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Tiszaszőlős gyöngyszeme lesz a Szőlőszem farm?
Döcögve kanyarog a kis piros vonat Füredről Karcag
felé… Mielőtt az állomásra érne, tesz még egy kanyart
a Vadasban néhány jobb sorsra érdemes öreg ház hátsó
udvara mellett, majd a Homokos felé veszi útját. A másik
oldalon - Bikalaposon - nagyot fordult a világ… Eltűnt
a legelőről a birkanyáj, a csorda, és a töltés mellett lévő
tanya helyén befejezéshez közeledik Tiszaszőlős első
idegenforgalmi beruházása a Szőlőszem Szórakoztató és
Egészségfarm. Állnak már az ízlésesen elkészített, a tájba jól illeszkedő épületek. Az udvaron az istállók közelében állatok sétálnak. Ha lekanyarodunk a temetőhöz
vezető útról - Fekete Kálmánék házát elhagyva - óriási
rönkökből faragott kapuhoz érünk. Már itt nyilvánvaló lesz, hogy a készítői mesteremberek voltak. A kapun
belül ez az érzés megerősödik, mert épületek többségét
természetes anyagból (fából, kőből, nádból) építették,
és a 21. század technikájával szerelték fel. Múlt és jövő
találkozása: a farm közepén a dédanyák korát idéző kemence, viszont a tetőn már napkollektor melegíti a vizet.
Megmaradt a régi ásott kút, de a mesterségesen nevelt
gyepszőnyeget automata öntöző berendezés locsolja. Jól
kivehető, hogy hol volt a tanya régi, elhanyagolt gerádja,
az ott vadon nőtt fák szerepet kaptak: árnyékot adnak a
gyerekeknek a játszótéren. A farm udvarán a vízinövényekkel szegélyezett tavat az őshonos kecskebékák már
elfoglalták.
A farm megálmodója, építője és tulajdonosa – Kozma Zoltán pesti ﬁatalember - már az első tiszaszőlősi
látogatásakor észrevett valamit, amit mi szőlősiek régen
tudunk: községünk az idegenforgalom szempontjában
szűzterület, ide még nem ért el a modernkori népvándorlás dübörgő hangja, itt nincs egyetlen olyan létesítmény sem, ami a pihenést, a munka utáni feltöltődést
szolgálná. Pedig itt minden megvan a természetközeli
pihenéshez: a Nagyszőlő felől érkező tiszta levegő, a szabad mozgást biztosító nagy terület, az érintetlen Tiszapart. Ezek az adottságok Tiszaszőlőst a környék legjobb
üdülőfalujává tehetik.
Azokat a vendégeket várja a farm, akik igényes kö-

rülmények között szeretnék eltölteni értékes szabadidejüket. A 30 000 m2–es bekerített farm 108 személy
részére biztosít kényelmes szállást a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt apartmanokban. Helyben készült
tájjellegű ételekkel (kemencében sült tepertős pogácsával, házikenyérrel, sült malaccal stb.), a saját háztájiból
készített tejtermékekkel várják a vendégeket. Aki ezeket
nem szereti, az étterem alatt lévő borospincében nyolc
tájegység borai közül válogathat.

Gyermekeket játszótér, az állatfarmon mini pónik,
lámák, kecskék, tehenek, lovak szamarak várják, és megtekinthetők azok most született kicsinyei is. A felnőtteknek kerékpározásra, négykerekű terepmotorozásra (quadozás), buggy-túrázásra, lovaglásra, lovaskocsikázásra,
Tisza-tavi hajózásra, íjászatra, agyaggalamb lövészetre,
a Tisza-tavi ösvényen sétára lesz lehetőségük. További
sportolási lehetőséget kínál a készülő élményfürdő, a
többfunkciós sportpálya, a minigolf és teniszpálya. Ha
elkészül, nem lesz párja az országban…
Néhány nap múlva a kis piros vonat táborozó diákokat, családokat, kerékpáros turistákat hoz a farmra, és
ezzel új fejezet nyílik községünk történelmében: lesz egy
olyan „gyöngyszeme”, amely elviszi hírét, öregbíti nevét
Szőlősnek.
Oláh Vince
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Olvasók!
A Szőlősi Hírek idei első számának lapzártáját követően Tiszaszőlős Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 4 alkalommal
ülésezett.

tézményi térítési díjának megállapításáról.
·
Döntött a „Kárpát Medence Magyarlakta Településeinek
Virtusvetélkedője” területi döntőjének megrendezéséről.

1. 2008. március 3.
• Rendeletet alkotott a Tiszaszőlős Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
4/2008.
(III.03.)rendelete a 2007. évi
költségvetésről szóló 2/2007.
(II.19.) rendelet módosításáról
• A Képviselő-testület a Tisza-tó
Térsége Helyi Közösség nonproﬁt módon működő, közhasznú egyesületének megalapításával egyetértett, és alapító
tagként részt kíván venni az
egyesület létrehozásában. (LEADER)
• Támogatja, hogy Tiszafüred
Város Önkormányzata a TIOP1.1.1/07/1 kódszámú, a pedagógiai, módszertani reformot
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésére kiírt pályázati támogatás elnyerésére
pályázatot nyújtson be, vállalta
a településre jutó önrész összegét.
• Lólé Lóránt Lóléné Váradi Erzsébet tiszaszőlősi lakosok részére 100.000 Ft visszatérítendő, és 100.000,- Ft vissza nem
térítendő támogatást biztosított
első lakáshoz jutásuk támogatására.

3.

2. 2008. március 31. napján ülésezett a képviselő-testület, melyen a következő témát tárgyalta meg:
·
Rendeletet alkotott a személyes gondoskodás körébe
tartozó szociális ellátások in-

•

•
•

•

•

•
•

2008. április 11. napján a
képviselő-testület soron kívüli
ülésén a következő határozatokat hozta:
Megalkotta Tiszaszőlős Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008. (IV.11.)számú
rendeletét az önkormányzat
2007. évi költségvetési zárszámadásáról.
Elfogadta a könyvvizsgáló által
záradékolt 2007. évi egyszerűsített költségvetési beszámolót.
Határozatot fogadott el az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő települési önkormányzatok 2008. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.
Döntött az önkormányzat rendelkezésére álló folyószámlahitelkeret 2008. évi igénybevételéről.
Nem támogatta Tiszaigar község kérését a 2009. január 1-i
hatállyal történő Körjegyzőség
alakítására.
Határozatot fogadott el az Önkormányzat részére számítástechnikai eszközök vásárlására.
Járdaépítéshez szükséges telekrész megvásárlásáról döntött.

4. 2008. május 14. A képviselőtestület soron kívüli ülésen az
alábbi döntéseket hozta:
• A 7/2008. (V.14. ) számú rendeletével módosította az önkormányzat 2008. évi költségvetési
előirányzatait.

Pályázatok benyújtásáról döntött 4
témakörben:
- A József Attila – Bajcsy Zsilinszky – Sallai utcák egy
ütemben történő szilárd
burkolatú kiépítésére pályázatot nyújt be.
- Katona József utca felújítására pályázott.
- Szabadság téri járda építésére nyújt be pályázatot – a
település központjától a Nóborda irányában.
- Utcajelző és információs táblák elhelyezésére pályázott.
• Tiszaszőlős belterület 432/4.
helyrajzi számú beépítetlen területet értékesítésre jelölte ki és
megállapította a vételárat.
• Módosította a 26/2008 (IV.11.)
számú folyószámla-hitelkeret
igénybevételéről szóló határozatát.
• Tiszaszőlős külterület 0222/2
helyrajzi számú szántó művelési ágú ingatlan területét megosztására és eladásra jelölte ki.
közmunka• Idegenforgalmi
program pályázat benyújtásáról
döntött további 10 fő részére 6
hónapra a 2008. évi közhasznú foglalkoztatás elősegítésére.
• Döntött civil szervezetek, a
Polgárőr Egyesület és a Kinizsi
Sporthorgász Egyesület 2008.
évi támogatásáról.
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.
Szeleczkiné Zoboki
Magdolna
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ISKOLAI HÍREK

Az elvetett mag …
Mikor megszületünk, hisznek
bennünk. Látják azt a reménybeli
jövőt szüleink, amit ők nem, de mi
kisdedek képesek lehetünk elérni
nagykorunkra. Látják mindazt a jót,
amit ők csak részben vagy egyáltalán nem tudtak a maguk életében
megvalósítani, de bíznak benne,
hogy nekünk gyerekeknek sikerülni
fog majd. Hiszen olyan értelmes, világot fürkésző, nyitott a tekintetünk,
bájos a mosolyunk, kezdettől fogva
társakat kereső, kapcsolatteremtő a
lényünk, hogy nem is lehet elképzelni rólunk azt, hogy nem leszünk
boldog emberek a felnőttek nagy
életében.
Ahogy múlnak az évek, ahogy
a gyermeki tulajdonságaink, adottságaink mind inkább kiteljesednek,
kisebb esőfelhők kezdenek összegyűlni az életünk teljességét megfestő napfényes szülői elképzeléseken, a „Gondtalan ember” című
vászonfestményen. Esetlenségeink,
hibáink körvonalazódnak szüleink

szeme előtt – és bár ezután is mi
maradunk az ő szemük fénye –, módosítani szükséges a terveken: még
nagyobb támaszra, kitartó szeretetre lesz szükség, hogy a tehetségünk
lángja ne aludjon el. És mint a kisvirág, ami bimbózáskor már sejtetni engedi milyen csodálatos növény
lesz belőle, úgy válunk mi is évrőlévre egyre kiforrottabb, tudatosabb
emberré, aki már kezdi érezni mi is
a végső célja vele szüleinek.
Valami hasonló történik a Szitai
családban is. Akik ismerik Szabinát, Nikit és Otit jól tudják, hogy a
lányok zenei őstehetségek. Énekhangjuk, zenei hallásuk, hangszeres
játékuk kiváló. A szüleik pedig nem
hagynak ki egyetlen lehetőséget sem
arra, hogy bizonyítsák a gyerekeiknek, a külvilágnak, hogy rájuk oda
kell ﬁgyelni, mert érték, ami bennük
van, értékes az, amit másoknak tudnak nyújtani előadásukkal.
Legutóbb Szabina egy táncdallal
a Jászkun Világ – 2008. Gyermek és

Ifjúsági Művészeti Szemlén nyújtott
maradandót: a kisújszállási elődöntő
után a martfűi döntőben énekelt sikeresen. Testvérei, Nikolett és Otília
pedig Szolnokon, a francia nap keretében iskolájukat, a karcagi Szentannai középiskolát képviselve sanzont, francia népzenét adtak elő. Az
eredeti nyelven elénekelt darabok a
zsűri francia tagjának is nagyon tetszettek. És az eredmény: 35 versenyzőből II. helyezés. És a díj: repülővel
Franciaországba utazhatnak, egy tanulmányúton vehetnek részt.
Ők is, és mi mindannyian, akikben hisznek szüleink, akik mellett
végig ott áll a támogató család, és
akikben egyre erősebb az önmegvalósítás óhaja, és akarata, azok mind
jó úton járnak. Olyanon, amelyet
kisdedkorban megálmodtak nekik
az édes szülők. Ennél a hírnél pedig
nem is lehet szebb ajándék a szülőknek, az édesanyáknak, különösen
így anyák napja idején.
Tar Lajos

Merre tovább nyolcadikosok?
Iskolánkból idén tizenöt végzős diák tanul tovább
valamilyen középfokú oktatási intézményben. Néhányan gimnáziumban folytatják tanulmányaikat, vannak,
akik szakközépiskolában vagy szakmunkásképzőben
szeretnének új ismereteket szerezni.
Szegedi Andrea és Fazekas Mátyás az abai gimnáziumba (Székesfehérvár közelében található) jelentkeztek,
mindkettőjüket felvették.
Most Andi gondolatait olvashatják pályaválasztásról,
erről az iskoláról, a jövőről:
Ez az év meghatározó jelentőségű volt a mostani nyolcadikosok életében. Mindenkinek fontos döntést kellett
hozni, hol fogja tanulmányait folytatni szeptembertől.
Én a dunántúli Abára fogok menni egy gimnáziumba. Ebben az iskolában az a különleges, hogy nemcsak a
megszokott tantárgyakat oktatják itt, hanem különböző
kézműves szakokat vehetünk fel, ezeket Nádudvaron fog-

juk tanulni. Testnevelés helyett baranta oktatás lesz, ezzel
jelenleg is foglalkozom, így tovább tudom folytatni. Nagy
hangsúlyt fektetnek a nyelvoktatásra és az informatikára
is.
Az iskola kapcsolatban áll egy lovastanyával, ahol a
diákok lovagolhatnak, és minden olyan dolgot elsajátíthatnak, ami jellemző a tanyasi életre.
Ezen kívül mód van még zenét tanulni népi hangszereken, valamint néptáncot is oktatnak.
Nagyon örülök, hogy rátaláltam erre az iskolára, még
nagyobb öröm, hogy föl is vettek.
Így talán felnőtt koromban azt tehetem, azzal kereshetem a kenyeremet, ami a szívemhez közel áll. Sokan kérdezik anyától, hogy enged-e, vagy nem sajnálja-e, hogy olyan
messzire megyek, de anya tudja, hogy ezt szeretem, ezért
bízik bennem, és örömmel enged el.
Szabóné Szegedi Edit
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ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK – AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK…

Ép testben ép lélek
A régi bölcsesség mára szinte közhellyé vált, pedig időszerű ma is, amikor a betegségek
nemhogy ritkulnának, újabbak
jelennek meg, rontva életminőségünket,
mindennapjainkat.
Leginkább mi vagyunk felelősek
ezért, így ﬁzetjük meg az árát
mérhetetlen
pazarlásunknak,
annak, hogy a természet rendjét
felborítottuk, s ehhez még végletekig felgyorsítottuk az élettempónkat. (Ma van a Föld napja,
amikor országszerte különböző
rendezvényekkel, demonstrációkkal hívják fel a ﬁgyelmet az
előbb említettekre, arra, hogy
sürgősen változtatni kellene.)
Saját „tüneteim” ﬁgyelmeztettek arra engem is, hogy túlhajszoltak a napjaim, szükségem
van valami másra, ami egyensúlyba hoz testileg, lelkileg. Így
jutottam el a jóga mint élet -és

mozgásforma megismeréséhez
néhány évvel ezelőtt. Viszonylag rendszeres gyakorlás eredményeképpen nemcsak a ﬁzikai
állóképességem javult, lelkileg
is kiegyensúlyozottabbá váltam.
Az elmúlt évben pedig úgy gondoltam, hogy másokkal is megosztom tapasztalataimat, ezért
heti két alkalommal együtt tornáztam az érdeklődő lányokkal,
asszonyokkal.
Idén folytatódott ez, bár kisebb létszámmal, de annál lelkesebb kis csapat jár keddi és
csütörtöki napokon a tornaterembe.
Úgy gondolom, megérdemlik, hogy a nevük megjelenjen
a lapban, mert kitartásuk, lelkesedésük töretlen. Székely Ildikó
és Solymosi Györgyné Marcsi
az egésznapos ﬁzikai munka
után is úgy érzi, szüksége van

erre a más izomcsoportokat is
megmozgató
testgyakorlásra.
Hogy mennyire nem korosztályfüggő ez a torna, amely Pilates-és Callanetics elemeket is
tartalmaz, bizonyítja Török Ágnes is, ﬁatalos lendületességével.
Szőke Magdi nemrég csatlakozott hozzánk, azóta nem hagyna
ki egyetlen alkalmat sem, főleg
mióta a szabadban kocogással
zárjuk a foglalkozást. A legifjabb
korosztályt pedig Varga Edina
képviseli, ő is „oszlopos” tagja
kis társaságunknak.
Itt faluhelyen talán vannak
olyanok, akik különcségnek
gondolják az ilyenféle tevékenységet, pedig ez is „érték”: törődünk testünk, lelkünk egészségével, igyekszünk harmóniát
teremteni magunkban.
Sz. E.

Akikre büszkék vagyunk
Ebben a tanévben is több
felső tagozatos tanulónk nevezett be valamilyen tanulmányi
versenyre, van olyan, amelynek
eredményéről az előző számban értesülhettek az olvasók.
Április hónapban újabb
szép eredmények születtek,
örömmel számolhatunk be
ezekről:
Fazekas Mátyás, nyolcadik
osztályos tanuló területi informatika versenyen I. helyezést
ért el

Fekete Edina hetedik osztályos tanuló a Herman Ottó
Országos Biológia Verseny
megyei döntőjében eredményesen szerepelt, valamint a
Bendegúz Országos Anyanyelvi Verseny megyei döntőjébe is
bejutott, ahol hasonlóan szép
eredményt ért el.
Lódi Zsaklin hetedik osztályos tanuló területi informatika versenyen II. helyezést
ért el.
Varga Edina hetedik osz-

tályos tanuló a Mozaik Kiadó
angol nyelvi versenyének országos döntőjébe jutott be,
ahol 14. helyezést ért el.
Muliter Máté 4. osztályos
tanuló a Tiszafüredi Művelődési Központ szervezésében
meghirdetett területi szavalóverseny döntőjében eredményesen szerepelt.
Gratulálunk!
Szabóné Szegedi Edit
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A VILÁG TITKAI

A VILÁG TITKAI
Az embert ősidők óta foglalkoztatják a világ
titkai. Ezek megismerésére való törekvés ösztönös. Genetikai – evolúciós - fejlődésünk következménye lehet. Keressük létezésünk értelmét,
és célját annak ellenére, hogy lépten - nyomon
feloldhatatlannak tűnő ellentmondásokba ütközünk. Fáradhatatlanul újra és újra feltesszük
ugyanazt a kérdést, hogy miért ?
Ugyanilyen fáradhatatlanok vagyunk a
„miértek” megválaszolásában is. Tesszük ezt
annak ellenére, hogy közvetlen környezetünk
élővilága szemmel láthatóan megelégszik a
–„hogyan” ? - kérdés feltevésével. Az nem kérdés, hogy „miért” éhesek, csak az, hogy ez az
állapot hogyan szüntethető meg. A hogyanok
pedig nagyon változatosak, és sokszor nagyon
kegyetlenek! Az életben maradásért - a fajok
fennmaradását biztosító életterek birtoklásáért
- élet-halál - harc folyik. Ez a tapasztalás szükségszerűen vonja maga után azt a következtetést, hogy mindez cél nélkül értelmetlen lenne.
Ezt a célt azonban nem ismerjük. Ez tőlünk
független, és általunk nem befolyásolható! Ez
egy magasztos cél ! Világnézettől és vallástól
is független. Ez a világegyetem célja, melynek
mibenlétét, és értelmét tudósok ezrei kutatják.
Fogalmazhatunk úgy is, hogy minden tudós
ezzel foglalkozik. Végső soron ugyanis, minden
amit képesek vagyunk vizsgálni és megismerni
az a világegyetem része.
A legjelentősebb - az emberiség fejlődésére
legnagyobb hatással lévő - tudományos kutatási eredmények 100 tudós nevéhez fűzhetők.
( John Simmons „100 tudós” című könyve szerint.)
Ebben az új tudományos ismeretterjesztő rovatunkban, ennek a 100 tudósnak az életéről, és
munkásságáról olvashat a tisztelt érdeklődő.

13 kötetből álló művében az „Elemek” -ben
a geometriai ismereteket foglalta rendszerbe. A
mű mások korábbi munkáira épül.( Pitagorasz
, Eudoxosz ) Az első 6 kötet a síkmértannal, a
következő 3 a számelmélettel, a 10. az irracionális számokkal, az utolsó 3 kötet a térmértannal
foglalkozik. Összesen 467 szabályt tartalmaz. Ő
bizonyította, hogy végtelen sok prímszám van.
Axiómákat- melyek közül egyeseket „posztulátumoknak” nevez - vezetett be. A legnevezetesebb
az V. posztulátum , miszerint ha adva van egy
„A” egyenes és egy pont, a ponton keresztül az ‘A’
egyenessel csak egy párhuzamos egyenes húzható. Ez a tétel nem bizonyítható, ennek tagadásával azonban, a XIX. Század első felében /egymástól függetlenül 3 matematikus is ellentmondást
nem tartalmazó un. „abszolút geometriát” dolgozott ki. (C. F. Gauss /1777-1855/ német, N. I.
Lobacsevszkij /1793-1856/ orosz, Bolyai János
/1802-1860/ magyar - híres műve az „Appendix”). A Lobacsevszkij féle geometriát nevezik
hiperbolikus geometriának. Az V. posztulátum
szerint a háromszög belső szögeinek összege =
2R (R=90°). A hiperbolikus geometria szerint <
2R. Bolyai a hiperbolikus és az Eukleidészi geometriát együtt tárgyalja. ( ≤ 2R) Az eukleidészi
geometriát még ma is oktatják !
Oláh István
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MAJÁLIS – PÜNKÖSDI KUPA

Az idén is volt majális!
Így utólag nyugodtan kijelenthetjük, hogy
jó időben, rendben zajlott le az idei majális. A
tervezett programunkat
teljesítettük. De kezdjük az elején… A 25
éve működő Búzavirág
Népdalkör átadta a köszönet virágait Szabóné
Szegedi Editnek tanárnőnek, aki a kezdetektől
fogva szakmai támasza
a csoportnak. Kerekes
András polgármester az és kitűzőt adott át Csiki lálhatott maga számára
évek óta tartó társadal- Ferencnének. 2008. má- megfelelő programot.
mi munkájáért oklevelet jus 1-én mindenki ta- Volt nálunk foci, mese,

könnyűzene, örökzöld
dallamok, népi játszóház, népdal és nóta, cigánytánc, modern tánc
és néptánc. Megismerhettük azt a derceni
néptánccsoportot, akik
messziről érkeztek hozzánk, töredelmes útjuk
után pedig olyan gyönyörűen táncoltak, hogy
azt mindenki csak nézte… Úgy gondolom, – és
a visszajelzésekből ítélve
sokan mások is- hogy ez
nagyon jól sikerült nap
volt.

Lezajlott a Pünkösd Kupa
Az MTTOSZ szervezésében
lebonyolítottuk 2008. május 11én a tiszaszőlősi sportpályán az
idei Pünkösd Kupa egyik területi
versenyét. Öt csapat mérte össze
tudását a két 20x40 m-es kispályán. Szép napsütéses időben
Németországból, Tiszaderzsről,
Tiszaszentimréről,
Tomajmonostoráról vártuk a vendégeket.
A rövid taktikai megbeszélést és
a megnyitót a kezdést jelző sípszó követte. Tíz órától délután
kettőig rúgták a bőrt a „ﬁúk”. A
meccsek alatt már érezhető volt
a gulyás illata, amiből ebédkor
minden résztvevő pótolhatta az
elveszett energiát. Ezután hirdettek eredményt, ami a következők
szerint alakult:
I. Kirekesztettek
II. Szőlős Fiatalok
III All In’n-Stuttgart
IV. Tomajmonostora

V. Tiszaderzs csapata lett.
A torna - legeredményesebb
góllövője: Szoboszlai Zsolt – Kirekesztettek csapata,
– legjobb kapusa: Gorzás Gyula – Tomajmonostora csapata.
Gratulálunk mindenkinek!
Györﬁ István és Puha István
bírók szerint három dolog szükséges egy ilyen torna sikeréhez:
1. Megérkezzenek a csapatok,

2. Az időjárás kedvezzen a
rendezvénynek,
3. Sportszerűen bonyolódjanak a mérkőzések!
Itt minden együtt volt!
Az Önkormányzat nevében
megköszönöm a technikai dolgozóknak, a focisták családtagjainak az egész napos segítőkész
munkát!
Tolvajné Zsuzsa
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ANYAKÖNYVI HÍREK – JELES NAPOK

Anyakönyvi hírek
Legutóbbi számunk óta születtek:
Kiss Balázs
an: Balogh Zsuzsanna
Kócs Amira
an. Rendek Anita
Varga Brigitta Margaréta
an: Mohácsi Katalin
Jó egészséget!
Legutóbbi számunk óta elhaláloztak:
Fábiánné Ács Ágnes an: Kálmán Ágnes
Fülöp Gyula
an: Tokai Margit
Imre Tibor
an:Teleki Piroska
Pomaházi József
an: Pigler Juliánna
Szalai Istvánné
an. Szabó Erzsébet
Tolvaj József
an: Kun Ezsébet
Béke poraikra!

Füle Lajos:

Anyák napja az óvodában
„ Fénylőbb, szebb a csillagoknál
Minden égi ragyogásnál,
Az, amit én Tőled kaptam
E szépséges nagy titok,
Hogy a gyermeked vagyok!”
Május legszebb ünnepe az Édesanyák köszöntése.
Mi is szeretettel készültünk erre a napra, melynek
megrendezésére 2008. május 6.-án került sor. A gyerekek alkalomhoz illően, ünneplőben érkeztek az óvodába. Megilletődve várták az ünnepség kezdetét. Örömmel
tapasztaltuk, hogy nagyon sok Nagymama és Édesanya
fogadta el a meghívásunkat, és meghatottan hallgatták
végig mindhárom csoport műsorát.
A gyerekek, csoportonként készültek ajándékkal, reméljük sikerült a meglepetés.
Úgy érezzük, hogy valamennyi vendégünk számára
feledhetetlenné tettük ezt a napot!

Pedagógus
Én nem tudom, milyen erő kell
hozzá, de több kell az enyémnél.
Olykor el-eltűnődöm én is,
mit is jelent húsz-harminc szempár
fénylő tükörtermében élni,
hol éle van minden igének,
árnyéka van minden hibának,
hol húsz-harminc sötétkamrában
hívják elő folyton a percek
éles, kemény, hiteles képét.
Könnyű nekünk beszélni ezt-azt,
nagy szavakkal egymást dobálni,
de ő, kinek minden szavával
megannyi kis magnetofon zeng
tele otthont, utcát, jövőt, ő
felelősség nehéz vasával
vértezve jár, s - bár tán nem érzi hétköznapok nagy hőse köztünk,
szebb holnapok jobb emberéért
titkon vívott nehéz csatáknak
ismeretlen, hős katonája!
Mikor fogunk szobrot emelni,
s fogunk-e hát neked, magunkban,
„LÉLEK SZOBRÁSZA”:
PEDAGÓGUS?!

Végül engedjék meg, hogy az óvoda dolgozói nevében ezzel a verssel köszöntsük a Tiszaszőlősön élő valamennyi Édesanyát, Nagymamát:
„Édesanyám köszöntelek
Most e meghitt ünnepen,
Azt kívánom, most és mindig
Mindig maradj meg, nekem!”
Boros Lászlóné tagóvoda vezető

A Gyermeknap alkalmából szeretettel köszöntjük
településünk valamennyi kis és nagy gyermekét,
valamint a Pedagógusnap alkalmából
az őket nevelő-oktató óvónőket, tanítókat, tanárokat!
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APROPÓ – KÖZÁLLAPOTAINK

Apropó – Közállapotaink
A minap vártam valakit a vasútállomáson. (Éppen nem volt vasutassztrájk, így
közlekedtek a vonatok.) Szükségét éreztem
a dolognak, ezért meglátogattam a vasútállomás igazi jó „békebeli” árnyékszékét.
Gyerekkoromban, amikor még a futballpálya a vasút túloldalán volt, sokat használtuk, így emlékezetemben úgy élt, mint
a körülményekhez képest egészen normális, használható klozet. Ezer szerencsém,
hogy csak kisdolgom támadt, ugyanis a
vizeldébe lépve a 80-as évek elejének népszerű zenekara, az Első Emelet slágerének
egyik sora jutott eszembe, ami így szólt:
„Óvatosan lépkedj kedvesem…”, amit kiegészíthettem volna a következőkkel: és
rá ne ülj a deszkára. Gondolom, kitalálják
miért. Némelyik háborús terület nincs úgy
elaknásítva, mint ennek a szebb napokat
látott retyónak a helyiségei. A behatóbb
vizsgálatot persze mellőztem, de amennyire dolgom végzése közben meg tudtam
állapítani, nem állatoktól származtak. Mármint biológiai értelemben nem állatfajhoz
tartozó egyedek hagyták ott emésztésük
végtermékét. Az intelligencia szerinti minősítést meg inkább az olvasóra bízom.
Valahogy közállapotaink szimbólumának éreztem e kis „csendéletet”.
Manapság ez a jellemző: Nagyon sokan sz…nak arra, hogy ténykedésükkel
mennyi kellemetlenséget, kényelmetlensé-

get, bosszúságot, sőt anyagi kárt okoznak
embertársaiknak, a közösségnek. Szinte
nap mint nap találkozhatunk a rosszul
értelmezett vagányság, vagy a szabadjára
engedett indulatok kiélésével. A sportöltöző ablakainak beverése, a középületek
csatornáinak összetörése, a frissen festett,
kőporozott épületek falának összerondítása, a közparkok virágainak letiprása, padjainak kiszaggatása, feldöntése, a feldíszített
köztéri fenyő díszeinek leszaggatása, szétdobálása, a buszmegállóknál kihelyezett
szemetesek felborogatása, összetörése, a
vasútállomás és környékének vandál pusztítása, a kiültetett köztéri díszfák kitördelése, középületeink nemzeti zászlóinak
ellopása mind-mind településünk történései. Sok-sok értelmetlen, öncélú pusztítás.
Akik ezeket elkövetik, nem gondolnak bele
abba, hogy ők is itt élnek, másnap ők is ezt
a „csata utáni” tájképet látják. Persze lehet,
hogy ezek az emberek nem tiszaszőlősiek.
Lehet, hogy más településről jönnek ide,
s „dicső” tettük után hazamennek. Csakhogy az ő településükön sincs ez másként, ott is ténykednek hozzájuk hasonló
ﬁgurák. Tudom persze, hogy a felsoroltak
egy részét gyermekek követik el, akik még
nem érzik át tetteik súlyát. Lehet azt mondani rá, hogy gyerekcsíny, de a viselkedéskultúrát minden gyerek otthonról hozza.
Minden tettük mögött szüleik, a felnőttek

felelőssége is ott van. Persze a felnőttek között is vannak, akik ugyanúgy rongálják a
köztulajdont. Akik feltörik a sportöltözőt a
benne lévő szerszámokért, gépekért. Akik
ellopják a kerítésdrótot, vasajtót, közlekedési táblát, krumplit, fokhagymát, tyúkot.
Ezek már anyagi haszonszerzésből elkövetett tettek, de a cselekmény elszenvedőinek
sokkal nagyobb kárt, bosszúságot okoz,
mint amennyi anyagi haszonnal jár az elkövető számára.
Nem tudom, mikor jut el oda a település, az ország, hogy ha valamit létrehozunk,
értéket teremtünk, akkor nem lesznek
olyanok, akik ennek pusztításában, rongálásában élik ki ösztöneiket.
A Forest Gump című ﬁlmben a címszereplő mondta egy tőle tanácsot kérőnek: „Inkább szarba lépj!” Ami ott nagyjából azt jelentette, hogy inkább érjen kisebb
kellemetlenség, mint valami nagyobb baj, s
lehetne sokkal rosszabb is a helyzet, mint
amilyen. Ami igaz is, hiszen a televízióban
néhány afrikai, vagy ázsiai nyomornegyedet látva, nálunk sokkal jobb a helyzet.
Azért én szeretném, ha nem ez lenne a
viszonyítási alap, hiszen mi Európában
élünk. Európaiak vagyunk. Földrajzilag
mindenképpen. Egyszer talán viselkedéskultúrában is odaérünk.
Addig meg lépkedjünk óvatosan!
Molnár László

Elkészült a településünk honlapja…
www.tiszaszolos.hu
adtuk hírül az előző számunkban. Az elmúlt három hónap alatt
34 ezren kattintottak honlapunkra! A Vendégkönyvben többen elismerő szavakkal méltatták gazdag tartalmát, esztétikus kivitelezését.
A honlapon jelenleg friss hírekkel, tudósításokkal, és sok-sok fotóval várjuk a látogatókat. Részletes történelmi áttekintés adunk a község múltjáról, amelyhez anyagot a látogatók is küldtek. Láthatók a
községünk jellegzetes épületei, intézményei, és bemutatkozik a két

történelmi egyház is. A látogatók javasolták, hogy hozzunk létre a
honlapon olyan oldalt, ahol az elszármazottak megadhatják adataikat, címüket. Ezért kérjük mindazokat, akik szeretnének ide felkerülni küldjenek egy e-mail az admin@itproject.hu címre. Kérjük az
elkerültek szüleit, hozzátartozóit is, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel.
Sok jó dolog lehet egy ilyen címjegyzékből…Lehetne például a Tiszaszőlősiek Baráti Köre…
Oláh Vince
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