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Tisztelt tiszaszőlősi lakosok!

Két hónappal ezelőtt választott a község lakossága. A
leadott szavaztok alapján újabb, - immár 5 éves - ciklusra
kaptam polgármesteri megbízást, amit szeretnék ezúton is
megköszönni. Külön öröm, hogy az irántam érzett
közbizalommal kezdhetem meg a negyedik ciklust. Az
önkormányzat tagjai többségében tapasztalt képviselőkből
áll, az új tagunk - dr. Árvai Péter - pedig lelkiismeretesen
készül az új feladatra. Az alakuló ülésen valamennyien
vállaltuk, hogy a községünk fejlődésének előmozdítását
tekintjük elsődleges célunknak. A képviselő-testületi
tagokra leadott szavazatok alapján úgy látom, hogy a
község lakói egyetértenek a tervezett fejlesztéseink
irányával és a folytatásra
szavaztak. Az 5 évre
szóló elképzeléseim is
erre épülnek: folytatni a
megkezdett fejlesztéseket, a község anyagi és
szellemi gyarapítását, az
örökölt
hátrányok
leküzdését. Úgy gondolom, hogy jó úton járunk,
terveink megalapozottak,
sok szálon futnak. A
Tiszafüreddel folytatott
vagyonmegosztási perben megítélt, több mint
400 millió forint pedig
biztos alapokat jelent a pályázatok benyújtásához. Az
elmúlt években megtanultuk a közmunka programok helyi
alkalmazását, a benne rejlő előnyök kihasználását. Az eltelt
időszakban a község kül- és belterületén befektetett munka
meglátszik a település arculatán. Járdák, utak épültek,
közterületeket, intézményeket újítottunk fel. Zöldséget
termeltünk és értékesítettünk, elkészült az asztalos
műhelyünk. Lassan átadásra kerül a 139 milliós
beruházással
megvalósuló
ivóvízminőség-javító
programunk, amely az EU-s szabványnak is megfelelő
ivóvizet ad a lakosságnak. Ugyancsak a befejezés előtt áll a
koordinálásunkkal
megvalósult
református
templomfelújítás. A számokkal is mérhető változások
mellett fontos, hogy 150-200 tiszaszőlősi lakosnak adtunk
hosszabb-rövidebb időre munkát, szerény, de biztos
keresetet.
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Hogyan tovább?
Pályáztunk az intézményeink megújuló energiával való
ellátására, sikeres pályázat esetén napelemek szolgáltatnák
az elektromos energiát. Elkészült az általunk termelt fával
fűthető hőközpont és a 400 adagos főzőkonyha terve is. A
következő években olyan pályázatra várunk, amely
támogatja a száraztészta üzem létrehozását, a hiányzó utak
burkolását és a Tiszához vezető út befejezését.
Megőrizzük és fejlesztjük intézményeinket, szervezzük
településünk látogatottságát, ismertségét segítő kulturális
rendezvényeket, támogatjuk a civil kezdeményezéseket
(sport, kulturális egészségügyi stb.)
Változatlanul kiemelt feladatunknak tekintjük a közfoglalkoztatási
programokat. Kialakítottunk egy
telephelyet, melyen önkormányzati
épületek,
gépjármű
és
tüzelőtárolók felépítéséhez szükséges
vályogtéglát
tervezünk
gyártani. Ezzel is a munkára képes
helyi lakosnak és a szociálisan
rászoruló embereknek biztosítunk
munkalehetőséget.
A
közmunka-programjaink
működésének elismeréseként 2
millió Ft jutalomba részesítette
településünket a Belügyminisztérium. Az önkormányzatunk a
közszolgáltatások megtartása révén is teremt munkahelyet,
számos
közfeladatot
végeznek
köztisztviselők,
közalkalmazottak pályázati támogatással. A kapcsolódó
közszolgáltatások körében ellátandó feladatok közül
kiemelten kezeljük a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatokat és a csapadékvíz-elvezető rendszer felújítását,
karbantartását.
Miután a településen élők jövőjét, jólétét számos, a helyi
döntéshozók akaratán kívülálló tényező is befolyásolja,
ezért azokra az elemekre koncentrálunk, amelyek az
intézmények kiegyensúlyozott működtetését és fejlesztését,
a község fejlődésének elősegítését, a község lakói
életkörülményeinek, környezetének javítását szolgálja.
Kerekes András
polgármester
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Tisztelt Olvasók!

Szőlősi Hírek

A Szőlősi Hírek 2014. évi második számának
lapzártáját
követően
Tiszaszőlős
Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 6 alkalommal
ülésezett.
1. 2014. augusztus 19.
• Módosította Tiszaszőlős Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetését.
• Megtárgyalta és elfogadta a Jász-Nagykun Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
JNB/06/00559/2014.
Ügyiratszámú törvényességi felhívásáról.
• Megtárgyalta és elfogadta a Környezet és Energia
Operatív
Program
KEOP-2014-4.10.0/N
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című projekt
közbeszerzési eljárása eredményét, kihirdette
konstrukcióra
vonatkozó
technológiai
audit
elkészítéséről szóló döntését, döntött a pályázat
projektmenedzseri, a műszaki ellenőri feladatok, a
kötelező tájékoztatási feladatok ellátásáról.
•Módosította a település ivóvízellátásának TRV Zrt.vel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződését.
• Döntött a Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda
dolgozóinak kérelméről.
• Értékelte Kerekes András polgármester úr által
végzett 4 éves tevékenységet.
• Megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait.
2./ 2014. augusztus 27.
• Döntött a megyei önkormányzati tartalék, és a
rendkívüli önkormányzati támogatás 2014. évi
benyújtásáról.
• Fellebbezéseket nyújtott be az Európai Uniós
EMVA
pályázatra
vonatkozóan
elrendelt
visszafizetési kötelezettségek tárgyában.
• Díszpolgári címet adományozott Varga Mihály
részére.
3./ 2014. szeptember 17.
• Megválasztotta Tiszaszőlős település a nemzetiségi
szavazatszámláló bizottságának tagjait.
• Megrendelte Tiszaszőlős község belvízelvezetésének megtervezését, jóváhagyta az erről szóló
szerződést.
• Sós-Benke Istvánné tiszaszőlősi lakos kérelméről
döntött.
• Csatlakozott a következő tanévre a Bursa Hungaria
ösztöndíjprogramhoz.
4./ 2014. október 6.
•Megtárgyalta Tiszaszőlős Község Önkormányzatának 2014. évi I. félévi költségvetési beszámolóját.
• Szavazatszámláló és választási bizottsági tagokat és
póttagokat választott.
• Szociális szén vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatás igényléséről és önrész vállalásáról döntött.
•Tiszaszőlős 441/1-es és 440-es hrsz. alatti
ingatlanok vételi szándékáról hozott döntést.
Megtárgyalta és elutasította a Ba-Zsi Hús Kft.
ajánlatát a helyi étterem és hozzá tartozó ingatlanok
megvásárlásának kezdeményezéséről.
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5./ 2014. október 27. alakuló ülés
•Megállapította Kerekes András polgármester illetményét
és költségtérítését.
•Megválasztotta Oláh Vince György tiszaszőlősi lakost
alpolgármesterré,
megállapított
tiszteletdíját
és
költségtérítését.
• Határozatot hozott a Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális,
Oktatási
és
Kulturális
Bizottság
létrehozásáról,
megválasztotta elnökét.
• Határozott a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
önkormányzati
rendelet
felülvizsgálatának
és
módosításának
előkészítéséről,
továbbá
a
helyi
önkormányzati
képviselők
és
bizottsági
tagok
tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
döntött előzetesen.
6./ 2014. november 10.
•Módosította a szervezeti és működési szabályzatáról
alkotott 1/2014.(I.10.) számú önkormányzati rendeletét.
•Megalkotta a
képviselők
és
bizottsági
tagok
tiszteletdíjának megállapításáról szóló új önkormányzati
rendeletét.
• Tiszaszőlős községben történő szociális célú szénjuttatás
feltételeiről alkotott önkormányzati rendeletet.
•„Tiszaszőlős Község ivóvíz-minőségének javítása a
derogáció keretében” című KEOP-1.3.0/09-11-2013-0078
azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában a
pótmunkák miatt szükséges közbeszerzési eljárás
megindításáról,
és
a
beruházási
véghatáridő
meghosszabbításáról döntött.
•Megválasztotta a Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális, és
Kulturális Bizottságának elnökhelyettesét.
•Döntött
a
2014.
évi
költségvetésről
szóló
önkormányzati rendelet módosításának, valamint a
2014. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről
beszámoló későbbi megtárgyalásáról.
•Jóváhagyta a tésztaüzem kiviteli tervének elkészítését
• Megtárgyalta és elutasította a Tisza-Reed Kft.
kérelmét a Tiszához vezető vonalút használatára.
7./ 2014. december 1.
•Megtárgyalta és jóváhagyta a közterületen tárolt
betontörmelék újrahasznosítási szerződését
•Szociális célú ingatlan megvásárlásáról döntött.
•Jóváhagyta a szociális célú szénvásárlás szállítási
szerződését.
Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a képviselő-testület
nyilvános üléseiről készült részletes jegyzőkönyveket a
Községi Könyvtárunkban tanulmányozhatják, a legutóbb
elfogadott önkormányzati rendeletek az önkormányzat
hirdető-tábláján
és
a
település
honlapján
is
(www.tiszaszolos.hu) is megtekinthetők.
Kedves Olvasók! A Tiszaszőlősi Közös Önkormányzati
Hivatalban dolgozók és a magam nevében békés, áldott,
szeretettel teljes karácsonyi ünnepeket, a 2015-ös évre jó
egészséget, sok sikert és bőségben gazdag új esztendőt
kívánok mindenkinek!
Debrődiné Zoboki Magdolna
jegyző
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Advent 2014
Tiszaszőlős díszpolgára: Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter

Szőlősi Hírek

Hálaadó istentisztelet keretében vette ismét használtba a
szépen felújított templomát a tiszaszőlősi református
gyülekezet. Az ünnepi hálaadón igét hírdetett Beszterczey
András esperes és az Isten áldást kérte a település lakóira.
Műsort adtak a Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda
gyermekei, a hittanos gyerekek és a Református
Kamarakórus. Kerekes Enikő karácsonyi dalokat
énekelt, Kerekes Eliza pedig fuvolán játszott.
Kerekes András polgármester ismertette a Tiszatavi templomok útján elnevezésű projekt
célkitűzéseit, melynek során 13 helyszínen nyolc
templom rekonstrukciója és látogatóbarát
fejlesztése valósult meg. Az 55 millió forintból
felújított templom kulcsát Kéki Ibolya református
lelkész vette át, és megköszönte a felújításban
résztvevők
munkáját.
Kerekes
András
bejelentette, hogy a képviselőtestület elismerve Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszternek, országgyűlési képviselőnek a
magyar közéletben kifejtett munkásságát,
Tiszaszőlős község önállóvá válásához adott
támogatását, a községért végzett sokoldalú
tevékenységét – részére Tiszaszőlős Község
Díszpolgára címet adományozza.
Varga Mihály 1965-ben született Karcagon. Felesége
Sántha Szilvia vegyész, akivel példaértékű harmóniában,
szeretetben nevelik négy gyermeküket.
Szülővárosában végezte általános és középiskolai
tanulmányait. Felsőfokú tanulmányokat a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatott, és a
belkereskedelmi karon közgazdász diplomát szerzett. A
diploma megvédése után a 43. számú Állami Építőipari
Vállalatnál, majd a KEVIÉP Tervező Vállalatnál dolgozott.
1994-98 között tanított a Szolnoki Gazdasági Főiskolán.
1990-ben országos listán bekerült a parlamentbe. A
szakmai ismereteit a pénzügyi, költségvetési bizottság
tagjaként,
később
elnökeként,
majd
politikai
államtitkárként, pénzügyminiszterként, jelenleg gazdasági
miniszterként hasznosítja. 1988 óta tagja a Fidesznek, 2005
óta pedig a Fidesz gazdaságpolitikáért felelős alelnöke.
Széles körben elismert tagja több társaságnak, civil
szervezetnek, a karcagi Református Egyházközség
presbitere, települések díszpolgára.
Bármilyen funkciót is töltött be, mindig segítette a
szülőföldjén, a Nagykunságban és a Tisza-menti falvakban
élőket. Fontosnak tartja a szűkebb térségünk, a Tisza-tavi
régió fejlesztését is, támogatásának köszönhető, hogy az
elmúlt években a Tisza-tó infrastrukturális fejlesztéséhez
kiemelkedő pénzügyi forrást sikerült biztosítani. 20 évvel
ezelőtt egyéni képviselőjelöltként ismerkedett Tiszaszőlős
lakosságával. Megállt beszélgetni idősekkel, fiatalokkal és
kérte a támogatásukat, a szavazatukat. A rendszeresen
megtartott fogadóórák, különösen a helyi lakosság körében
tapasztalt közügyek iránti érdeklődés fokozódása és a
médiában megjelenő pozitív kép révén vált ismerté, jó
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értelemben vett népszerű politikussá. A Tiszaszőlős
önállóvá válásához adott tanácsai, konkrét segítsége
meggyorsította a leválás folyamatát. A helyi népszavazást
megelőző nagygyűlésre felkészülten érkezett. Ő volt az első
olyan politikus, akit érdekelt a község sorsa, történelme. A
helyiek számára is alig ismert tényeket, eseményeket
tartalmazó beszéde, higgadt, átgondolt biztatása segítette a
helyi népszavazás sikerét. Figyelemmel kísérte a
megalakuló képviselő-testület munkáját és a 10 évig tartó

vagyonmegosztási pert. Felhívta a figyelmet a
pályázatokra, interpellált a tiszai kikötő korrupció-gyanús
bérbeadása tárgyában. Részt vett a község sport és
kulturális rendezvényein.
Olyan politikus, aki meghallgatja a választóit, érti a vidéki
emberek problémáit, kiélezett konfliktushelyzetben is tud
nyugodt maradni, szakszerűen, higgadtan választ adni valós
problémákra. Mindig szakított időt a helyi gondok
orvoslására. Külön értékeljük, hogy megnövekedett
feladatai mellett sem hanyagolta el választókerületi
feladatait. Olyan politikus, akinek töretlen az életpályája,
aki az elmúlt 24 év valamennyi országgyűlésében –
négyben egyéni képviselőként – megválasztottak és ott
felelősségteljes vezetői megbízást kapott. Ezt kívánják
elismerni Tiszaszőlős lakói és képviselő-testülete a
díszpolgári cím odaítélésével.
A Díszoklevél és emlékplakett átadása után Varga Mihály
meleg szavakkal köszönte meg a megtisztelő címet és
örömét fejezte ki, hogy a település a közös munka során
látványos fejlődésnek indult.
A hálaadó istentisztelet végén Dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter, országgyűlési képviselő
köszöntötte kollégáját, a megjelenteket és meggyújtotta a
negyedik adventi gyertyát. A hálaadó istentisztelet után
meghívottakat az egyházközség és az önkormányzat látta
vendégül.
Az Advent negyedik vasárnapján este ünnepi fúvószenei
hangverseny és néptánc bemutató várta az érdeklődő
lakosokat.
OV
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Szőlősi Hírek

Nagyapai kötődés a ló szeretete…
Milyen egy lovas élete, mit lehet tudni a versenyekről és a
lovakról- erről kérdeztük Muliter Zoltánt.
Mikor gondoltál először arra, hogy lovad lesz, lovat
tartasz?
Legelőször akkor gondoltam erre, amikor 2010-ben a
család többi férfi tagja elment vadásziskolába. A másik oka
pedig annak, hogy üresen állt az istálló, amiben régen lovak
voltak, és így elhatároztam, hogy veszek párat.
Honnan származik ez a nagy lószeretet?
Igazából már nagyapámnak is volt lova. Úgy gondolom,
hogy onnan maradt meg bennem ez a kötődés ezekhez az
állatokhoz. Emellett pedig, mint már mondtam, üres volt az
istálló és mivel előtte is lovak voltak benne, gondoltam
miért ne lehetne most is?!
Hogyan ismerkedtél meg a Polgári Lovasokkal?
Tőlük vettem a Herceg, majd a Pompás nevű lovamat,
egyébként pedig hirdetésben olvastam róluk. Azelőtt
semmilyen kapcsolat nem volt közöttünk. Egyébként mai
napig tartjuk a kapcsolatot azokkal, akiktől lovat vettem,
vagy ők vettek tőlem. Sokszor felhívnak, érdeklődnek
egykori lovaik után. Ez egy ördögi kör a lovasoknál.
Szükséges valamilyen különleges papír
ahhoz, hogy versenyre mehess a lovaiddal?
Persze. Minden lónak kell, hogy legyen
útlevele, az ún. ló útlevél. Ebben fel kell
tüntetni a ló származását, anyja nevét,
tenyésztője nevét, címét, tulajdonosa nevét. E
nélkül nem is mehetünk velük sehová.
Kell, hogy valamilyen szervezet, vagy
egyesület tagja legyél ahhoz, hogy indulhass
ezeken a versenyeken?
Természetesen,
magánszemélyként
nem
lehetséges a versenyen való indulás. Minden
versenyzőnek van sport-tagsági kiskönyve. Ezt
a focisták igazolásához tudnám legjobban
hasonlítani. Mi a Füzesgyarmati Gyermeklovas
Alapítvány tagjai vagyunk, és így mint rendes
sporttagok indulhatunk. Egyébként öten
vagyunk a csapatban.
Egy verseny alatt mit lehet tudni a csapattagok közötti
szereposztásról?
A mindenkori hajtónk Molnár Richárd. A segédhajtó
szerepe az enyém szokott lenni, vagy az Ágoston Lacikáé,
vagy valamelyik csapattagé. Akinek van tagsági könyve, az
bármikor lehet segédhajtó. Hajtáshoz külön vizsga letétele
szükséges, ami közülünk egyelőre csak Ricsinek van meg.
Milyen formai követelményei vannak egy ilyen
versenynek?
Formai követelmények már szinte mindenhol vannak.
Nálunk kötelező az ing, nyakkendő, öltöny, kesztyű,
baktakaró, kalap, ostor használata illetve viselése.
Le tudnál írni egy versenynapotokat?
Általában 4-kor kelünk, 5-kor, fél 6-kor indulunk, addig a
lovakat lemossuk, megetetjük, befáslizzuk a lábaikat, majd
feltesszük őket a lószállítóra. Általában 7 órakor van
gyülekező, 7-től 8-ig lehet nevezni, utána reggeli majd
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előkészítjük a lovakat: leápoljuk, megetetjük, megitatjuk.
Először bevonulnak a fogatok, elmondják a napirendet,
majd kezdődik a verseny. Délben van egy kis pihenő,
amikor a lovakat ismét megitatjuk, pihentetjük, majd
elkezdődik a délutáni futam. Este a két futam pontszámai
alapján kihirdetik az eredményt, majd mindenki kezdhet
pakolni, és valamikor éjszaka pedig haza is érünk. Hát
ennyi egy átlagos szombat nálunk.
Tudnál pár szót ejteni az eddig elért sikereitekről?
Eddig 17 versenyen indultunk, ebből 10 alkalommal az 1-3.
helyeken végeztünk és egyszer pályatévesztés miatt sajnos
kizártak.
Milyen távlati céljaid vannak lovakkal, versenyekkel
kapcsolatban?
Most úgy gondolom, hogy a 8 ló elegendő, inkább több
versenyeken szeretnék részt venni. A jelenlegi 8 lóból 4 az,
ami versenyképes, ezért biztos vagyok benne, hogy
gyarapodni fog a lóállományom.
Tiszaszőlősön terveztek esetleg a közeljövőben
fogathajtó versenyt?
Én már eljátszottam párszor a gondolattal, de ez nem csak
rajtam múlik. A megfelelő adottságokkal rendelkező
helyszínt is kinéztem már, de ez rengeteg energiát, időt és

pénzt követel. Például vendégül kell látni a csapatokat. Mi
minden verseny előtt reggelit kapunk, napközben ebédet.
Legtöbbször más rendezvény is csatlakozik a versenyhez,
mint pl. falunap, majális, vagy hasonlók, tehát ez nem csak
a fogathajtásról szól.
Mit gondolsz, valamelyik fiad folytatja majd azt, amit te
elkezdtél?
Egyértelműen. Lacikán már most is látszik, hogy mennyire
élvezi, amikor felülhet a kis pónijára és mehet vele. Van 2
kisebb lovuk, hogy gyakoroljanak, hajtsák őket, ugyanis
már Lacika is indulhatna póni kategóriában fogathajtó
versenyen, de ott úgy gondolom, hogy kellő gyakorlás
nélkül nincs értelme elindítani egy gyereket.
Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdéseimre, és
beszélgettünk egy kicsit. További sok sikert, szép
eredményeket kívánok neked és a csapatnak!
Tolvaj Renáta
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Talpon maradni nehéz időkben…
Ezt a címet viseli Bagdy Emőke pszichológus előadása,
amelyet november 22-én Tiszafüreden hallhattam
családtagjaimmal a művelődési házban. Ezzel az előadással
járja a professzor asszony az országot, nemes cél
érdekében: a Pesterzsébeten épülő Makovecz Imre által
tervezett református templom felépítésének munkálataira
fordítják a támogatói jegyek összegét. A téma időszerű: a
közvetlen, lebilincselő stílusú előadás megerősítést adott
arról, hogy a mindennapi élet nehézségein hogyan lehet
túllendülni, hol találhatjuk meg azokat a kapaszkodókat,
amelyek felhúzhatnak bennünket az élet kudarcainak
mélységéből. A lélek egészsége épp olyan, fontos, mint a
testé, az egészség szavunkban is benne rejlik: egész-ség,
tehát akkor érzem magam jól, ha ép, egész vagyok testileg,
lelkileg egyaránt.
Iskolánkban
is
kiemelt
fontosságú
terület
az
egészségvédelem nemcsak az egyes tantárgyak e témát
magában foglaló tananyagaiban, hanem osztályfőnöki,
erkölcstan és etika órákon is. November egészségnevelési
hónap, ekkor több rendezvénnyel is felhívjuk tanulóink
figyelmét ennek fontosságára. Idén a kisebbek vetélkedőn,
játékos sportdélutánon vehettek részt, majd gyümölcssalátát
készítettek ebből az alkalomból. A nagyobbak a témával
kapcsolatos filmet néztek meg, illetve előadást hallhattak a
drogprevencióról, a káros szenvedélyekről, a fiatalkori

bűnözésről és áldozattá válásról. Lányi Zsolt nyomozó,
rendőr hadnagy nyíltan beszélt arról, hogy az említett
témák sajnos időszerűek a községünkben is, ezért felhívta a
gyerekek figyelmét a veszélyekre és a büntetőjogi
következményekre is, amennyiben valaki érintetté válik e
tekintetben.
A lélek egészségét szolgálják közös együttléteink,
ünnepeink. Különösen a közelgő karácsony, amelyre az
advent készít fel, öltözteti ünneplőbe a szívünket. S az
ünnep nem az erőn felüli költekezéstől, a hivalkodó, drága
ajándékoktól lesz szebb, hanem a szeretteinkkel együtt
töltött beszélgetésektől, rokoni, baráti találkozásoktól.
Bagdy Emőke szavait idézve:
Az ünnep megemlékezés, mementó, megálló, alkalom a
lélekkel foglalkozásra, várakozás, reménység, és
karácsonykor a hívő ember számára minden évben újra
megszületik Krisztus. De az ünnep megpihenés, hálaadás,
erőgyűjtés, regenerálódás, kapcsolatépítés és alkalom az
együttlétre. Tisztelettel szolgálhatjuk a tradíciókat, őseink
nyomába léphetünk, önmagunkba tekinthetünk. A test
táplálása is fontos, mert amikor etetünk, akkor szeretünk.
Etetlek-szeretlek, e két dolog a tudatunk mélyén
összekapcsolódik. (Nők Lapja Advent 2014)
Szabóné Szegedi Edit

Az alapítványi műsor közösségépítő hatása
A tiszaszőlősi Általános Iskolában mára már hagyomány,
hogy minden évben megrendezésre kerül az Alapítvány est.
Ez az iskolai rendezvény
azzal a céllal jött létre,
hogy A Tiszaszőlősi
Iskola
Gyermekeiért
Alapítvány
kasszájába
befolyó
összeggel
támogatni
tudjuk
a
diákjainkat, illetve olyan
tartós
betegségben
szenvedő
gyerekeket,
akik a térségünkben
élnek.
Tehát
az
alapítványba
befolyt
összeg
10%-át
egy
rászoruló
gyermeknek
szokták felajánlani. Ez
egy közös döntés, mert elsősorban megtanítja a gyerekeket
arra, hogy ha tudnak, akkor segítsenek a rászorulókon. Idén
egy tiszaszőlősi család beteg kisfiát támogattuk, aki
szívbetegségben szenved. Ennek az akciónak a révén
megtapasztalhatják a tanulók, hogy milyen jó érzés adni. A
műsort elsősorban a gyermekek adták elő: az első
osztályostól a nyolcadikosig mindenki szerepelt. Az
osztályfőnökök feladata, hogy valamilyen műsorszámot
közösen kitaláljanak, és azt meg is valósítsák. Több szinten
működik ez a fajta együttműködés. A szülők segítenek
abban, hogy süteményt sütnek, szendvicset készítenek,
tombolát ajánlanak fel. Nagyon jó közösségépítő hatása van
az iskolai ünnepségnek, ahol az egymásra épülő
segítségekből tevődik össze az Alapítványi műsor.
Mindenki egy közös célért dolgozik, hogy minél több pénz

jöjjön be az iskola számlájára, amit később a gyermekekre
fordítunk. Idén több produkciónak is az ötletadója lehettem:
a step deszka 3-4. osztályos tanulók pompon tánca, step
deszka 5-6. osztály
szalagos tánca, step
deszka 7-8. osztály
leples tánca, Révész
Szimonetta
pillangó
tánca,
8.
osztály
keringője.
Büszke
voltam rájuk, hogy
igazán
színvonalas
táncokat mutathattunk
be, örömmel néztem a
szülők
meghatott
tekintetét, és csak arra
tudtam gondolni, hogy
ebben
a
néhány
percben elfelejthették
gondjaikat, és az öröm valamint a büszkeség árasztotta el a
szívüket. Örülök, hogy ennek a közösségi programnak a
részese lehettem, mert közelebb hozott mindenkit
egymáshoz. Mit értek ez alatt? Azt, hogy amikor
szerveztük ezt az estét, akkor olyan beszélgetésbe és
szituációba kerültünk, amibe az iskolai életben sohasem.
Akik az iskolával bármiféle kapcsolatban álltak,
mindannyian megmozdultak, segítettek a saját lehetőségeik
szerint, hiszen nagyon sok család szegényes környezetben
él. Bármiféle felajánlásnak örültünk, ami az est sikerét
szolgálta. Ezúton is köszönetet szeretnék mondani a
támogatóinknak, gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak
és az iskolai dolgozóknak.
Mári Anita Mária

6

Szőlősi Hírek

Október 1. Idősek napja
Ebben az évben október 15.-én köszöntöttük az Idősek
klubjában az ezüsthajú, aranyszívű nyugdíjas tagjainkat. Az
Önkormányzat nevében polgármester úr szép gondolatokkal
és ajándékcsomaggal köszöntötte a résztvevőket, mi pedig - az intézmény dolgozói- versekkel, vicces meseelőadással
szórakoztattuk az időseket. A köszöntőket finom ebéd, és
kötetlen, jó hangulatú beszélgetés, éneklés koronázta meg.
Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről
szól. Tiszteletünk magába foglalja elfogadásukat,
támogatásukat, szeretetüket, és annak kifejezését, hogy
társadalmunknak ők is hasznos tagjai, és mindannyiunknak
nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van
élettapasztalatukra, bölcsességükre, segítségükkel ápoljuk
hagyományainkat.
Szeretettel gondolunk rájuk nemcsak az idősek napján,
hanem az év minden napján, és lehetőségeinkhez mérten
próbálunk köszönetet mondani a sok szeretetért, amit tőlük
kapunk.
Engedjék meg, hogy intézményünk, az Önkormányzat és a
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magam nevében is köszöntsem a településen élő összes
idős- és szépkorú lakost, kívánunk nekik egészségben, és
szerető családjuk körében eltöltött sok- sok boldog évet!
Muliterné Bertók Gyöngyi

Tiszaszőlős legidősebb lakója

95. születésnapja alkalmából Kerekes András

polgármester és Oláh Vince alpolgármester köszöntötte a
lakásán Ács Gyulánét, majd átadták a miniszterelnöki
emléklapot, valamint a képviselőtestület ajándékcsomagját.
A családtagok virággal, születésnapi meglepetéssel
köszöntötték az ünnepeltet. Az ágyban fekvő Erzsike néni
évekkel ezelőtt elvesztette látását, viszont érdeklődéssel
hallgatta a polgármester szavait. Ilyenkor mindig szóba
kerül egy közel évszázadnyi emberi sors. Nem volt könnyű
élete, de már megbékélt a nehézségekkel. Örömet számára
már csak a rádió és a család dédunokái jelentenek. Jól esett
neki, hogy megemlékeztek erről a jeles évfordulóról. Jó
egészséget, örömteli napot kívánunk településünk legidősebb
polgárának.

Gyémántlakodalmát tartotta…

Kálmán Balázs és Muliter Ida 1954. november 27-én
Tiszaszőlősön kötöttek házasságot. Közös életük kezdete óta
a József Attila út 8. szám alatti nagyszülői házban laknak. Itt
teremtettek olyan családi fészket, ahonnan gyermekük
biztosan léphetett a maga útjára. Becsületesen,
szorgalmasan, és igen keményen dolgoztak azért, hogy igazi
otthont teremtsenek. Balázs bácsi a hortobágyi halastónál,
majd 38 évet a MÁV-nál volt alkalmazásban, Ida néni 31
éven keresztül dolgozott a Tiszaszőlősi Petőfi Tsz-ben. Igazi
családi öröm, az volt, amikor házasságkötésük
gyümölcseként megérkezett gyermekük Ida, és általa vált
teljessé a Kálmán család. Később a család 1 vővel és 3
unokával bővült. Az unokák érkezése új értelmet adott
eddigi közös életüknek. Sajnos a betegség sem kímélte meg
a családot. Igazi társként támogatták egymást a
gyógyulásban, a hosszas ápolásban. Nekik is nagyon jó
egészséget, sok örömteli napot kívánunk a maguk és
családjuk örömére.
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Legutóbbi számunk óta elhalálozott:
ifj. Rácz István an: Fekete Borbála
Anyakönyvi hírek
Szabó
Tibor Zsigmondné an: Lakatos
Legutóbbi számunk óta született:
Ida
Nagy Richárd Olivér an: Raffael Éva
Kassai László an: Bíró Julianna
Lakatos László Kristóf an:Túró Heléna Béke poraikra!
Pálfi Zsolt Róbert an: Ács Anikó
Nagy Alex an: Garabecz Gréta Piroska Gyémántlakoldalmát tartotta:
Jónás Miklós an: Tóth Katalin
Kálmán Balázs és Muliter Ida
Ádám Imre Vilmos an: Labancz Klára Sok boldogságot kívánunk!
Vaszil Marcell an: Szitai Ibolya
Jó egészséget!
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Legutóbbi számunk óta házasságot kötött:
Bohács Róbert és Ács Brigitta
Gulyás Gábor és Szentesi Katalin
Csohány Imre és Rátkai Csilla
Kovács Mihály és Mészáros Erzsébet
Szappanos Gyula László és Tóth Erika
Magdolna
Riczkó Zoltán és Tumik Szilvia
Szaniszló-Bénus Zsolt és Sóskuti Ildikó
Fejes Róbert és Sebestyén Tímea
Kócs László és Rendek Anita
Sok boldogságot kívánunk!

KARÁCSONYI ÖRÖMHÍR
"Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy
örömet, mely az egész nép öröme lesz, mert született néktek ma a Megtartó, ki az
Úr Krisztus, a Dávid városában."
Lukács 2,10-11

Miért ünnepeljük karácsonykor Jézus születését, miért is volt az Ő érkezése olyan nagy öröm sok
ember számára? Azért, mert az angyali üzenet szerint Jézus a Megtartó, a Megváltó! Eljutott-e már
hozzánk is ez az evangélium /jó hír/? Vajon ebben a tudásban boldogan járjuk életünk útjait?
A "megváltó" kifejezés ismert volt Isten népe életében már az óbibliai időkben is, de akkor még csak a
legközelebbi rokont jelölték vele, akinek az ősi törvény szerint erkölcsi kötelessége volt a bajba jutott
rokonán segíteni. Ha eladósodott valaki, akkor a legközelebbi rokonnak kellett anyagilag segíteni őt,
szolidárisnak lenni hozzá, nehogy örökre rabszolgasorsra jusson. Ő volt az, a legközelebbi rokon, aki
kiváltotta, kivásárolta a rabszolgaságból a bajba jutott rokonát, ezért hívták kiváltónak, vagy
megváltónak.
És most hozzuk közel magunkhoz ezt az óbibliai fogalmat és halljuk meg a karácsony evangéliumát:
Isten emberré lett, lehajolt hozzánk, és az a szeretet, ami Jézusban testté lett, nem távoli, nem idegen
és nem messzi dolog, hanem pontosan olyan mint a legközelebbi rokon, aki mellénk áll, amikor nagy
bajban vagyunk, aki utánunk nyújtja a kezét és felemel. Isten ezt ígéri: "Ha segítségül hívod az Urat,
ő válaszol, ha kiáltasz, azt mondja: itt vagyok!" /Ézsaiás 58,9/ Ennyire közeli az Isten jelenléte és
keresése. Az adventi időszakban így keres minket és szeretne karácsonykor megérkezni az életünkbe.
De mennyire szomorú megtapasztalás, amikor emberek, akiknek leginkább szolidárisnak kellene lenni
egymáshoz, mert hiszen a legközelebbiek, tele vannak egymás iránti sérelmekkel és keserűséggel-pedig lehetnének egymás számára kiváltók is! Erre akar minket képessé tenni a karácsonyi
evangélium. Azt mondja: nézd csak, itt van ez a kisgyermek, milyen egyszerű és tiszta, mennyire tele
van Isten szeretetével. Fedezd fel Őt magadnak, felejtkezz el sérelmeidről, az igazadról, az érdekeidről
és még a foltokról is, amiket magad ejtettél az életeden, és legyél újjászületett, megmentett, Jézus
Krisztus megváltott gyermeke!
Szüless meg bennünk szeretet, Te legszebb lelki virtus,
teremts bennünk új életet, szüless meg bennünk Krisztus!
Karácsonyunk legyen örömteli és békével teljes! Az Új Esztendőt kísérje Isten áldása!
Kéki Ibolya református lelkész

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog Újévet kívánok Tiszaszőlős lakóinak a
képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal nevében. Kerekes András polgármester.
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2014. A sikerek és a kudarcok éve
Ez év tavaszán tájékoztattam utoljára az olvasókat a
Tiszaszőlősi Községi Sportegyesület működéséről, és a
futballcsapatok szerepléséről. Most, hogy közeledik az
év vége, s túl vagyunk a bajnokság őszi szezonján, ismét
felkérést kaptam a főszerkesztőtől egy cikk megírására.
Vegyes érzelmek kavarognak bennem, nem tudom
eldönteni sikeresnek, vagy sikertelennek értékeljem a
mögöttünk hagyott esztendőt. Tavasszal beszámoltam
arról, hogy a felnőtt csapatnak játékos gondjai vannak,
szűk a létszám, az edzéslátogatás visszaesett. Bár a
tavasz végén néhány sikeresebb mérkőzés jött, így a
bajnokság végén az 5. helyet szereztük meg, de a nyár
folyamán gondjaink tovább fokozódtak azzal, hogy több
játékosunk más csapatokba igazolt. A legfájóbb, hogy
olyan játékosok igazoltak a szomszédos Tiszaszentimre
csapatához, akikre alapozva indítottuk újra 2012-ben a
tiszaszőlősi focit. Hosszú távon számoltam velük, így ez
nagy csalódás, s a csapat szempontjából komoly játékerő
csökkenés volt. Rajtuk kívül többen külföldi, vagy az
országon belüli távoli munkavállalás, vagy éppen tartós
sérülés miatt estek ki a csapatból, így az egy évvel
korábbi állományból nyolc játékost kellett pótolni. Ez
csak részben sikerült, így ősszel a felnőtt csapatnak főként az idegenbeli mérkőzéseken – ismét
létszámgondjai voltak.
Az edzéslátogatás finoman
szólva nem javult, így törvényszerűnek mondható, hogy
az eredményesség tovább csökkent. Az elfogadható
kezdet után a szezon végére a 7. helyre csúsztunk vissza.
Komoly feladat lesz a tél folyamán felrázni a társulatot.
Mindenképpen szükséges az átigazolási időszakban
játékosokat igazolnunk, s egy jó felkészüléssel
eredményesebb lehet a szereplés is.
A sikert a tavalyi szezonhoz hasonlóan ismét az U21-es
csapat szállította. Az előző bajnokságban sikerült a
dobogó második fokára állni, ezüstérmet nyerni.
Reméltem, hogy a sikeres szereplés folytatódik az ősszel
is, s összességében nem csalódtam. Bár voltak rosszabb
meccsek, de végül a téli szünetre a bajnoki tabella első
helyén vonulhatott a csapat. Szoros a verseny, van négyöt hasonló tudású csapat, de nem lehetetlen feladat a
bajnokság végéig megőrizni az őszi bajnoki pozíciót.
Látom a játékosokon, mennyire motiválja őket a
bajnokság megnyerésének lehetősége, remélem meg is
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tesznek mindent a cél érdekében. A gárda több játékosa
is a felnőtt csapat kapujában van, s rövid időn belül
felkerülhet. Nagy lökést adhatna nekik egy bajnoki cím
a további sportpályafutáshoz.
Mint korábban mindig, most is azt mondom:
Tiszaszőlősi futballcsapat csak zömmel tiszaszőlősi
játékosokra alapozva lehet eredményes! Ezért fontos,
hogy az utánpótlás csapat tényleg utánpótlást jelentsen a
felnőtt csapat számára. A feljebb lépő játékosok helyett
viszont a fiatalabb, 13-14 éves korosztályból kellene
pótolni a létszámot, ami további feladatokat ad a

felkészítéssel foglalkozó vezetőknek.
Tavasszal arról is írtam, hogy pályázaton a
pályakorszerűsítésre nyertünk jelentősebb összeget, s
hogy ezt az ősz folyamán szeretnénk kivitelezni. Sajnos
ez nem történt meg, mivel a megnyert összeg
finanszírozásának fedezete nem áll az MLSZ
rendelkezésére, így a megvalósítás csúszik, de az
ígéretek szerint a bajnoki év folyamán, vagyis 2015
nyaráig mindenképpen befejeződhet. Remélem tényleg
így lesz, s a már most is színvonalas létesítményünk
igazi ékszerdoboza lehet a településnek.
Bízom benne, hogy a tavasz megint inkább sikereket
hoz, mint csalódásokat, s akkor az idei évből is jó dolgok
maradnak meg, s a rosszak kirostálódnak az emlékekből.
Molnár László
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