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Idősek Világnapja
2017. október 5 – én a Tiszaszentimre Református
Szociális Szolgáltató Központ Tiszaszőlősi Szakmai
Egységben (ESZI) ismertebb nevén a „régi bölcsödében”
megrendezésre került az Idősek Világnapja, valamint az
intézmény felújítását is ezen a napon ünnepeltük.
Engedjék meg, hogy egy kicsit visszamenjek az
időben: Az intézmény felújítása a Tiszaszőlősi
Önkormányzat jóvoltából és a képviselő testület döntése
nyomán kezdődött meg. A kivitelező cég munkatársai
egész nyáron át dolgoztak az épület átalakításán,
korszerűsítésén. Az intézményen az összes nyílászárót
kicserélték
hőszigetelt
műanyag ablakokra, a
fűtési rendszer és a
villamos hálózat is ki lett
cserélve. Az egész épület
akadálymentesítetté vált,
tehát mozgáskorlátozottak,
vakok,
hallássérültek
számára is megfelel. Ez
által egy olyan korszerű
épület került átadásra,
amely mindenki számára
elfogadható körülményeket
biztosít. Új család- és
gyermekjóléti
iroda
valamint egy interjú szoba
lett kialakítva, mely önálló
bejárattal rendelkezik.
Október 5-én elsősorban az időseké volt a főszerep.
Hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal
összejövünk, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket,
megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik
hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik
megérdemelt nyugdíjas éveiket.
Az Idősek Világnapja műsorát én, mint a szakmai egység
vezetője nyitottam meg. A beszédemből, most egy kis
részletet idéznék Önöknek:
Az Idősek Világnapja az idős emberekről, az ő
tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja
elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak
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kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tajgai, és
mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk
van mindarra az élettapasztalatra, arra a higgadt
bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, és a
türelemre, elfogadásra, és ahogy tanítanak, nevelnek
bennünket.”
A megnyitót követően Kerekes András polgármester
úr köszöntötte a jelen lévőket, továbbá elmondta, hogy
milyen fontosak az idős emberek Tiszaszőlős életében.
Ezután Fodor Gusztáv tiszaderzsi lelkipásztor, Mózes
könyvéből idézett arról, ahogyan Isten gondolkodik az
idősekről. Köreinkben köszöntöttük Kovács Sándort, a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Közgyűlés
elnökét, aki saját élményét
osztotta meg az ünnepség
résztvevőivel: „Amikor én
egy
idős
otthonban
voltam, akkor a 90 éves
néni azt mondta, hogy egy
idős, 100 éves lakótársát
köszönti
születésnapja
alkalmából.” Elmondása
szerint a tanulság az, hogy
mindenki
a
nálánál
idősebbet nevezi idősnek.
A
műsorunkat
színesítették a Tisza-tavi
Alapfokú
Művészeti
Iskola növendékei, akik Tiszafüredről érkeztek és
szatmári, mezőségi táncokat mutattak be.
A fiatalok műsora után klubtagunk Kulcsár Sándor bácsi,
citerázott és énekelt. A rendezvény végén a meghívott
vendégek egy közös ebédet fogyasztottak el, majd az
Önkormányzat jóvoltából 130 ajándékcsomag került
kiosztásra az idősek körében.
Mári Anita Mária
a szakmai egység vezetője

Kellemes karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag, békés, boldog Újévet kívánunk a település minden lakójának !
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 Megtárgyalta és módosította a hivatali helyiségen kívüli és a
Tisztelt Olvasók!
Legutóbb megjelent lapszámunk óta Tiszaszőlős Községi
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és
Önkormányzat Képviselő-testülete 6 alkalommal ülésezett.
díjairól alkotott önkormányzati rendeletet.
 Elfogadta a TRV Zrt. által kidolgozott, Tiszaszőlős község
vízműveinek beruházásokra, valamint felújításokra vonatkozó
1./ 2017. július 17.
gördülő fejlesztési tervét.
 Zárt ülés keretében megtárgyalta a Tiszaszőlősi Könyvtár és

Döntött a felsőoktatásban tanuló tiszaszőlősi fiatalok
Szabadidőközpont vezetői beosztásának betöltésére érkezett
támogatására kiírt Bursa Hungarica pályázathoz való
pályázati anyagokat és döntést hozott.
csatlakozásról.
 Megtárgyalta és döntött Tiszaszőlős, Bánó tanya lakosainak

A
„Tiszaszőlősi Kétfogatú Tájház és Víztorony turisztikai célú
vízvételezésre vonatkozó közös kérelmének ügyében.
hasznosítása,
kikötő fejlesztés megvalósításával” címmel
 Nyílt ülés keretében megtárgyalta a „300 adagos konyha
támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódóan
kialakítása”, „Tiszaszőlős Község Cseperedő Óvoda
projekt- menedzsment, közbeszerzői szaktanácsadói, és
férőhelyszám bővítése” és „Helyi piac és hűtőház kialakítása
műszaki
ellenőri feladatok biztosítására érkezett árajánlatok
Tiszaszőlős településen” címmel támogatást nyert projektek
kiválasztásáról döntött.
megvalósításához beérkezett ajánlatokat, és kiválasztotta a
legkedvezőbb ajánlattevőt a közbeszerzési szakértői, műszaki  A „Tiszaszőlős csapadékcsatornázása I. ütem„ címmel
benyújtandó projekthez kapcsolódóan kötelező tájékoztatás,
ellenőri, projektmenedzseri és nyilvánosság tájékoztatása
nyilvánosság biztosítása és projektmenedzsment feladatok
feladat ellátására.
ellátására érkezett ajánlat elfogadásáról döntött.
 Határozatot hozott a TOP 5.3.1-16 intézkedés - identitástudat
növelése - keretében beadandó projekt konzorciumban történő  Az „Önkormányzati épületek korszerűsítése Tiszaszőlős
községben” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához
benyújtásáról.
kapcsolódóan projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás,
 Hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási felnyilvánosság, közbeszerzői szaktanácsadói, és műszaki ellenőri
adatok ellátásának átszervezéséhez szükséges döntéseket
feladatok biztosítására érkezett ajánlatok kiválasztásáról.
hozott.

A
„Biomassza fűtőmű telepítés Tiszaszőlősön önkormányzati
 Az önkormányzat 2017. évi költségvetési tervében elfogadott
épületek korszerűsítése érdekében” címmel támogatást nyert
pénzügyi előirányzat átcsoportosításáról döntött.
projekt megvalósításához kapcsolódóan projekt- menedzsment,
 Határozatot hozott a tiszaszőlősi köztemetőben lévő
kötelező
tájékoztatás,
nyilvánosság,
közbeszerzői
kolumbárium bővítéséről.
szaktanácsadói,
és
műszaki
ellenőri
feladatok
biztosítására
 2./ 2017. augusztus 14.
érkezett árajánlatok kiválasztásáról hozott határozatokat.
 Az „Önkormányzati épületek korszerűsítése Tiszaszőlős
községben”
címmel,
„Biomassza
fűtőmű
telepítés  A „Tiszaszőlős csapadékcsatornázása I. ütem” címmel
benyújtandó projekthez kapcsolódóan kiviteli terv elkészítésére
Tiszaszőlősön
önkormányzati
épületek
korszerűsítése
érkezett árajánlat elfogadásáról döntött.
címmel,
valamint
„Tiszaszőlős
érdekében”
csapadékcsatornázása I. ütem” címmel támogatást nyert projekt  A „Tiszaszőlős csapadékcsatornázása I. ütem” címmel
benyújtandó projekthez kapcsolódóan közbeszerzési feladatok
megvalósításához kapcsolódóan projekt- menedzsment,
ellátására árajánlatok bekéréséről döntött.
kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása, közbeszerzői
szaktanácsadói, és műszaki ellenőri feladatok biztosítására  A „Tiszaszőlősi Kétfogatú Tájház és Víztorony turisztikai célú
hasznosítása, kikötő fejlesztés megvalósításával” címmel
árajánlatok bekéréséről.
támogatást nyert projekthez kapcsolódóan kiviteli terv
 Tiszaszőlős, Péntek Ferenc út 15. szám alatt lévő,
elkészítésére érkezett árajánlat elfogadásáról döntött.
önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás nyílászáró cseréjére
 A „Tiszaszőlősi Kétfogatú Tájház és Víztorony turisztikai célú
érkezett árajánlatok kiválasztásáról döntött.
hasznosítása, kikötő fejlesztés megvalósításával” címmel
 Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére érkezett
támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódóan
árajánlatok közül kiválasztotta a legkedvezőbb ajánlatot.
műszaki ellenőri feladatok biztosítására árajánlatok bekéréséről
 Döntött a testület a 2017. évi díszpolgári cím adományozásáról.
döntött.
 A Képviselő-testület értékelte és elismerte a polgármester
 Pályázat benyújtásáról döntött a tiszaszőlősi köztemető
2017. évben a település érdekében nyújtott tevékenységét.
ravatalozó előtető szerkezetének megépítésére.

Határozatot hozott a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz

Határozatot
hozott önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan
szükséges önerő biztosításáról.
eladása ügyében.
3./ 2017. augusztus 28.
 A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az  Zárt ülés keretében szociális lakás iránti kérelem ügyében
hozott határozatot.
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.14.)
5./ 2017. november 13.
számú rendelet módosítását.
 A Képviselő-testület megtárgyalta és rendeletet alkotott a 2017
 Határozott
a
települési
önkormányzatok
rendkívüli
évi szociális szén juttatásra vonatkozóan.
önkormányzati támogatására kiírt 2017. évi pályázat

A
TOP 2.1.3-15 intézkedés keretében „Tiszaszőlős
benyújtásáról.
csapadékcsatornázása I. ütem„ címmel benyújtandó projekthez
 A testület döntött a helyi építési szabályzat módosításáról.
kapcsolódóan közbeszerzési szakértői feladatok ellátására
 A „Tiszaszőlősi Kétfogatú Tájház és Víztorony turisztikai célú
érkezett árajánlat elfogadásáról döntött.
hasznosítása, kikötő fejlesztés megvalósításával” címmel

Kitűzte a Tiszaszőlős Községi Önkormányzat Képviselőtámogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódóan
testülete 2017. évi közmeghallgatás időpontját és meghatározta
projekt- menedzsment, kötelező tájékoztatás, nyilvánosság,
annak napirendi pontjait.
közbeszerzői szaktanácsadói, és műszaki ellenőri feladatok
Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a képviselő-testület nyilvános

biztosítására árajánlatok bekéréséről döntött.
üléseiről
készült részletes jegyzőkönyveket a Községi
 4./ 2017. szeptember 26.
Könyvtárunkban és a települési honlapon tanulmányozhatják, a
 A Képviselő-testület önkormányzati rendeletet alkotott a helyi
legutóbb elfogadott önkormányzati rendeletek az önkormányzat
népszavazás kezdeményezésére vonatkozóan.
hirdető tábláján és a település honlapján is (www.tiszaszolos.hu)
is megtekinthetők. Gönciné Oláh Márta jegyzőkönyvvezető
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Köszönetnyilvánítás
„Némely pillanat szinte tökéletes, tele fénnyel, reménnyel és
nevetéssel. Az ilyen pillanatok örökké velünk maradnak.”
Paul Griffin/
2017. november 24-én tartotta a Tiszaszőlősi Iskola Gyermekeiért
Alapítvány kilencedik rendezvényét.
Iskolánk tanulói színvonalas produkciókkal:
mesejelenetekkel, hangszeres előadással, zenéstáncos előadásokkal szórakoztatták a rendezvény
közönségét. Bemutatkozott intézményünk újjá
alakult énekkara is.
A rendezvény műsorát színesítették településünk
óvodásai őszi játékfűzéssel, tánccal, a KLG
Tiszaderzsi Általános Iskolájának tanulói
énekkari szereplésükkel és a Nagyiváni
Hagyományőrző
Néptánccsoport
tagjai
fellépésükkel. Ezúton szeretném megköszönni a
fellépő
gyermekeknek,
felnőtteknek
a
színvonalas
szereplést,
a
felkészítő
pedagógusoknak azt a sok munkát, amellyel
hozzájárultak
a
rendezvény
sikeres
megvalósításához.
Hálásan
köszönjük
minden
kedves
támogatónknak,
hogy
rendezvényünkön
felajánlásukkal, önzetlen segítségnyújtásukkal
hozzájárultak a Tiszaszőlősi Iskola Gyermekeiért Alapítvány
Márton nap az óvodában
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bevételének gyarapításához, amelyből biztosítani tudjuk tanulóink
támogatását a különböző iskolai programok megvalósításához. Az
est bevétele: 522 195 Ft, amely az alapítványunk számlájára
került.
Önzetlen segítségüket iskolánk tanulói nevében tisztelettel
köszönöm. Jóvér Kálmánné tagintézmény vezető

püspökévé avatták. Márton napja a 40 napos karácsonyi böjtöt
megelőző utolsó nap, amikor a gazdag falatozás, vigasság
megengedett. A hagyomány szerint ezen a napon libát kell enni,
mert „aki Márton napján libát nem eszik, egész évben éhezik!”
Szent Mártonról lámpás felvonulással is megemlékezünk ezen a
napon, a fényt, mint a jó cselekedet jelképét hivatott eljuttatni
mindenkihez.
Óvodai nevelésünkben igen fontos szerepe van a
hagyományápolásnak. Gyermekeinket igyekszünk megismertetni
értékeinkkel. Márton napját megelőzően felfedező sétát tettünk
közeli udvarokhoz, ahol a gyermekek közvetlen közelről
láthattak libát. Megfigyelhették az állatok testfelépítését,
tollazatát, erős hangját. Így a tapasztalatszerzés útján játékosan
tanulnak, jutnak sok új ismerethez. Libás mondókát, verset
tanultunk, libás dalos játékokat játszottunk, és a mesénk is Rókáné foga libacombra vágyik - libáról szólt.

Három éve úgy gondoltuk, hogy az óvodai jeles napok sorából
nem hiányozhat a Márton napja. A legenda Szent Márton
nevéhez fűződik, aki egy hideg estén francia honban megosztotta
köpenyét egy szegény koldussal. Aznap este Márton álmában
Jézus jelent meg a szegény koldus alakjában, aki azután nem a
hadsereget, hanem Istent szolgálta. Márton jóságáról még
életében
legendák
születtek,
püspökké
szentelték.
Legelterjedtebb monda szerint Márton nem találta magát
alkalmasnak püspöki címre, a libák közé bújt, ám azok
elárulták hangos gágogásukkal, így megtalálták, és Tour

Egész héten gyűjtöttük az óvoda galériájába az otthon készült
libás asztali díszeket. Számtalan szebbnél szebb alkotás született.
November 11-én délután a szülőkkel közös munkadélutánt
szerveztünk, ahol a gyermekekkel együtt barkácsoltak,
ragasztottak, színeztek az anyukák. Ezt követően meghallgattuk
Márton legendáját, majd Bacsa Tímea pedagógus fuvolajátékával
gyönyörködtetett minket. Hogy a következő esztendőben se
éhezzünk, libazsíros kenyérrel csillapítottuk éhségünket.
A napot a lámpás felvonulás zárta, melyet az óvoda körül, a
Nóbordán tettünk. Hiszem, hogy értékeinket, hagyományainkat
ily módon, gyermekeinkkel megismertetve őrizhetjük meg.
Szabóné Koczok Nóra óvodavezető
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Megkérdeztük a polgármestert…
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint
évente közmeghallgatás keretében tájékoztatja a polgármester
a község lakóit a település helyzetéről, elkezdett és
megvalósított tervekről, fontosabb intézkedésekről. Ez évben
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Konkrét előírás nincs arra, hogy mi legyen a tárgya. Logikus,
hogy minden települést érintő kérdésről lehet szólni, a
jelenlévők kérdezhetnek a polgármestertől és a képviselőktől.
A szóbeli előterjesztést a munkatársaim segítségével állítom
össze, törekedve arra, hogy érthető és követhető legyen a
mondanivalóm. Az utóbbi években meghívtam a
hulladékkezeléssel foglakozó NHSZ, a vízművet üzemeltető
TRV Zrt képviselőit, gyakran részt vesz a Tiszafüredi
Rendőrkaptányság vezetője vagy munkatársa. Az idén
bemutatkozott Jóvér Kálmánné tagintézmény-vezető és Fekete
Dávid a Könyvtár és Szabadidő Központ vezetője.
Milyen település ma Tiszaszőlős?
KA: Tiszaszőlős ma egy élhető, lakható kisközség. Érdekes,
hogy ezt azok is kiemelik, akik régen jártak vagy laktak itt.
Van iskolája, óvodája, idősek otthona, orvosa és fogorvosa,
könyvtára. Az üzletekben minden alapvető élelmiszer és napi
iparcikk megkapható. Jó a közlekedés és alacsony a bűnözés.
Jellemző nálunk is a népesség fogyása és az elöregedés. A
legnagyobb gondunk a foglakoztatás, mert az önkormányzaton
kívül alig van munkahely, a vállalkozások helyben nem
tudnak munkát adni, az utazással megoldható kevés
munkahely nem vonzó a szőlősi embereknek.

november 27-én Kerekes András polgármester tájékoztatta a
megjelent érdeklődő lakosokat arról , hogyan gazdálkodott az
elmúlt évben a település, mire költötte a rendelkezésre álló
forrásokat, a költségvetési forintokat.
A tájékoztató közel 1 órás anyagát - terjedelmi okok miatt –
az újságban nem tudjuk közre adni, a teljes beszámoló a
Könyvtárban olvasható.
Ezért megkérdeztük a polgármestert:
Van e értelme a közelgő ünnepek előtt közmeghallgatást
tartani? Érdekli e egyáltalán a szőlősi lakosokat, hogy mi
történik a faluban?
Kerekes András (KA) Az elmúlt években az a hagyomány
alakult ki, hogy november végén, december elején tartjuk az
esedékes közmeghallgatást. Az idein 40 érdeklődő vett részt a
tájékoztatón, őket biztosan érdekli, hogy mi történik a
lakóhelyükön. Megjegyzem, volt már olyan közmeghallgatás,
amikor telt ház volt ebben a teremben, de egész este csak a
panaszaikat, sérelmeiket sorolták az emberek.
Hogyan
készül
a
polgármester
egy
ilyen
közmeghallgatásra? Van valamilyen előírás arra, hogy
miről kell beszélni?
KA: A közmeghallgatás idejét és helyét a képviselő-testület
határozza meg, erről szórólapon tájékoztatjuk a lakosságot.

Elégedett a lakosság az önkormányzat tevékenységével?
KA: Azt gondolom, hogy igen. A 7 tagú képviselő-testület és
a testület mellett dolgozó bizottság rendszeresen ülésezik,
döntései az interneten, a könyvtárban és az újságunkban
olvashatók. A bizottsági tagok és a képviselők aktívak,
határozatképtelenség miatt nem kellet elnapolni ülést. Az
önkormányzati hivatal munkatársai igyekeznek legjobb
tudásuk szerint megoldani az apró-cseprő ügyeket is.
Munkájukra az elmúlt évben sem volt panasz. Azt viszont el
kell ismerni, hogy két haragos szomszéd között nem tudunk
békét teremteni és nem tudjuk a csapadék vizet folyással
szemben levezetni
Milyen fejlesztések valósultak meg 2017-ben?
. KA: Az idén több, korábban tervezett beruházás, felújítás
fejeződött be.
- Elkészült az iskolában egy akadálymentesített WC, valamint
felújítottuk az iskola tetőszerkezetét. (45 millió Ft)
- Lecseréltük és azbesztmentesítettük a tornaterem és a
könyvtár tetőszerkezetét (20 millió Ft +5 millió Ft)
- Elkészült 7 belterületi út aszfaltozása, belvíz elvezetése (70
millió Ft).
- Megépült 2 db 260 m2-es raktár és műhely (70 millió Ft)
- A régi bölcsödében (ma ESZI) elvégeztük a működési
engedélyhez
szükséges
átalakításokat:
2
db
akadálymentesített WC, mosókonyha, iroda, szociális blokk
lett kialakítva, és itt kapott helyet a gyermek és családsegítő
szolgálat. (30 millió Ft.)
- 56-os emlékmű épült a Szabadság téren. (5 millió Ft)
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A felsoroltak részben pályázati és részben a vagyonperben 2 milliárd Ft összegű vagyon került átadásra. A vagyonperben
elnyert összegből 50 millió forintot még nem használtunk fel.
elnyert pénzből valósultak meg.
A közmeghallgatáson elhangzott, hogy több sikeres
pályázat pénze már az önkormányzat számláján van.
KA: Igen, az alábbi pályázatok elnyert pénzeit már átutalták a
számlánkra:
- 300 adagos konyha építésére 100 millió Ft.
- Belterületi csapadék-elvezetésre 300 millió Ft.
- Helyi piac és hűtőház létesítésére 51 millió Ft.

-

Mi a
véleménye a közfoglalkoztatásról, Start
mintaprogramról?
KA: A program fontos szerepet tölt be a község életében, mert
munkalehetőséget biztosít közel 100 szőlősinek. Fontos azért
is, mert sok olyan feladatot meg lehet oldani
foglalkoztatásukkal, amelyek értéket teremtenek, szebbé,
jobbá teszik a környezetünket. Dolgoznak közmunkások az
intézményekben - a hivatalban, az
óvodában, az iskolában, az idősek
otthonában – a kertészetben,
rendben tartják a közterületeket,
szakipari munkát végeznek. A
közfoglalkozásnak
a
tudatformálásban is szerepe van,
ezek az emberek dolgoznak,
munkabért kapnak és nem
segélyt. Ebben a régióban alig
van olyan vállalkozás, ami tartós
munkát, megélhetést biztosítana.

Mi okozta a polgármesternek
2017-ben a legnagyobb gondot,
fejtörést?
KA: A pályázatok határidőre
történő benyújtása. A Terület- és
Településfejlesztési
Operatív
Program
(TOP)
elnevezésű
pályázatokat
szigorú
előírás
szerint
kell
összeállítani,
Az óvoda bővítésére 30 millió Ft.
indokolni. Sokszor külsős szakember segítségét kell kérni a
Biomassza fűtőmű építésére 81 millió Ft.
megíráshoz ill. a kidolgozáshoz. A megnyert pályázatokat
Önkormányzati épületek energetika korszerűsítésére 101 közbeszereztetni kell, kiviteli tervet kell készíteni, szakértőket
millió Ft.
kell felkutatni, kiválasztani és csak ezután kezdődhet az
Tájház és víztorony, valamint a tiszai kikötő turisztikai érdemi munka, a megvalósítás. Az elszámolás is hasonló
hasznosítására 140 millió Ft.
„megpróbáltatásokkal” jár. Röviden összefoglalva: a sok
Humánszolgáltató tevékenység fejlesztésére 45 millió Ft. felesleges, értelmetlen bürokrácia.

2017-ben az alábbi pályázatokat nyújtottuk be és elbírálás alatt
állnak:
- Sportpark létrehozására
Energetikai szemlélet formálására
- Külterületi utak fejlesztésére
- Helyi identitástudat fejlesztésére
- Nők a családban és a munkahelyen c. pályázatra
- Szabadidős tevékenységekre, egészségfejlesztésre
- A Könyvtár oktatási célú fejlesztésére
Mennyi most a község vagyona?
KA: A nyilvántartásunk szerint 3 milliárd forint, ha fentiek
megvalósulnak, további 1 milliárd Ft-tal nőhet a felhalmozott
vagyon. Megjegyzem, hogy a Tiszafüredről történt leváláskor

A közelgő ünnepek kapcsán kíváncsiak vagyunk arra,
hogyan ünnepel a polgármester?
KA: Családi körben… Nem terveztünk külön programot.
Gyertyagyújtásra hazajönnek a gyerekek, nálunk ünnepelnek
az idős szülők. Az ünnepi ebédet a feleségemmel közösen
készítjük…
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy minden
tiszaszőlősi lakosnak kellemes, békés ünnepet és
sikerekben gazdag új évet kívánjak.
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„Ha segíteni nem tudok, ártani nem akarok…”
Kevesen vannak már, akik végig élték a XX. század
megpróbáltatásait. A második világháborút megjárt
emberek is „elmentek” és egyre fogy azoknak a száma is,
akik valamilyen formában részesei voltak 1956. október
23–át követő napoknak.
A „nagy idők” nagy tanúi közül Gazdag István mondja el
hogyan látta, élte meg 1956 sorsfordító napjait.
Gyermekéveit Tiszaszőlősön töltötte,
itt járt iskolába, de a 7 - 8. osztályt
már Budán végezte el. Esztergályos
szakmát tanult, munkát a jó nevű
Magyar Optikai Művekben kapott,
majd 1955. augusztus 12-én
megérkezett a katonai behívó. 8
szőlősi
társával
Kisújszálláson
tudták meg, hogy a behívó a
határőrségre szól.
Akkor az alföldi fiatalokat ide
sorozták be, mert a határőrséghez
csak megbízható ember mehetett.
Az első állomás Szombathely volt,
ahol 3 hónapos kiképzést kaptak.
Megtanulták a határőrök feladatait, a
nyomolvasást,
ellenőrizték
a
nyomsáv és a műszaki zár állapotát.
A 150 cm magas, akácfa oszlopokra
kifeszített szögesdrótkerítés, és
telepített bukó- és taposóaknák
választották el akkor a magyarosztrák határt. A szolgálatban
dobtáras géppisztollyal, rakétával,
kézigránáttal és kutyákkal védték a
határ sérthetetlenségét. A tisztek
oldalfegyvert viseltek. Ha valaki
ennek ellenére átjutott a határzáron,
az osztrák fináncok várták a
határsértőt. Előfordult, hogy nem
sikerült a menekülés és a magyar
határőr elfogta, a parancs szerint a
központba kellett kísérni az illetőt,
ahol elkezdődött a kihallgatás. Nem
volt gyakori a határsértés, de akik
megpróbálták, félelemből indultak
nyugatra.
Az októberi események hírét a
tisztektől tudták meg a határőrök. Valamit éreztek már
korábban is a változásból, mert felszedték az addig oly
szigorúan őrzött kerítést, majd a vörös csillag helyett
Kossuth címer lett a sapkán. A tisztek normálisan
viselkedtek, de az látszott rajtuk, hogy elbizonytalanodtak.
Az igazi „harci helyzet” akkor alakult ki, amikor ellentétes
parancsot kaptak a határőrök és a néphadsereg katonái.
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Amikor már komolyra fordult a konfliktus, megérkeztek az orosz
tankok. Fegyvertelenül, egysoros vonalban várták a kapu előtt, hogy mi
lesz. Szegő őrnagy beszélt valamit az orosz parancsnokkal. Félelmetes
volt az egész jelenet, ez mindenkiben örök emléket hagyott. Ezek után is
nagy volt a bizonytalanság a jövőt illetően. Teljesen kicserélték a
személyzetet, az új tisztek parancsra vártak. A hírek is ellentmondásosak
voltak, sőt alig tudtak valamit az otthoniakról, így azt sem tudták mi
történik az országban. Csak napok múlva értesültek a mosonmagyaróvári
sortűzről is. Többen az osztrák határt választották. Az alakulatából az
egyik bajtárs elköszönt a társaktól és
a 200 forintos békekölcsönét
elajándékozta
azzal
a
megjegyzéssel, hogy neki erre már
nem lesz szüksége.
A helyzet lassan normalizálódott és
újra elkezdték a műszaki zár – a
szögesdrótkerítés – építését, majd
átöltöztették, felfegyverezték a
legénységet.
A
feladat
nem
változott, maradt a határ őrzése.
Javult
a
határőrök
ellátása,
háromszori étkezést kaptak, sőt az
éjszakai
szolgálatra
beosztott
határőr pótvacsorát is kapott. Ezzel
is próbálták elviselhetővé tenni a
katonaéletet. A határőrség önellátó
volt, helyben főztek, a személyzet
igyekezett kielégíteni a katonák
igényeit. Azonban 1957 nyarán
parancs érkezett, hogy le kell
szerelni a sorozott állományt. Így a
3 év helyett két év alatt letudták a
„haza védelmét”.
Gazdag István a leszerelés után
visszament a MOM-ba, később a
tiszafüredi ktsz-ben, az alugyárban,
majd a hajógyárban vállalt munkát.
Dolgozott
középvezetőként,
gépésztechnikusi oklevelet szerzett
és volt vállalati tűzoltóparancsnokhelyettes is. Megnősült, családot
alapított, gyerekeket nevelt, házat
épített úgy, ahogy ezt a hasonló
korú, józanul gondolkodó társai
tették. Úgy érzi, hogy megbecsülték
a munkáját, egyszer egy 10 napos
jutalom utat kapott a Szovjetunióba.
44 év munka után nyugdíjba vonult és visszaköltözött a szülőfalujába.
Azóta is dolgozik: kertet gondoz, apróbb munkát végez a barátoknak,
ismerősöknek. Mindig talál valami munkát, ha mást nem, megigazítja a
falon vigyázzállásban lévő szerszámokat, úgy ahogyan a mestereitől
látta. Két évvel ezelőtt elvesztette szeretett feleségét. Ennek ellenére
elégedett ember, szerencsésnek tartja magát, hogy ilyen sors jutott neki
osztályrészül. Lejegyezte: OV

2017. DECEMBER

Szőlősi Hírek

7

8

Szőlősi Hírek

2017. DECEMBER

Országos Könyvtári Napok Tiszaszőlősön
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében 2017-ben megrendezésre került a hazai könyvtári rendszer legátfogóbb, több
mint egy évtizedes múltra visszatekintő programsorozata, az Országos Könyvtári Napok.
Az eseménysorozat idén a CSAK TISZTA FORRÁSBÓL összefoglaló címet kapta. Ez a néhány szó Bartók Béla Cantata Profana
művének befejező gondolata. A "tiszta forrás" környezetünk szépségeinek védelmére és megbecsülésére is utal. Minél többen, minél
több oldalról erősítjük a gyerekekben és felnőttekben a környezet iránti szeretet igényét, talán annál jobban odafigyelnek arra. Jó lenne,
ha sokan hinnének abban, hogy amennyiben közösen megtaláljuk azokat a lehetőségeket, amelyekkel naponta tehetünk is közvetlen
környezetünkért, az életünk szebb, tartalmasabb és egészségesebb lesz. (forrás: osszefogas.kjmk.hu)
Az Országos Könyvtári Napok keretein belül 2017. október 2-6. között Tiszaszőlősön is több ingyenes program került megrendezésre,
úgymint élőszavas népmesemondás Benedek Elek meséiből a Községi Könyvtár és Szabadidő Központban, Kiskunfélegyházáról volt
vendégünk Gulyás László Vándormuzsikus, aki az Általános Iskolában szórakoztatta a megjelenteket, mesés sétakocsikázás a
Tiszapartra az óvodásokkal, kézműves foglalkozások, könyvtári és ingyenes beiratkozás a könyvtárba . (Fekete Dávid)
Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak.” - Október 23-ai ünnepi
megemlékezés és emlékmű avatás Tiszaszőlősön.
Idén október 20-án tartotta Tiszaszőlős Községi Önkormányzata az 1956-os
forradalom és szabadságharc hőseinek szánt megemlékezését. Az Általános Iskola
tornatermében a Fekete László Zeneiskola egykori és jelenlegi növendékei által
megszólaltatott Himnuszt, Kerekes András polgármester úr ünnepi beszéde követte,
majd az Iskola diákjai adtak színvonalas műsort - ezúton is köszönjük nekik és
felkészítő tanáraiknak az emlékezetes pillanatokat.
A megemlékezés az emlékparkban folytatódott, ahol a Magyar Szabadság Éve
elnevezésű programsorozat keretében megvalósult, az 1956-os Emlékbizottság által
támogatott emlékmű leleplezésére került sor, melyen jelen volt Kovács Sándor úr, a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke és Györfi Balázs, az emlékmű
alkotója. A Miskolci Nemzeti Színház művészei zenés műsorukkal elevenítették fel
az 56-os forradalom mozzanatait, majd az ünnepélyes koszorúzás következett.
Tiszaszőlős Községi Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Közgyűlés
közös
koszorúját
Kerekes
András
polgármester
és Kovács Sándor a megyei közgyűlés elnöke, Tiszaszőlős Község Görög
Nemzetiségi Önkormányzat koszorúját Novák Margit és Nagy Jánosné, a
Tiszaszőlős Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat koszorúját, Nagy Hella és
Nagyné Csete Edina, a Református egyházközség koszorúját Ács Miklósné és
Szekszárdi Józsefné, a Katolikus egyházközség koszorúját Vaszil Tamás és Vaszil
Marianna, a diákönkormányzat koszorúját az Általános Iskola diákjai, az Óvoda
koszorúját Szabóné Koczok Nóra vezető óvónő és a Cseperedő Óvoda gyermekei, a
Kende Baranta Tiszaszőlősi Egyesület koszorúját Oláh Attila helyezte el.
A rendezvény a Szózattal zárult. Köszönjük a megjelent intézmények, szervezetek
képviselőinek, a lakosságnak, hogy részt vettek a megemlékezésen.(Fekete Dávid)
Adventi programok Tiszaszőlősön
A Községi Önkormányzat, a Községi Könyvtár és Szabadidőközpont, a Görög és Roma nemzetiségi önkormányzatok és az oktatási
intézmények színes programok sorozatával kedveskednek a lakosságnak. December elején karácsonyfa állítás, adventi gyertyagyújtás,
december 6-án 14 órától az iskola tornatermébe vártuk a Mikulást. Idén is megrendezésre kerül a Tiszaszőlősi Karácsonyi Koncert a
Tiszafüredi Ifjúsági Fúvószenekar és Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésével, December 23-án 17 órai kezdettel.
Színházlátogatást szervezünk a Szolnoki Városi Sportcsarnokba, ahol a Diótörő és Egérkirály című családi musicalt tekinthetik meg a
kedves érdeklődők december 28-án 17 órai kezdettel. Jegyfoglalás és további információ a könyvtárban. Töltsük együtt a Szilvesztert az
iskola tornateremben, ahol élő zene és retro disco, tombola, vacsora és büfé várja a kedves szórakozni vágyókat. A programok
részleteiről bővebben tájékozódhatnak személyesen, a konyvtar.tiszaszolos@gmail.hu email címen, vagy az 59/511-094-es
telefonszámon. (Fekete Dávid)
Kézműves foglalkozások a könyvtárban

A tanév kezdete óta rendszeresen részt vesznek, a Tiszaszőlősi Általános Iskola tanulói a kézműves foglalkozásokon, melyet
Kerekes Andrásné Emese néni tart. Különböző korosztályú gyerekek, óvodások, alsó és felső tagozatosok bővitik a tudásukat,
fejlesztik kézügyességüket, nagy élvezettel, szeretettel, és odaadó ügyes munkával. Hangszereket és a könyvtári hét alkalmából
könyvjelzőket készítettek. Mindenszentekre pókok, boszorkák, fonalbabák készültek. Megtanulták a körmönfonást. Márton napra,
ötletesen elkészült a liba. Köszönjük szépen Emese néninek a munkáját, köszönjük a gyerekeknek a kézműves foglalkozásokon
való aktív részvételüket. Az elkövetkezendő időben is várunk nagy szeretettel benneteket a könyvtárban!

(Siposné Anikó)
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Legutóbbi számunk óta elhalálozott:
Lódi János Pál an: Berke Anna
Farkas Emilia an: Nagy Piroska
Szabó Jánosné an: Kökényesi Borbála
Szőnyi Ferenc Zoltán an: Nagy Piroska
Czinege József an: Czinege Katalin
Ács Jánosné an: Oláh Mária
Borsós Lászlóné an: Dávid Jolán
Szőnyi György an: Fülöp Piroska
Bumbulusz Péterné an: Balázs Ilona
Földi Istvánné an: Faragó Terézia
Oláh Lászlóné an: Kócsik Anna
Ács Imre an: Igó Eszter
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Házasságot kötött:

Legutóbbi számunk óta született:

Oláh Károly és Sóskuti Ibolya Márta
Czinege Csaba és Tóth Éva
Streng László Richárd és Godavecz
Brigitta
Hunyadi Mátyás és Szabó Alexandra
Szövetes József és Márton Henrietta
Nagy Zoltán és Nagy Éva
Kosina László és Czinege Judit
Berzétei Gábor és Fazekas Adrienn
Gönczi Csaba és Horváth Nikolett
Gratulálunk!

Mészáros Emese an: Balogh Zsuzsanna
Rácz Valentina Anna an: Imre Anna
Csonka Letícia Barbara an: Nagy Barbara
Oláh-Remenyik Fanni an: Remenyik Éva
Ádám Noel Sándor an: Kállai Alexandra
Pálfi Zsombor an: Ács Anikó
Jó egészséget!

Béke poraikra!

Karácsonyi szeretethimnusz

Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és
csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a
családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok
egyéb, mint díszletrendező.
Ha
a
konyhában
fáradozom,
karácsonyi
süteményeket sütök kiló számra, ízletes ételeket
főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt
készítek elő, de a családom felé nincs bennem
szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.
Ha a szegénykonyhán segédkezem, az öregek
otthonában karácsonyi énekeket éneklek, és minden
vagyonomat segélyként elajándékozom, de a
családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit
sem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt
hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek
részt, a templomi kórusban énekelek, de nem Jézus
Krisztus a szívem titka, akkor nem értettem meg,
hogy miről szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét
megölelje. A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és
megcsókolja a házastársát.
A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól
kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő
asztalterítő van. A szeretet nem kiált rá a gyerekekre,
hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy
vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is
valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp
azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent
remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok
elvesznek, a számítógépek elavulnak.
A szeretet ajándéka megmarad.

Kívánom:

Karácsonyi szeretet, csend és béke
Legyen ott az ünnepvárásban,
A fellobbanó gyertyalángban,
A sülő kalács illatában,
A csengő harangok hangjában,
Az egymásra mosolygásban,
A szemek tükrözte ragyogásban,
A hit csillagában,
A világban!
Legyen szeretet, csend és béke
A lelkek találkozásában.
Áldott ünnepeket!
Kéki Ibolya lelkész
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„Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik egymást. Vagyis barátok.
Minden érdeken, valláson, politikán, társadalmi helyzeten és világnézeten túl.” Müller Péter

Ilyen közösséget alkot a Kinizsi Sporthorgász Egyesület
is. Egy összetartó, egységes társaságot. 1966. évi megalakulása óta
már több, mint ötven éve vesz részt a helyi kulturális élet
színesítésében. Tiszaszőlős a horgászat szempontjából kiváló
területen helyezkedik el, közel a Tisza-tó mellett. Ez meg is
mutatkozik a tagság létszámában. Évente átlag 150 helybéli
horgász vált nálunk tagságot, amellyel civil szervezetünk közel
10%-os arányt képvisel Tiszaszőlős lakossági létszámában.
Ámbár, a Tisza-tó környékén lévő településekhez képest kis
létszámot képviselünk a magunk átlag 300 fős tagságával.

Azonban büszkén ki tudjuk jelenteni, horgászegyesületünk a
legaktívabb közösségi élettel rendelkező egyesületek közé tartozik.
Hogyan is mutatkozik meg ez? 2017. év példáján igyekszem
bemutatni. Rendezvénysorozatunk rendhagyó módon az éves
közgyűlésünkkel kezdődött. Ezt követte egy szemétgyűjtési akció,
amely során megtisztítottuk a Tisza folyó tiszaszőlősi szakaszát.
Megrendeztük horgászversenyünket is a Nagykunsági
főcsatornán, ahol 57 versenyző vett részt, akik közül 17 gyermek
és 3 ifjúsági horgász volt. A kísérőkkel mindösszesen közel 100
fős létszámmal voltunk kint a vízparton. Az utánpótlás-nevelés
mindig is kiemelt szerepet kapott egyesületünkben. Ezért
rendeztünk versenyünkön a gyermek és ifi korosztálynak négytusa
versenyt, amely horgászatból, célba dobásból, barkácsolásból és
szellemi vetélkedőből állt. Nyertes pályázók voltunk a „MOHOSZ
Horgászsuli Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP)
2017-2018”
keretében
meghirdetett
gyermeknapi
horgászversenyek támogatásában, amit közös szervezésben
rendeztünk meg a Tisza-tavi Horgász Egyesületek Szövetségével

és az Ezüst Ponty Horgász Egyesülettel együtt. Indítottunk egy
csapatot a II. Tiszai Halételek Gasztrofesztiválján. Jelen voltunk a
XV. Tiszaszőlősi Falunapon is, ahol standunkon egy gyermek
vetélkedővel - egy teszttel és horgász gyakorlati foglalkozásokkal vártuk az érdeklődőket. Részt vettünk a Tisza-tavi Horgász
Egyesületek Szövetsége által szervezett Tisztségviselői és Veterán
Horgászversenyen. A tisztségviselők közül sikerült elhozni a
második, míg a veteránok körében az első és második helyezést. A
2017. évi közgyűlésünkön határozatot hoztunk arról, hogy ezentúl
minden év októberének második szombati napján kívánjuk
megrendezni horgászbálunkat. A bál
ötlete
egyesületi
tagjaink
kezdeményezése, igényére jött létre.
Az idei alkalommal már teltház
volt az Általános Iskola Tornatermében
megtartott II. Kinizsi Horgászbálon. A
résztvevők többsége horgász tagjainkból
és az ő családjaikból, barátaikból tevődött
össze.
Ez
is
bizonyítja,
hogy
Tiszaszőlősön van igény a horgász
kulturális szerveződésre. Az utolsó
rendezvényünk
során
ellátogatott
egyesületünkhöz a SZIE Halászati és
Horgászati Szakkollégiuma egy kétnapos
tanulmányi útra. Az első nap délelőttjén
egy szakmai előadás sorozat volt a
program a Polgármesteri Hivatalban, majd délután horgászati
szakmai kurzussal folytatódott tovább, mely során a 16 fős
szakkollégiumi delegáció betekintést nyerhetett a helyi horgászat
rejtelmeibe. Végül a második nap a Tisza-tavi Ökocentrum
látogatásával ért véget.
A fent vázolt programokhoz kapcsolódóan fontos
megjegyezni, hogy mindezek megvalósításához nem elég pár
embert kiemelni. Szeretném megköszönni a Kinizsi Sporthorgász
Egyesület tagjainak és hozzátartozóinak, hogy részvételükkel és
önzetlen segítségnyújtásukkal hozzájárulnak horgász közösségünk
dinamikus fejlődéséhez. Továbbá elengedhetetlen megemlíteni két
legfőbb támogatónkat, akiknek az anyagi és technikai
segítségnyújtásuk nélkül nem kerülhetnének megrendezésre ilyen
színvonalasan
a
rendezvényeink:
Tiszaszőlős
Község
Önkormányzata és Nagy Krisztián, az Albatrosz- és Aranyosi
Kikötő tulajdonosa.
Molnár József Kinizsi SHE elnök
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