is láttuk, hogy a sérült gyermekeknek is vannak figyelemreméltó képességeik. A Tiszaszőlősi gyermekek
örömmel állapították meg, hogy Pali
olyan ügyesen tud kézen állni, hogy
biztos csillagos ötöst kapna testnevelés órán Ákos tanár úrtól. Előd, aki
az én csapatomat erősítette sikeres
kosárra dobásaival győzelemhez segítette a csapatot. Volt olyan kislány

is - Katika - aki több száz darabos
kirakót tud ügyesen a helyére illeszteni. De példát mutattak számunkra
az önzetlen szeretetükkel, az élet egyszerű dolgaira való rácsodálkozással.
A közös sportolás, kosarazás és
focizás után süteménnyel és üdítővel
vendégeltek meg bennünket. Az asztalnál lehetőségünk volt beszélgetni és
énekelni gitár kísérettel. A beszélgetés
során kiderült, hogy a fiúknak vannak
közös témáik. A program során barátságok is szövődtek, melyet újabb találkozással szeretnénk erősíteni.
Hálásak vagyunk mindazért az élményért, amit e találkozás során kaphattunk. Megérthettük és személyessé vált számunkra: Istentől ajándékba

kapott életem nem lehet öncélú, úgy
kell élnem, hogy adottságaim más
számára is hasznossá váljanak. Oda
kell ajándékoznom erőmet, időmet és
lehetőségemet a rászorulók megsegítésére. A keresztyénhívő életben meg
kell látszódnia a Krisztusi szeretetnek, a szeretetet nem lehet elrejteni.
A szeretetnek van egy csodálatos ereje: megelégíti és megédesíti az életünket, de csak akkor, ha adunk belőle és
megosztjuk másokkal.
Jézus Krisztus mondja: Amiképpen én szerettelek titeket, ti is úgy
szeressétek egymást.
János evangéliuma 15. rész
Kéki Ibolya
református lelkész
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Családi horgásznapok Tiszaszőlősön
Pünkösd vasárnapján, május 19-én rendezte meg
Tiszaszőlősön a Tisza – tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. a Tisza-tavi horgászegyesületek
szakmai támogatásával a családi horgásznapokat,
melynek központi témája a hal, a horgászat valamint
a Tisza-tó természeti értékeinek bemutatása volt. A
rendezvénysorozat a Tisza – tavi Sporthorgász Kft.
által, a LEADER - „hagyományos és hagyományteremtő, szórakoztató és közösségi rendezvények a Tisza-tó térségében” - pályázat keretein belül, a helyi
Görög Nemzetiségi Önkormányzattal való partneri
együttműködés keretein belül jött létre. A program
délelőtt a Füredi Holt-Tisza partján indult, ahol a
szabad strand területén 40 gyermek részvételével
horgászverseny zajlott. Ezen kívül horgász négy-tusa, pergető horgászat bemutatóval szórakoztatták a
kilátogató családokat. A délelőtti horgászprogramok
lebonyolításban a Tiszaszőlősi Kinizsi Sporthorgász
egyesület tagjai voltak a Tisza-tavi Sporthorgász Kft.
segítségére.
Összességében szép időben és jó hangulatban telt a
délelőtt, és szépszámú horgászpalántát mozdított meg
a rendezvény első része is. – értékelte Szabó István a
rendezvény főszervezője a délelőtti eseményeket.
A program déltől Tiszaszőlősön folytatódott a
Nóbordán, ahol Tiszaszőlős Községi Önkormányzat
saját finanszírozásból kibővítette Rácz Anita énekesnő műsorával a programkínálatot. A helyszínen családi horgásznappal párhuzamosan a Görög Nemzetiségi Önkormányzat által nemzetiségi gyermeknap
és a pünkösdi sokadalom is megrendezésre került.
A gyermekek számára kézműves foglalkozás, ugráló
vár, lufihajtogatók, arcfestés és trambulin nyújtottak
további kikapcsolódási lehetőséget.
Tisza-tavi Sporthorgász Kft. 60 kg keszeget és a
és a sütéshez szükséges alapanyagokat az Önkormányzat pedig 100 kg keszeget, 60 kg busát biz-

tosított ingyenesen a rendezvényre.
A Nóbordán felállított színpadon egész napos vidám
műsorok szórakoztatták a helyszínre látogatókat, a
teljesség igénye nélkül többek között a Tiszafüredi
Mazsorett Egyesület, a Fekete László zeneiskola, a Tiszafüredi Néptánc együttes, a KLG musical csoportja, Maróth Viki és a Novakultúr, majd a Matchboys
Rock&Roll Band műsorát láthattuk.

A rendezvény - melyen Tisza-tavi Sporthorgász
Kft. a nap folyamán több mint 80 darab egész évre
szóló gyermekengedélyt ajándékozott a szakmai sátorhoz látogató kishorgászoknak- sok látogatót vonzott Tiszaszőlősről és a környező településekről is.
A programot az Origó zenekar koncertje zárta,
mely Tiszaszőlősi Önkormányzat szintén saját finanszírozásának köszönhetően jött létre.
Ezúton szeretném tolmácsolni a Tisza-tavi Sporthorgász Kft. köszönetnyilvánítását a Tiszaszőlős Községi Önkormányzata, a Görög Nemzetiségi Önkormányzat és a Kinizsi SHE részére a rendezvény
lebonyolításában nyújtott hathatós segítségért!
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