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Az önállóságunk első évtizede
Április 20-án tartotta az önkormányzatunk az éves közmeghallgatást. Az iskola tornatermében mintegy 50 szőlősi hallgatta
figyelemmel Kerekes András és a meghívott vendégek beszámolóját a község jelenlegi helyzetéről. A beszámolók után elhangzó
néhány kérdésre az előadók igyekeztek érdemi választ adni. (az
újság 3. oldalán erről részletesebben is beszámolunk.)
Nem volt ez mindig így! 10-15 évvel ezelőtt éjszakába nyúló vitákkal, hangoskodással, kölcsönös vádaskodással tarkított
közmeghallgatásoknak volt helyszíne a tornaterem. Az akkori
polgármester igyekezett meggyőzni a szőlősi lakosságot, hogy
a város sajátjának tekinti az itteniek gondját és igyekszik azokat
megoldani. De ezt a szőlősi emberek többsége másként látta. Nem
voltak meggyőző érvek az egyre inkább látható gazdátlanságra,
a közterületek elhanyagoltságára, a közintézmények leromlására.
Az indulatokat csak fokozta a városi munkahelyek megszűnése, a
várt – beígért – fejlesztések elmaradása. A két település viszonyát
tovább rontotta az uniós támogatással épülő szemétlerakó községünk határába tervezett telepítése. Ekkor már hiába volt szakszerű tájékoztatás a szemétlerakó veszélytelenségéről a karcagi lerakón tett lakossági kirándulás után, az itteniek nem hittek a városi
vezetésnek. Érlelődött a leválás gondolata, a 2000. évi helyi népszavazás eredménye pedig egyértelművé tette a szándékot: önálló
önkormányzatot akarnak a szőlősiek. Nem volt kockázatmentes a
döntés, de bíztak a lakók abban, ha szomszédok megállnak a saját
lábukon, akkor ez nekünk is sikerülni fog.
A 2002. évi önkormányzati választás után meg kellett tapasztalni, hogy a gondok megoldásában csak magunkra számíthatunk, be kell osztani a szerény központi támogatást, a csekély
helyi adókat, és pályázni kell az korábbi években elmaradt fejlesztések pótlására.
A kezdeti bizonytalanság után sikerült a képviselőtestületnek
egy olyan - a lakossággal egyeztetett - koncepciót kialakítani,
amely rövid idő alatt látványosan átalakította az elhanyagolt falu
arculatát. Megszépültek a közterületek, felújításra kerültek a középületek, megnyitott a gyógyszertár, utak, járdák épültek, javult
a közvilágítás, az ügyes-bajos dolgokat helyben is el lehet intézni. A helyi közigazgatásban fontos szerepet vállaló polgármesteri hivatalba helybeli tisztviselők kerültek. Már az első években
megváltozott a község kulturális élete. Színvonalasabbak, rendszeresebbek lettek az ünnepségek, rendezvények. A csökkenő
gyermeklétszám ellenére is megmaradt az iskola, az óvoda, nyitva
van a könyvtár. Gyarapodtak és aktívabbak lettek a civil szervezetek. A szerény idegenforgalom, a helyi újság, az internet, a nyug-

díjas találkozók és a virtusvetélkedők által ismertebb település lett
Tiszaszőlős.
A látványos fejlődés ellenére is súlyos teherként nehezedik
a községre a munkanélküliség. Ezen még az sem változtat, hogy
évek óta rendszeres közmunkát szervezünk, segélyeket osztunk,
támogatásokat adunk a rászorulóknak. Tavaly 160 szőlősi napi 8
órás foglakozás keretében gondozta a közterületeket vagy dolgozott a közintézményekben. A Gyermekétkeztetési Közalapítvány
jóvoltából 3 alkalommal élelmiszert osztottunk. A munkanélküliség miatti elszegényedés mellett további gond a település elöregedése, a lakosság számának megállíthatatlan csökkenése. A
faluban 100-nál több házban nem laknak, eladhatatlanok, sokra a
bontás és az enyészet vár.
A 2010-ben megtartott önkormányzati választás után immár harmadik ciklusát megkezdő Kerekes András polgármester
a korábbi feladatok folytatását hangsúlyozta. Célként az élhető
Tiszaszőlős megteremtését jelölte meg. A folytatáshoz már meg
vannak a tapasztalatok, de nem nélkülözhetjük a helyiek támogatását. Felhívta a figyelmet többek között arra is, hogy azt a kevés
szőlősi gyermeket helyben kellene oktatni-nevelni, mert ha a szülők átviszik másik iskolába az azt is jelenti, hogy nem lesz meg a
nyolcosztályos iskola indításának feltétele. Hasonló a helyzet az
egészségügyi ellátással is. Nem szabad elveszíteni az önálló orvosi
praxist, mert ismerjük már milyen az, ha nincs orvosa a falunak.
Ma még nem tudjuk pontosan, hogy milyen szerepet kap
településünk az új önkormányzati és közigazgatási rendszerben.
Abban csak reménykedhetünk, hogy nem megyünk vissza oda,
ahonnan egy évtizeddel ezelőtt kiszabadultunk: a társközség, a
városrész megalázó státuszába. Mert akkor ismét igencsak hangosak és indulatosak lesznek a közmeghallgatások…
Oláh Vince
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Tisztelt Olvasók!
A Szőlősi Hírek 2011. évi első számának lapzártáját követően Tiszaszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 alkalommal ülésezett.
1./ 2011. március 23.
• Rendeletet alkotott Tiszaszőlős Község Önkormányzat
Képviselő-testület 4/2011. (III.23. ) számú rendelete a
2010. évi költségvetésről szóló 1/2010. (II.25.) rendelet
módosításáról.
• Döntött a Tiszaszőlős, Alkotmány út 24. sz. alatti 111/2
hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
• A Belterületi Közutak felújítása című ÉAOP3.1.2/B-2010-0028. jelű nyertes pályázat szerinti munkáira kiválasztotta a műszaki ellenőrt
• Határozatot hozott a 2011. évi közmeghallgatás időpontjáról
• Döntött a Tiszaszőlős Község sportlétesítmény fejlesztési programjáról és pályázat benyújtásáról, a Sportpálya és sportöltöző felújításáról.
• Határozatot hozott Tiszaszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzatának módosításáról.
2./ 2011. április 1.
• Rendeletet alkotott Tiszaszőlős Község Önkormányzat
Képviselő-testület 5/2011. (IV.01. ) számú rendelete a
2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II.28.) rendelet
módosításáról.
• Rendeletet alkotott Tiszaszőlős Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 6/2011. (IV.01.) számú rendelete a
Helyi közművelődésről szóló 11/2004. (IV.26.) rendelet módosításáról.
• Határozott a képviselő-testület tulajdonában álló külterületi csatornák használatba adásáról.
• A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásához önerő biztosításáról határozott.
•
Módosította Tiszaszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzatát.
• Döntött 2011. évre folyószámla hitelkeret igénybevételéről.
3. / 2011. április 14.
• Határozott a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás
Szociális Szolgáltató Központja Tiszaszőlősi Szakmai

•

Egységében működő szociális alapellátás, a Gyermekjóléti Szolgáltatás Szakmai Egységében működő
gyermekjóléti szolgáltatás működtetésének, fenntartói
jogának a Tiszaszentimrei Református Egyházközség
részére történő átadásáról.
Meghatározta a Tiszaszőlős Község Önkormányzat és
Tiszafüred Város Önkormányzata közötti vagyonmegosztási per kapcsán értékkiegyenlítésre elfogadandó
ingatlanok körét.

4. / 2011. április 21.
• Tiszaszőlős Község Önkormányzat képviselő-testülete
7/2011. (IV.21.) sz. rendelete Tiszaszőlős Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról.
• Elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzat 2010. évi
éves belső ellenőrzési jelentését. .
• Elfogadta Tiszaszőlős Község Önkormányzat 2010. évi
költségvetési beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.
• Támogatás-megelőlegező hitelfelvételről döntött a Játszótér építése pályázat kifizetési kérelem benyújtásához.
• Döntött a 2011. évi ÖNHIKI pályázat benyújtásáról.
• Döntött a Tiszaszőlősi Polgárőr Egyesület támogatásáról.
• Döntött a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja Tiszaszőlősi Szakmai Egységében működő szociális alapellátás, a Gyermekjóléti
Szolgáltatás Szakmai Egységében működő gyermekjóléti szolgáltatás működtetésének, fenntartói jogának
a Tiszaszentimrei Református Egyházközség részére
történő átadása ellátási szerződésének jóváhagyásáról.
• Határozott a szociális feladatok átadásához kapcsolódó ellátási szerződést kiegészítő megállapodás jóváhagyásáról.
• Jóváhagyta a szociális feladatok átadásához kapcsolódó ellátási szerződést kiegészítő önkormányzati és Református Egyház közötti külön megállapodást.
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 is megtekinthetők.
Debrődiné Zoboki Magdolna jegyző

Az elmúlt év végén jelent meg színes képmelléklettel Tiszaszőlős monográfiája.
A könyv megvásárolható a Községi Könyvtárban.
A puha fedeles könyv ára 2 000 Ft, a kemény fedeles könyv DVD melléklettel 2 700 Ft.
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Közmeghallgatás 2011
A tiszaszőlősi képviselő-testület április 20-án tartotta az évente szokásos közmeghallgatást, melyen Kerekes András
polgármester köszöntője után 5 napirendi
pont tárgyalására került sor.
Az 1. napirendi pont keretében a
2010. évi költségvetés végrehajtásáról
adott tájékoztatást a polgármester. Megállapítása szerint eredményes évet zárt
a település. 2010-ben 303,8 millió forint
bevételt könyvelhetett el, amely 28,2 millió forinttal meghaladja a tervezettet. Ez a
növekedés a gépjárműadónak, a személyi
jövedelemadó helyben maradó részének,
a virtusvetélkedő bevételeinek, a bírságoknak és a behajtási díjaknak köszönhető. Fentieken kívül 20,1 millió forint
ÖNHIKI támogatást, és a működésképtelen önkormányzatok megsegítésére elkülönített alapból további 10 millió forintot
kapott az önkormányzat.
Ami a kiadásokat illeti a zárszámadás
szerint 303,5 millió forintot költött el az
önkormányzat. Ebben az összegben benne van az a 66,6 millió forint, melyet a
közfoglalkoztatásra, valamint 58,2 millió
forint, melyet társadalom és szociálpolitikai juttatásra lett felhasználva. A kiadások
között jelentős (30,8 millió Ft) a beruházások költsége. Ebből az összegből újult
meg az orvosi rendelő, az óvoda épülete
és a könyvtár informatikai berendezései,
gépei.
2010. évben a személyi kiadások és
járulékai 55,7 millió, a dologi 51,9 millió,
az intézmények (óvoda, iskola, szociális
intézmények) fenntartása 34,8 millió, a
hitel és kamatkiadások 4,5 millió forintba
kerültek.
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket arról is, hogy - ismerve a központi
költségvetés helyzetét - a képviselőtestület szerényebb összegekkel tervezte meg a
2011-es évet: a bevétel és a kiadás főösszegét 260,9 millió, a forráshiány pedig 61,9
millió Ft-ban határozta meg. Legnagyobb
gondnak a csökkenő normatívák miatti
bevételkiesés látszik, amit a társulásoknak
többlettámogatásként át kell adni. Ezért
az önkormányzat a Református Egyház-

nak tervezi átadni a szociális intézmények
fenntartói jogát.
A 2. napirendi pont keretében Szabó Istvánné r.őrnagy, Tiszafüred Városi
Rendőrkapitányság vezetője adott tájékoztatást a térség és Tiszaszőlős bűnügyi
helyzetéről. Elmondta, hogy a kapitányság sokrétű, összetett feladatot lát el az
illetékességi területén. A rendőri munkát
befolyásoló tényezők közül kiemelte a
munkanélküliség és az idegenforgalom
bűnügyekre gyakorolt negatív hatását.
Elmondta, hogy a korábbi évekhez viszonyítva 11 %-kal csökkent a bűnügyek
száma. Jellemző továbbra is a csalás, lopás, betörés. Különösen az utazó bűnözők
keserítik meg az idős emberek mindennapjait. Gyakori bűncselekmény az ittas
vezetés és az ebből bekövetkező közúti
baleset. Tiszaszőlős bűnügyi szempontból
mérsékelten fertőzött település. 2010-ben
43 bűncselekményt követtek el helyi lakosok sérelmére. Ezek többsége (28) kisebb
értékű lopás, betörés. A felderített bűncselekményeket többségében helyiek követik
el, de Szőlősön is megfordulnak a szomszéd községek garázdái és a trükkös utazó
bűnözők. Szabó Istvánné rendőrkapitány
a helyi közbiztonság javulást várja a tavaly
kinevezett és helyben lakó Labancz Attila
törzsőrmester - körzeti megbízott - munkába állásától.
A 3. napirendi pont keretében
Ádámné Holló Szilvia a Tiszafüredi Munkaügyi Központ vezetője tájékoztatta a lakosságot a 2011. január 1-jén életbe lépett
foglakoztatási jogszabályváltozásokról.
Elmondta, hogy az országos és az önkormányzati foglakoztatási rendszer mellett
a vállalkozásoknak is van lehetősége a
támogatások igénybevételére. Megszűnt
rendelkezésre állási támogatás, helyette
bérpótló juttatást kapnak a jogosultak.
2012-ben már csak az kaphat ilyen támogatást, aki legalább 1 hónap (30 nap)
munkaviszonyt tud igazolni. Az új szabályok arra ösztönzik az önkormányzatokat,
hogy minél több embert alkalmazzanak
rövidebb – 4 órás – munkaidő keretében.
Fontosnak tartotta a kirendeltséggel való
együttműködést, mert itt az érdekeltek

tájékoztatást kaphatnak az induló képzésekről, az esetleges piaci munkahelyek
álláskínálatáról.
A 4. napirendi pont keretében Tar
Lajos tagintézmény vezető szólt az iskolának a község életében betöltött szerepéről.
Hangsúlyozta, hogy az iskola az ismeretek
átadása mellett a hagyományok ápolásában betöltött szerepének fontosságát. A
család, a nemzettudat ápolását elsődleges
feladatának tekinti a tantestület. Ebben
sokat változott az iskola támogatottsága az elmúlt években, a szülők szívesen
és aktívan vesznek részt a rendezvények
lebonyolításában. A hagyományok közé
sorolható az évente megtartott sikeres
alapítványi est, mely a tehetséggondozás
egyik fontos színterévé vált.
Az iskolának vállalt feladata az esélyegyenlőség biztosítása és a gyermekszegénység elleni fellépés. Az iskolai programokat ehhez igazítva úgy alakították
ki, hogy mindenkinek lehetősége legyen
a részvételre. Ingyenes szakkörök, idegen nyelvi és informatikai tanfolyamok,
ECDL Start kártya, úszásoktatás, kirándulás segíti a szőlősi gyerekek felkészülését. A fenntartó önkormányzat biztosította az igénylőknek a háromszori étkezést,
az iskolaotthonos oktatást, a napközit és
a felzárkóztató foglakozást. Mindezek
ellenére veszélyben van az iskola. Az alacsony tanulói létszámok miatt osztályok
szűnhetnek meg, mert a szülők egy része
Tiszafüredre járatja gyermekét. Az iskola
megszűnése nagy vesztesége lenne a községnek, elveszítené azt a hagyományt, melyet hosszú idő alatt sikerült kialakítani.
Az 5. napirendi pont keretében bemutatkozott Labancz Attila r.törzsőrmester,
körzeti megbízott. Elmondta, hogy immár
6 hónapja ismeri a települést és érzékeli
azokat a gondokat, amelyeknek megoldását várják Tiszaszőlős lakói. Bizalmat és
együttműködést kért munkájához, hogy a
polgárőrökkel és a lakossággal meg tudják
előzni és felderíteni a bűncselekményeket.
Végül Kerekes András polgármester
rövid összefoglalót tartott és megköszönte
a megjelentek részvételét.
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ISKOLAI ESEMÉNYEK

Vakáció előtt
Lassan ismét eltelik egy tanév iskolánkban, ilyenkor
visszatekint az ember, melyek azok az események, amelyek a mindennapi tanítás mellett emlékezetesek tanító
és gyermek számára egyaránt. Az első félév és a farsang
időszakáról már a korábbi lapszámokban olvashattak, így
az ezt követő időszak rendezvényeiből válogattam – a teljesség igénye nélkül.
A tavasz első hónapjában egy héten keresztül minden nap más-más, a közelgő ünnephez kapcsolódó rendezvénnyel hangolódhattunk rá az 1848-as forradalom
eszmeiségére: irodalmi és történelmi vetélkedő, zenedélután, ünnepi jelképkészítés, versillusztráció, plakátkészítés – ezek közül választhattak a gyerekek, ki-ki kedve és
érdeklődése szerint. Március 15-én hagyományosan az iskola tanulói adtak legszebb nemzeti ünnepünkhöz méltó
műsort, amely koszorúzással zárult. (A falu honlapján az
eseményről készült képek megtalálhatóak.)
A tavasz a versenyek, vetélkedők időszaka is egyben.
Minden eddiginél nagyobb számban vettek részt diákjaink a különböző helyi, területi és országos versenyeken.
Eredményeik:
Területi versmondó verseny, Tiszaigar:
Szőke Viktória
2. osztály – különdíj
Oláh Tamás
3. osztály – különdíj
Területi mesemondó verseny, Abádszalók:
Szőke Viktória
2. osztály – 2. helyezés

Területi versmondó verseny, Tiszaderzs:
Oláh Tamás
3. osztály – 3. helyezés
Sipos Szabolcs
4. osztály – különdíj
Területi szépolvasó verseny, Tiszafüred:
Dusza Dominika 3. osztály – 1. helyezés
Élj egészségesen! Vetélkedő, Tiszaszentimre:
Oláh Julianna, Oláh Tamás,
Dobos Viktória, Muliter Márk – 1. helyezés
Oláh Marcell, Szőnyi Krisztina,
Varga Krisztián – 4. helyezés
Zrínyi Ilona Matematika Verseny:
Muliter Márk az országos döntőben eredményesen
szerepelt,
felső tagozatban a legeredményesebb versenyző
Vígh Boglárka 5. osztályos tanuló.
Apáczai Komplex Tehetséggondozó verseny országos
döntőjében Budapesten 11. helyezést ért el csapatban:
Dobos Viktória, Muliter Márk, Peteh Ferenc, Sipos
Szabolcs.
Kis Nyelvész Verseny országos döntőjében Dobos Viktória eredményesen szerepelt.
Tekitotó Országos Levelező Matematika Versenyben
arany fokozatot ért el: Dusza Dominika, Fekete Szabolcs, Oláh Tamás, Székely Zoltán

Ismét futottunk a Tiszáért…

A napokban dőlt el, hogy a felső
tagozatosoknak hirdetett Tisza-tavi Ki
Mit Tud? országos döntőjébe 111 induló csapat közül ötödik helyen jutott
be Oláh Marcell, Szőnyi Krisztina,
Varga Krisztián.
Valamennyi tanulónkra büszkék
vagyunk, eredményeikkel bizonyították, hogy a szőlősi iskolában is adottak
a lehetőségek a tehetséges gyermekek
számára, programjaink számát és sokszínűségét tekintve pedig élen járunk
a környék iskoláihoz képest is.
Reményeim szerint ezek a tények elgondolkodásra késztetik azokat a szülőket, akik különböző, sokszor megmagyarázhatatlan okok miatt nem a helyi
iskolába járatják gyermekeiket!

A stafétát Varga Zoltán és Madarász Róbert veszi át a
tiszaderzsiektől.

Szabóné Szegedi Edit
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ÓVODAI ESEMÉNYEK

Óvodai Tavaszköszöntő bál
„Nyitni kék, fütyüli, nyitni kék,
szívnek és tavasznak nyílni kék! „
Végre a hosszú tél után ismét
eljött a tavasz lágy illatos szellővel,
melengető napsugárral, virágba boruló fákkal, madárcsicsergéssel. Eljött ismét az Óvodai Tavaszköszöntő Bál ideje is. Nagyon vártuk már
ezt a napot, bízván abban, hogy ismét anyagi bevételt tudunk gyűjteni
óvodásaink számára. A bál helyszínét ezúttal a Szőlőszem Farm biztosította. Gyönyörű környezetben,
elegánsan megterített asztaloknál
fogyaszthatták el a vendégek a két
menüből általuk választott igen ízletes vacsorát. Ezúton is szeretnénk

megköszönni Nagy Ferencnek önzetlen felajánlását.
A vendégeket az óvodások köszöntötték, ezután az óvodavezető
Boros Lászlóné elevenítette fel a
szeptembertől novemberig tartó
óvodafelújítás eseményeit, melynek eredménye a mind külsőleg,
mind belsőleg varázslatosan megújult, igazán hangulatos óvoda lett.
Azt gondolom, hogy az esztétikus,
hangulatos környezet példaértékű
az óvodába járó gyerekek és szüleik
számára.
Kerekes András polgármester
pezsgős pohárköszöntővel nyitotta
meg a bált.
A finom vacsora elfogyasztása

után az igazán kitűnő hangulatot a
fergeteges JAM zenekar biztosította. A vendégsereg egész éjjel ropta
a táncot.

ahol felszabadultan játszhattak, futkározhattak és közben elfogyasztották az otthonról hozott ebédet.
Felmentünk még egy kilátóba is,
ahonnan közelebbről szemügyre
vehettük a madarakat. A kellemes

fáradság után hazaindultunk, de
előtte még bekanyarodtunk Mátára,
megnézni a lovas tanyát. Úgy gondoljuk, felejthetetlen élménnyel
gazdagodtunk.
Kerekes Andrásné óvónő

Az óvodai bál célja - a korábbi
rendezvényekhez hasonlóan - az
óvoda udvari játékainak felújítása,
illetve bővítése, valamint a belső
bútorzatának folyamatos cseréje.
Mindenkinek köszönjük a támogatást, hiszen céljainkat csak
közösen összefogva tudjuk megvalósítani.
Mályiné Koór Cecília óvónő

Ovis kirándulás
A Gyermeknap alkalmából idén
kirándulást szerveztünk kis óvodásainknak a Hortobágyra. A Madárkórház meglátogatását tűztük ki
célul.
Május 6-án reggel, szép napfényes jó időben buszra ültünk,
s elindultunk. Mindenki izgatott
volt, hiszen néhányan még nem is
buszoztak. Rendben odaértünk. A
program egy filmvetítéssel kezdődött, ami felhívta a figyelmünket
arra, hogyha sérült madarat találunk, akkor értesítsük a Madárkórházat, esetleg vigyük be a beteg állatot. Ezután a kórtermekbe
tekinthettünk be, ahol a madarak
gyógyulnak. Megnézhettük a műtőt is. Egy ottani dolgozó kalauzolt
minket, aki szívhez szólóan beszélt
a munkájuk fontosságáról. Nagyon
érdekes volt.
Ezek után egy hatalmas játszóteret vehettek birtokukba a gyerekek,
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„KÉZEN FOGVA…”

Beszámoló a TÁMOP – 3.2.4/08/01-2099-0069
jelű pályázat eddigi eredményeiről
Az újságunkban rendszeresen
beszámolunk Tiszaszőlőst érintő
nyertes pályázatainkról. Ezt teszszük most is, kissé rendhagyó
formában. A fent említett
pályázat átfutási ideje hoszszú, így az eredményei folyamatosan jelennek meg. A
Társadalmi Megújulás Operatív Program „TudásdepóExpressz”-A
könyvtári
hálózat nem formális és informális képzési szerepének
erősítése az élethosszig tartó
tanulás érdekében – Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését célzó szolgáltatás – fejlesztés
keretein belül vannak már
kézzel fogható eredményeink, és a folyamatban lévő
projektekhez további terveink.
Ez év februárjában vásároltunk
508.080 Ft értékben számítógépasztalokat, székeket és olvasólámpákat a könyvtárhasználók legnagyobb örömére.
Az általános iskola 7-8. osztályosai számára nyolc alkalommal
szerveztünk irodalmi foglalkozásokat csoportbontásban Szabó
Ferenc szociológus vezetésével.
Itt a résztvevők irodalmi műveket
dolgoztak fel pszichodramatikus
módszerrel. Az érintettek visszajelzéseiből sikerként könyveljük el
ezt a programot is.
Rendszeresen hívjuk és jönnek
az általános iskolások és az óvodások könyvtárlátogatásra. A könyvtár látogatóit tudatos könyvtár-

használatra, tematikus katalógus
Ebben az évben még tervezünk
és lexikonhasználatra tanítjuk, több irodalomra (mesére) épülő
ezáltal is szeretnénk olvasóvá ne- előadást, író-olvasó találkozót, és
velni a felnövekvő nemzedéket.
egy másik számítógép-használói

Már elkezdődött a „Kézen fogva” c. számítógép-használói képzés, melyen 25 főt készítünk fel az
információs társadalomban való
létre, az olvasáskultúra fejlesztésével, a könyvtár népszerűsítésével és a világháló alkalmazásával
kívánunk lehetőséget biztosítani
a felzárkózáshoz. Ebben nagy segítségünkre van a TIOP-1.2.308/1.-2008-0083 pályázaton nyert
számítógépparkunk, így modern
eszközökkel folyik az oktatás a helyi könyvtár épületében.
Az utolsó általános iskolai
tanítási napon egy olyan zenés
műsorral kedveskedünk gyermekeinknek, ahol növekedhet az
irodalommal kapcsolatos tudása
minden résztvevőnek.

képzést „Múlt és jövő” címmel. A
könyvtári állomány elektronikus
katalógusba való feltöltésével, az
adatbázis folyamatos fejlesztésével
lehetőséget kívánunk biztosítani
a tanulási igények és szükségletek
maximális kielégítésére.
A TIOP (3.975.600 Ft ) és a
TÁMOP ( 5.082.980 Ft) nyertes pályázatai összegszerűen is
szép eredményt mutatnak. A két
projekt kismértékben egymásra épült, és ezzel alapoztuk meg
annak a programsorozatnak a
sikerét, melynek segítségével biztosítjuk a kulturálódáshoz, az
élethosszig tartó tanuláshoz, a felzárkózáshoz és a modernizálódáshoz való jogok körülményeit.
Tolvajné Zsuzsa
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ANYAKÖNYVI HÍREK – JELES NAPOK

Anyakönyvi hírek
Legutóbbi számunk óta született:
Soltész Gréta
(anyja neve: Kalóz Éva)
Varga Boglárka Katica (anyja neve: Mohácsi Katalin)
Ádám Hanna
(anyja neve: Ádám Tamara)
Jó egészséget!

Legutóbbi számunk óta elhaláloztak:

Legutóbbi számunk óta házasságot kötött:
Debrődi Lajos és Zoboki Magdolna
Sok boldogságot kívánunk!

Kálmán Imréné

(anyja neve: Sike Julianna)

Pálfi Imréné

(anyja neve: Molnár Erzsébet)

Schwarz Leonard (német állampolgár)
Nagy Péter

(anyja neve: Földi Ida)

Katona László

(anyja neve: Ács Eszter)

Sipos Józsefné

(anyja neve: Kiss Rozália)

Béke poraikra!

Anyák napjára

Gyermeknapra

Pihen a test, a lélek messze jár,
Mint a kószáló sas vagy a sólyommadár.
Elfogott a honvágy egy csendes éjszakán,
Mikor rád gondolok drága jó anyám.
Nézek a semmibe, a nagy messzeségbe
És belátok anyámnak két bánatos szemébe.
Hallom a hangodat ezen az éjszakán,
Érzem ölelésed drága édesanyám.
Érzem simogató anyai kezedet,·
Melyben benne van az igazi szeretet.
Elsodort az élet tőled oly messzire,
Hol panaszos hangomat nem érti senki sem.
Szerető szíved tudom, hogy visszavár,
Sokat gondolok rád drága édesanyám.

Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,
mint a tüdő a fazékból
kidagadok én.

( A verset Imre Sándor (1920-1996) tiszaszőlősi lakos
írta a II. világháború alatt amerikai fogságban)

Pedagógusnapra
Úgy gyönyörködj a fiatalokban, mint
Akik téged folytatnak majd.
De ne magad vágyait, emlékeit álmodd újra bennük,
Ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd,
Inkább szeresd érdemük szerint, becsüld meg őket.
Légy okos ellenállás, jó gát, tiszta meder,
Hogy növekedjenek, mint súly alatt a pálma,
Hogy önerejükből törhessenek utat maguknak.
Ne nyelje el őket a lápok iszapja
S a sivatagok homokja.
Keresztúri Dezső

Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,
apámnál is, anyámnál is
nagyobb leszek én.
Kicsi vagyok én,
erős leszek én,
világ minden óriását
földhöz vágom én.
Kicsi vagyok én,
bátor leszek én,
óriások palotáit
elfoglalom én.
Kicsi vagyok én,
nagy úr leszek én,
aranyszobát adok minden
testvéremnek én.
Kicsi vagyok én,
boldog leszek én,
én leszek a legjobb ember
a föld kerekén!
Szabó Lőrinc
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APROPÓ
Ezt a rovatot kollégánk, Molnár
László képviselő, településfejlesztési tanácsnok szerkeszti.
Írásai, véleménye a helyi közélet
egy-egy fontos elemét világítja
meg, most azonban „felmentést”
kapott a cikkírás alól, helyette róla - a szerkesztőség ír.
Molnár László tűzoltó alezredes 2011. május 4-én – Szent
Flórián napján - A Megye Tűzbiztonságáért díjat kapott. A díjat egy
20 éve létrehozott alapítvány ítéli
oda azoknak, akik a különböző
beosztásokban, munkakörökben
legjobb tudásuk szerint a lehető
legtöbbet tették.
Molnár László 1988-ban szerelt
fel a tűzoltósághoz. Bár nem akart
tűzoltó lenni, unokabátyja példája alapján választotta ezt a férfias,
sokszor hősies helyállást igénylő
hívatást. Végigjárta a ranglétra
minden fokát, először beosztott
tűzoltóként kezdett, dolgozott a
mentő és a megelőző tűzvédelemben is. Jelenleg a tűzmegelőzési

osztály vezetője. A mai tűzoltónak
korszerű eszköze, a képzés során elsajátított szakismerete van,
hogy ne kelljen felesleges kockázatot vállalnia, de munkája során
mégis naponta kerül életveszélybe. Értünk mennek tűzbe, vízbe,
balesethez. Most zajlik körülöttük
az élet… Nagy átalakulás előtt áll
a tűzoltóság, valószínűleg állami
tűzoltóságként működnek majd
tovább. Akárhogy változik a világ,

rájuk mindig szükség lesz. A napi
munkájukban sok a bizonytalanság, mert a mentő tűzvédelem előre
nehezen tervezhető, de a tűzmegelőzésben pontosan előre láthatók
a tennivalók. Ez Molnár alezredes
napi dolga, és nem kevés… A sikeres életpályát elismerő díjhoz
gratulálunk, és kívánjuk, hogy
munkájával még sokáig erőben,
egészségben szolgálja Tiszafüred és
környéke lakosságát.

Kirándultak
az idősek…
Régi álmunk teljesült azzal, hogy
2011. május 14-én eljutottunk a Nyíregyházi Vadasparkba. Az idő nagyon
kedvező volt, így bejárhattuk az egész
parkot és rengeteg egzotikus állatot
tekinthettünk meg. A nap végén kellemesen elfáradva, teli élményekkel
tértünk haza. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a Polgármesteri Hivatalnak a támogatást! Idősek Klubja
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