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csökkent az állást keresők száma, jelenleg 68 közmunkást foglalkoztatunk. A szándékaink ellenére sem sikerült új munkahelyet
Még néhány nap, és véget ér a 2018-as esztendő…
létrehozni, továbbra is az önkormányzati hivatal a legnagyobb
Ilyenkor visszatekintünk, mi is történt az elmúlt 365 nap alatt. foglalkoztató.
Ezt az önkormányzatunk is megtette, november végén közmeg- A településünk állandó lakóinak száma 1618 fő, nem jellemző a
hallgatás keretében beszámolt az év legfontosabb eseményeiről. tömeges elvándorlás, de csökken a fiatal felnőttek és a gyerekek
Így van ez már 16 éve. A korábbi fórumokon voltak parázs viták, száma. Az idén 15 gyermek született, és 28 honfitársunk hunyt
ingerült hozzászólások, kérdések. Ezek településünk égető gond- el.
jait, a lakosok jogos igényeit - járható utat, ép járdát, látható közvilágítást, elviselhető szeméttelepet stb.- megfogalmazó pana- A községünk erősen öregszik, nem látszik megoldás arra, hogy
mivel lehetne ezt a folyamaszok voltak. Az utóbbi évektot megfordítani. Igyekszünk
ben már csendesebbek a
a gyermekvállalást ösztönözválasztópolgárok és képviseni, többek között az óvodai
lőik találkozói, a fenti probférőhelyek számának növelélémák jórésze már megoldósével, pályázunk bölcsődedott.
építésre, támogatjuk a nagy
Az idén megtartott közmegcsaládosokat, a több gyermehallgatáson ismertettük az év
ket vállalókat Erre az idén 13
legfontosabb eseményeit, a
millió Ft-ot terveztünk illetve
fejlesztések és beruházások
fordítunk az ellátottak pénzszámait, a község fejlődését
beli juttatására.
és a képviselők munkáját.
A közmeghallgatáson részt
2018-ban 17 testületi ülést
vett Halmai Ferenc ezredes,
tartottunk, 109 előterjesztést
tiszafüredi rendőrkapitány, és
vitattunk meg és hoztunk
rövid tájékoztatót adott a
határozatot. Egyetlen esethelyi közbiztonsági helyzetében kellett azonnali ülést
ről. Arról számolt be, hogy
összehívni, melyen döntötTiszaszőlősön csekély szátünk egy leégett ház lakóinak
mú és súlyú bűncselekmény –
ideiglenes elhelyezéséről és
lopás, garázdaság, közlekedémegsegítéséről.
si szabálysértés – történt
2018-ban. A helyi közbiztonAz elhangzott pénzügyi beság, a kedvező bűnügyi helyszámoló sok-sok számadattal
zet alapja az állandó rendőri
szemléltette a községünk
jelenlét és a jól szervezett
állapotát. Talán az egyik
polgárőrség.
legfontosabb bejelentése az
volt, hogy 2002. évi zárszámadása alapján a mérlegfőösszeg 774 Elkezdődött a belvízelvezető rendszer kiépítése, ami a telkek egy
millió Ft volt, 2017-re ez 2 milliárd 480 millióra nőtt a község részén a kerítés elbontásával jár. Ezt többen sérelmezték, de a
vagyona.
kivitelezést végző cég jelenlévő képviselői megígérték, hogy az
Tisztelt Olvasók!

Ebből a sok pénzből újultak meg az intézmények. Kijavítottuk, érintett kerítéseket helyreállítják.
újjáépítettük az óvodát, iskolát, a községházát, orvosi rendelőt, a
Milyen volt a 2018-as év? A tavalyinál jobb, bízunk abban,
könyvtár 110 éves, öreg épületét. Készültek utak, épültek járdák,
hogy a következő év sem lesz rosszabb az ideinél.
megoldódtak sok évtizedes gondok.
A központi intézkedések és a helyi kezdeményezések hatására

Kerekes András polgármester

Kellemes karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag, békés, boldog új évet kívánunk a település minden lakójának !
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Tisztelt olvasók!
Legutóbb megjelent lapszámunk óta Tiszaszőlős Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 6 alkalommal ülésezett.
1./ 2018. július 24.
„Biomassza
fűtőmű
telepítés
Tiszaszőlősön”,
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”,
Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda férőhelyszám bővítése”,
„Helyi piac és hűtőház létesítése Tiszaszőlős községben”,
és „Tiszaszőlősi Kétfogatú Tájház és Víztorony turisztikai
célú hasznosítása, kikötő fejlesztés megvalósítása” címmel benyújtott pályázatokhoz közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményéről hozott határozatot a Képviselőtestület.
„Tiszaszőlősi Községi Könyvtár és Szabadidőközpont felújítása” címmel benyújtott és megnyert projekt építési kivitelezési feladat ellátására beérkezett árajánlat elfogadásáról
döntött.
Határozatot hozott ingatlan vásárlás ügyében.
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatáshoz szükséges önkormányzati önerő biztosításáról döntött.
2./ 2018. augusztus 28.
A Képviselő-testület rendeletet alkotott és fogadott el az önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018.(III.13.)
számú rendelet módosításáról.
Rendeletet alkotott Tiszaszőlős Község településképének védelméről.
Elfogadta Tiszaszőlős Község Településképi Arculati Kézikönyvét.
Megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2017. I. félévi,
valamint III. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámolókat.
Határozatot hozott Tiszaszőlős Község településrendezési
terv-módosítás véleményezési szakaszának lezárásáról.
Határozatot fogadott el Tiszaszőlős Község településrendezési terv módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálatáról.
Elfogadta a TRV Zrt. által kidolgozott gördülő fejlesztési
terv , Tiszaszőlős község vízműveinek felújítására és pótlására, valamint beruházásokra vonatkozó tervét.
„Fejlődés a Tisza-tó mentén” című projekt Önkéntes Pont
kialakítására, építési kivitelezési feladatok ellátására beérkezett ajánlatok kiválasztásáról döntött.
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
pályázati felhívásra benyújtott projekt kivitelezési időszakában történő akadálymentesítési munkálatok kivitelezésének ellenőrzésére árajánlat bekéréséről határozott.
Döntött Tiszaszőlős belterületén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről.
Határozatot hozott a megyei és a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati támogatására kiírt 2018. évi
pályázat benyújtásáról.
3./ 2018. október 1.
Határozatot hozott a vízközmű szolgáltatás biztosítására vonatkozó megállapodás-tervezet, illetve az azt alátámasztó
felhasználói egyenérték kimutatás elfogadásáról.
Döntött az önkormányzati Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról.
Határozatot hozott a Könyvtár és Szabadidőközpont vezetői

2018. DECEMBER

beosztásának ellátására pályázati kiírásról.
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
pályázati felhívásra benyújtott projekt kivitelezési időszakában történő akadálymentesítési munkálatok kivitelezésének ellenőrzésére bekért árajánlat elfogadásáról, projekt
záráshoz szükséges energetikai szakértői tevékenységek
elvégzésére bekért árajánlat elfogadásáról, valamint projekt képzés tartása tevékenység elvégzésére bekért árajánlat elfogadásáról döntött.
„Tiszaszőlősi bölcsőde kialakítása” címmel projekt benyújtásáról és önerő felhasználásáról határozott a Képviselőtestület.
4./ 2018. november 05.
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2018. év I. félévi költségvetésének teljesítéséről
készült beszámolót.
A 2018. évi szociális célú szén juttatásra vonatkozóan rendeletet fogadott el.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.
(III.13.) számú rendelet módosítására tett előterjesztési
javaslatot megtárgyalta és elfogadta.
Megvitatta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2018. évi
költségvetésének előterjesztését I. fordulóban.
Döntést hozott a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulásba történő csatlakozási szándék ügyében.
Kivitelezés határidejének betartása miatt utólagosan megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra benyújtott projekt kivitelezési időszakában történő akadálymentesítési munkálatok
kivitelezésének ellenőrzésére bekért árajánlatot elfogadta.
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című
pályázati felhívásra benyújtott projekt záráshoz szükséges
energetikai szakértői tevékenységek elvégzésére bekért
árajánlatok kiválasztásáról döntött.
Tiszaszőlős településre vonatkozóan közvilágítási karbantartási szerződésre vonatkozó ajánlat elfogadásáról határozott.
Döntött a 2018. évi közmeghallgatás időpontjáról.
5./ 2018. november 26.
Tiszaszőlős Községi Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatást tartott.
6./ 2018. november 27.
Zárt ülés keretében megtárgyalta a művelődésszervezői vezetői álláshelyre kiírt pályázatra benyújtott pályázati anyagot
és és annak eredményéről határozatot hozott.
Szintén zárt ülés keretében szociális lakás iránti kérelem
ügyében döntött.
Nyílt testületi ülésen megtárgyalta és elbírálta a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjra benyújtott pályázatokat.
Döntést hozott Egyek Nagyközség körzeti orvosi ügyelethez
való csatlakozási ügyében.
Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült részletes jegyzőkönyveket a települési honlapon tanulmányozhatják, a legutóbb elfogadott
önkormányzati rendeletek az önkormányzat hirdető tábláján és a település honlapján is (www.tiszaszolos.hu) is
megtekinthetők.
Készítette: Gönciné Oláh Márta
jegyzőkönyvvezető
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Merre tovább Európa?
Interjú Varga Mihály pénzügyminiszterrel
Településünk korábbi országgyűlési képviselője és díszpolgára jelenleg is fontos kormányzati feladatot lát el,
pénzügyminiszterként az ország államháztartásának működését is felügyeli. Ezért is megtiszteltetés, hogy sűrű
programja ellenére jutott ideje arra, hogy válaszoljon
kérdéseinkre. Beszélgetésünk elején Varga Mihály elmondta, hogy továbbra is figyelemmel kíséri volt választókerülete, így Tiszaszőlős életét. Mint mondja: a jelenlegi helyzetben a legfontosabb feladat, hogy megmutassuk,
Európa problémáinak megoldására a Magyarország által
felkínált út az igazán járható.
Egy olyan kis nemzet, mint a magyar befolyással lehet az
Európában történő folyamatokra?
Az elmúlt évek a kontinens és az
unió számos bajára rávilágítottak.
Az egyik ilyen a migráció kérdése.
Ma már tudjuk, hogy szervezett
keretek között több millió ember
indult el Afrikából és a KözelKeletről, ezzel pedig átalakulhatnak
Európa kulturális és vallási hagyományai. Mi, magyarok 2015 nyarán
szembesültünk először azzal a súlyos gonddal, hogyha nem teszünk
ellene, akkor hamarosan hazánkban
is rendszeressé válnak a kulturális
különbözőségből fakadó konfliktusok. A déli határon megépített kerítés elérte célját, hiszen megvédte
hazánkat a migránsáradattól.
Brüsszel a kötelező kvóta bevezetése mellett a családegyesítések megkönnyítésével igyekezett kiszolgálni a bevándorláspárti politikát. Az,
hogy a nemzetünket érintő kérdésben népszavazást hirdettünk, nagyon nem tetszett az Európai Unió
jelenlegi vezetésének. De minden
rosszban van valami jó, hiszen folyamatos kritizálásunk révén, sok
európai ember megismerhette az
álláspontunkat.
Ma már nem vagyunk egyedül a bevándorlást ellenző véleményünkkel, és bízom benne, hogy a májusi uniós szavazáson ez az eredményekben is tükröződni fog.
Biztonsági szakértők szerint tavasszal újabb migránshullám
várható. Megerősítést kaptunk arról, hogy a nyugat-balkáni
útvonal ismét pezseg. A beszámolók szerint viszont a magyar
határvédelem stabil, a hatóságok fel vannak készülve arra,
hogy a várhatóan érkező újabb hullámot kezelni tudja.
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Az unió emberei szerint Európa egyre öregebb, és ahhoz,
hogy ismét megerősödhessen, szükség van a bevándorlókra, akik dolgoznak, akiknek gyermekeik születnek.
A kulturális önfeladás elhibázott gondolat. Európa csak úgy
őrizheti meg egységét és erejét, ha azokra a keresztény hagyományokra építkezik, amelyet elődeitől örökségül kapott.
A brüsszeli bürokrácia kedvenc érve, hogy a betelepítésekre
a munkaerőhiány miatt van szükség, miközben az unióban
jelenleg is 22 millió munkanélküli van, több államban –
Olaszországban vagy Portugáliában például – minden második fiatal állástalan. Ráadásul a migránsok jó része képzetlen,
így nem igen tudják őket az európai cégek alkalmazni. Mi
úgy véljük, hogy minden nemzetnek megvannak a belső tartalékai, emellett a gyermeket nevelő családokat kell támogatni.
Mit tehetünk mi, magyarok Európa biztonságáért?
Történelmünk során nem ez az
első eset, mikor más nemzetek
békéjéért mi vívjuk meg a harcot. Most sincs ez másként. Láthatjuk, hogy a Soros György
amerikai üzletember által pénzelt
bevándorlás-politikának semmi
sem drága.
Ne felejtsük el, hogy az Európai
Parlamentben az egyik holland
baloldali
képviselő,
Judith
Sargentini tételesen cáfolható
hazugságokkal próbálta lejáratni
Magyarországot.
Ebben a helyzetben csakis az véd
meg bennünket, ha mi, magyarok
ismét egységesen lépünk fel. Ha
a jövő májusi választáson ismét
egységes akaratot mutatunk fel,
akkor Brüsszel nem teheti velünk
azt, amit akar. Ne felejtsük azt
sem el, hogy 2010 után, amikor
csőd közeli helyzetben volt a
magyar gazdaság, és újabb és
újabb hitelfelvételre akartak bennünket rávenni, akkor úgy döntöttünk, hogy saját utunkat járjuk.
Az elmúlt évek eredményei megmutatták, igazunk volt, az unió egyik leggyorsabban növekvő
gazdasága a miénk, ahol csökken a munkanélküliség és nőnek a bérek. A mostani helyzet is nagyon hasonló, hiszen
kívülről akarják megmondani, hogy mit csináljunk. Jövő
májusban ismét be kell bizonyítanunk, hogy van erőnk megvédeni magunkat, és ezzel példát mutathatunk Európa más
nemzeteinek is.
Köszönjük az interjút!
Oláh Vince

Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánok Tiszaszőlős valamennyi lakójának! Varga Mihály
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Családi kötelékek
Közeledik az év vége, hamarosan itt a karácsony. Az óvodában karácsonyi ünnepséget rendezünk, karácsonyfát díszítünk, ami
alá ajándék is kerül az Alapítvány jóvoltából. Ezt várják kicsik és nagyok egyaránt. A karácsony azonban igazából a család ünnepe. A családé, mely a gyermek életében a legmeghatározóbb.
Pedagógiával foglalkozó szakemberek úgy határozzák meg a család fogalmát,
hogy az gazdasági és érzelmi köteléken alapuló kapcsolat, összeköti az egyént a
társadalommal. S hogy milyen lesz ez a kapcsolat? Hogyan tud a gyermek társaihoz, nevelőihez, a szabályokhoz alkalmazkodni? Ez függ a genetikai adottságaitól, a születés körülményeitől, és a családi neveléstől. A családi nevelés a
meleg, engedékeny (ráhagyó, szeretetteljes) szülői attitűdtől a hideg korlátozó
nevelésig változhat, ezen tényezők dominanciájától meghatározva. Megtalálni
az arany középutat ebben nem is olyan könnyű, mert a nagyszülők, akik tapasztalataikkal segíthetnék a gyermek nevelését, már kevésbé tudnak részt venni a
kisgyermekes családok életében. Sokszor azért, mert távol laknak, vagy még
aktívan dolgoznak.
A család tehát a fejlődő személyiségre leginkább hatást gyakorló közösség, ami a
gyermek életében meghatározó. Családban
tanulja meg a gyermek az alapvető normákat. Ha a család nem működik megfelelően, azt a gyermek viselkedésén hamar látni
lehet. Az óvoda feladata, hogy ilyen esetben bevonja a külső szakembereket, a pedagógiai szakszolgálat munkatársait, vagy
a családsegítőt, komolyabb probléma esetén a gyámhatóságot. Ezek az intézkedések
mind a gyermek érdekét szolgálják, hogy
az egészséges, és harmonikus fejlődését,
testi-lelki jólétét és majd a társadalomba
való beilleszkedését segítsék.
A jól funkcionáló családban a gyermek
biztonságban érzi magát, derűs és kiegyensúlyozott, vannak szabályok és napirend.
Nem baj, ha nem kaphatja meg a legújabb
Barbie babát, vagy legvagányabb versenyautót, de legyen, aki játszik vele, meghallgatja, mesél neki, akkor boldog és kiegyensúlyozott lesz. Gondolatomat Sütő
András szavaival zárom:
„ Család… sokféleképpen értelmezett fogalom; szentséges is , megtisztelt és olykor
megvetett, cinikusan félrelegyintett. Állapota, jellege, szelleme mégis: sorsot formáló-legalábbis meghatározó-mindnyájunk
számára. E földi vándorúton ama bizonyos
hamuba sült pogácsa: a család. Jó szava,
szellem, védőszentje a mesebeli hősnek. Ki
enélkül indul: nagyobb veszedelmek közé
kerül, sebezhetőbb minden tekintetben…
Némelykor épp legutolsó menedék a család… A család az, ahol zúzmarás időkben
titkon ünnepelhető a titok: az együvé tartozás tudata.”
Kívánok szeretetben, játékban gazdag derűs pillanatokat az év hátra lévő részére, és nagyon boldog új évet minden kedves olvasónak.
Szabóné Koczok Nóra, Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda
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Az idősek élete a klubban
Idén ősszel számos programot szerveztünk az időseknek.
Ezek közül pár mozzanatot kiemelnék. Szeptember hónapban tiszai csónakkiránduláson vettünk részt. A szőlősi kikötőből indultunk 20 fővel. Volt olyan idős, aki elmondása
szerint gyerekkorában járt itt utoljára, ahhoz képest nagy
változáson ment keresztül a Tisza-tó. Nagyon jó időt fogtunk ki, rengeteg növényt és állatot láttunk a kirándulás során. Mindenki feltöltődve tért vissza a kirándulásról.
Majd októberben rendezvényt szerveztünk az idősek világnapja alkalmából, ahol Kerekes András polgármester úr köszöntötte az időseket, Kéki Ibolya lelkész mondott beszédet.
Néhány gondolattal én is köszöntöttem az időseket. A klubtagok Tiszai népdalcsokrot adtak elő. Nagyon örültem, hogy
felléptek az ünnepségen, mert így érezhették, hogy ők is
tudnak előadni. Fontosnak érezhették magukat. A műsorszámok után vendégül láttuk a meghívottakat majd a
tiszaszőlősi önkormányzat jóvoltából egy kis csomagot adtunk mindenkinek.
November a hónapban került megrendezésre a házi sütemények versenye, ahol megmérették magukat az idős hölgyek.
Az éveken át gyűjtött tapasztalataikat használták fel a finomnál finomabb sütemények készítésére. A három zsűri tag Kéki Ibolya lelkészasszony, Tüdősné Leviczky Emese cukrász és Fenyőné Bulátkó Irma családsegítő - és tizenhárom
versenyző izgulta végig ezt nemes versenyt. Nagyon finom
süteményeket kóstolhattunk. A zsűri úgy döntött, hogy mindenki kap egy emléklapot és egy kis ajándékot. A nap végén
kicserélték a sütemények receptjeit egymás között, így továbbadták egymásnak a tudást.
A klubban minden héten szerdán Kéki Ibolya lelkésznő áhítatot tart délután 13 órakor. Ezután kezdődik a „lusta torna”,
amit én tartok. A lusta torna szerepe a mozgás, ami nagyon
fontos az emberi szerveztetnek. Minden alkalomra próbálok
új mozgáskombinációkat hozni, felhasználva gyógytorna
elemeit. Így védjük, kíméljük és karban tartjuk az idősek
egészégét. Ezekre a programokra mindenkit sok szeretettel
várunk!
Engedjék meg hogy Blaskó Mária Jó tanács című versével
köszöntsem az idős tiszaszőlősi lakosokat
Hallgassunk az okosabbra és jól fogunk járni,
Okos szóra ki nem hallgat, meg fogja még bánni.
Hallgassunk az öregekre, ők sokat átéltek,
Ifjú ész, új könyv, divat ezzel föl nem érnek.
Hallgassunk jó szüleinkre, az ő szavuk drága,
Áldott leszel, hogyha hallgatsz szüleid szavára.
Hallgassátok sziveteknek mit súg a Jóisten,
Mert őnála bölcsebb, szentebb és szeretőbb nincsen.
Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánunk minden idős
embernek!”
Mári Anita Mária alapszolgáltatási koordinátor
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Egy felejthetetlen délután iskolánkban
A 2018-as jubileumi alapítványi rendezvényről szeretnék beszámolni, ahogyan én láttam: egy gyermek szemszögéből.
Ezt a napot mindenki nagy izgalommal várta, hiszen ebben az évben 10. alkalommal mutathattuk meg, ki miben tehetséges. Minden osztály kitartóan készült a rendezvényre, amely november 23-án délután 4 órakor kezdődött iskolánk tornatermében.
Miután a nézők – szülők, hozzátartozók, iskolánk volt diákjai, a meghívott
vendégek - elfoglalták helyüket, Jóvér Kálmánné, Rózsika néni tagintézmény
-vezető köszöntötte a szép számban összegyűlt közönséget és a tanulókat.
Ezután megkezdődött a műsor, amelyet két felvonásra osztottak. Az előadást
az óvodások kezdték: Márton napi énekes-táncos műsorszámukkal. Ezután a
zeneiskolások mutatták meg hangszertudásukat. Láthattunk prózai jeleneteket: a János vitézből, Arany János: A fülemile című elbeszélő költeményét,
valamint egy állatmesét. Bemutatkoztak a tiszaderzsi alsó tagozatos tanulók
is színes zenés jelenetükkel. Nagy sikert aratott az 1-3. osztály Faragószék
énekes játéka, a 2-4. osztály két táncos produkciója is. A mi osztályunk a
Karib-tenger kalózai c. film zenéjére adott elő egy táncos koreográfiát, élethűen próbáltuk eljátszani az ellenséges felek küzdelmét.
Ami felejthetetlen számomra, a tanári kar énekes műsorszáma és a 8. osztályosok hagyományos keringője. Az est meglepetése pedig a jubileumi torta és
a sütemények, amelyből mindenki részesülhetett. Végül tombolasorsolással
zárult a rendezvény. Úgy érzem, méltóképpen ünnepeltük meg a jeles évfordulót, mindig szívesen emlékezem vissza erre a délutánra.
Rácz Martin József 7. osztályos tanuló

nőtteknek a színvonalas szereplést, a felkészítő pedagógusoknak azt a sok munkát, amellyel hozzájárultak a rendezvény
2018. november 23-án tartotta a Tiszaszőlősi Iskola Gyermesikeres megvalósításához.
keiért Alapítvány tizedik, jubileumi rendezvényét. Iskolánk
tanulói színvonalas produkciókkal: mesejelenetekkel, hang- Hálásan köszönjük minden kedves támogatónknak, hogy renszeres előadással, zenéstáncos előadásokkal szórakoztatták a dezvényünkön felajánlásukkal, önzetlen segítségnyújtásukkal
rendezvény közönségét. Bemutatkozott intézményünk nép- hozzájárultak a Tiszaszőlősi Iskola Gyermekeiért Alapítvány
tánccsoportja is. A rendezvény műsorát színesítették települé- bevételének gyarapításához, amelyből biztosítani tudjuk tanusünk óvodásai Márton napi játékfűzéssel, tiszaderzsi tanulóink lóink támogatását a különböző iskolai programok megvalósíFöldünk megóvására figyelmeztettek. Fellépett Székely tásához.
György előadóművész, megtisztelt bennünket énekével és a
Az est bevétele: 423 575 Ft, amely az alapítványunk számlájágyermekekkel közös produkciójával Baranyák Béla esperes,
ra került. Önzetlen segítségüket iskolánk tanulói nevében tiszplébános úr.
telettel köszönöm.
Ezúton szeretném megköszönni a fellépő gyermekeknek, felJóvér Kálmánné a kuratórium elnöke
Köszönetnyilvánítás
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:
Barkóczi Pál és Nagy Erzsébet
Juhász Ádám és Gorzás Judit Éva
Tar Gábor és Kovács Viktória
Dékány Tibor és Lovász Julianna
Vaszlik Zoltán Ádám és Nagy Vivien
Leila
Wágner János Vilmos és Kovács Nóra
Lévai Szilveszter és Szilágyi Vivien

Szőlősi Hírek
Meghalt:
Gönczi Sándorné an: Debrődi Margit
Muliter István an: Csortos Mária
Fekete Imréné an: Magyar Piroska
Nagy Sándorné an: Dombi Anna
Kuczik Lajos János an: Bodnár Erzsébet
Szabó Sándorné an: Gönczi Irma
Csapó Sándor András an: Félegyházy
Gizella
Molnár Gyula an: Biriszló Erzsébet
Katona Lajosné an: Oláh Etelka Kiss
Bálint an: Sipos Erzsébet
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Született:
Szádvári Nikolasz an: Csecsődi Ágnes
Kosztics István an: Jakab Aranka
Vaszil Hanna an: Harsányi Marianna
Barkóczi Medox an: Nagy Erzsébet
Szallár Noel an: Szallár Anasztázia

KARÁCSONYI ESTE
Mikor szent karácsony
Csillagfénye árad,
Kevesebb a könnycsepp,
Kevesebb a bánat.
Akinek asztalán
Nincs kalács, csak kenyér,
Káromló szó helyett
Imát susog szegény,
Hisz karácsony este Isten jár a földön,
Hogy a nyitott sebre fehér gyolcsot kössön.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván
Kéki Ibolya lelkész és a Református Egyházközség!

Szőke Sándorné Juliska
néni, Tiszaszőlős Díszpolgára 95 éves
Szőke Sándorné Juliska néni
idén augusztus 5-én töltötte
be a 95. életévét. Ebből az
alkalomból a falunapon Kerekes András polgármester úr
köszöntötte, és adta át a
szépkorúak jubileumi oklevelét. Juliska néni jó egészségnek örvend, minden nap eljön a Szociális Intézménybe, közösségi életünk meghatározó alakja. Tiszaszőlősön ő alapította, és 25 évig vezette a Búzavirág népdalkört, mellyel számos versenyen, rendezvényen eredményesen szerepeltek. Nagyon
örülünk annak, hogy még ma is aktív tagja a klubnak. Isten éltese sokáig! Jó egészséget kívánok neki, kívánom, hogy még sok időt tölthessünk együtt.
Mári Anita Mária

Mikor szent karácsony
Ajtót nyit a szíven,
Súgja a gazdagnak,
Hogy máson segítsen!
Értse meg a könnycsepp
Kínzó kiáltását,
Nincstelen testvérek
Boldogtalanságát,
Hogy karácsony este: palota és börtön
Széppé szépüljön, ha Isten jár a földön!
Mikor szent karácsony
Angyalai szállnak,
Öröm a vendége
Minden magyar háznak.
Eltörpül ilyenkor
A lárma, az árnyék
S megszépül a szívben
Mindmegannyi szándék,
Mert karácsony este Isten jár a földön,
Hogy templommá váljék palota és börtön!
Mikor szent karácsony
Csillagfénye árad,
Termő öle nyílik
Égi barázdáknak
S amíg száll a szikra
A fenyőfa ágon:
Szóródik a sok mag
Szerte a világon.
A megszentelt földbe az Isten veteget.
Minden elvetett mag: szeretet! szeretet!
Móra László
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Egy kirándulás margójára
Ezen alkalomból a Család – és Gyermekjóléti Szolgálat
Az advent a mai ember életében a szó szoros értelemben prevenciós programjaként működő Visongó Klub nevévett várakozás időszaka lehet. Fontosnak tartom - külö- ben közös élményeinkből válogatva egy kellemes kiránnösen, ha gyermek is van a családban - hogy ezt lehető- dulás felidézésével hangolódunk az ünnepre.
ségeinkhez képest a legszebbé varázsoljuk, rohanó napjainkban legalább vasárnaponként megálljunk, megpi- Fél tíz van. Mélyszürke, földig érő, vészjósló felhők.
henjünk, elmélkedjünk egy kicsit. Advent első vasárnap- Távolból felsejlő mennydörgés.
jára karácsonyi díszbe öltöztetjük a lakást. Csillagfüzér
és karácsonyi mécsesek fénylenek az ablakokban. Az A gyerekek önfeledten kacagnak, ahogyan egymást keradventi koszorút elkészítve vasárnaponként sorra gyújt- getve arcukba fúj a lágy szellő. Ijedtség, elkeseredettség?
juk meg rajta a gyertyákat.
Nyoma sincs a Visongós gyerekcsapaton. Mi felnőttek
aggódva, az eget kémlelve várjuk Szentgyörgyi Béla
túravezetőnk biztató szavait. Elsőfokú viharjelzést
adtak ki, hajó nem futhat ki a kikötőből! Az Aranyosi
szigeten már esik az eső! Reménykedünk!
A tervezett indulás előtt néhány perccel végre - szó
szerint - ránk ragyog az ég, jó híreket hallhatunk. Túravezetőnk a hajóhoz invitálja a kíváncsi csapatot.
Kissé félszegen ülünk a hajóba, mindenki a legjobb
helyet keresi a kilátáshoz.
Hajónk kifut! Az idő csodás!
Kellemes, friss levegő és vízpára simogatja bőrünket!
Szinte magunkba szívjuk ezt a más világot! Kiszáradt
faágon hintázó vízi madarakat, csendesen megbújó
vadkacsa csapatot, szőnyegként elénk táruló tündérfátyolt csodálhatunk. A Sarudi medence ölelésében a
templomtornyot és a jelző fényeket kémlelhetjük.
Ahogy még sohasem láttuk ezt a tájat!
Béla a kikötő működéséről, a hajózási szokásokról és
szabályokról, az itt található műtárgyak funkciójáról, a
település múltjáról mesél nekünk, mert nem csak élvezzük ezt a pazar kilátást, de a kérdések megannyi
titkot tárnak fel előttünk.
Az idő észrevétlen elillant. Mindenki másként élte
meg az utazást. Most újra a kikötő felé tartunk egy új
Az advent a legalkalmasabb időszak arra, hogy kicsit élménnyel a lelkünkben. Egy üzenettel a jövő felé,
önmagunk és egymás felé fordulva készüljünk egyik hogy merjünk kíváncsi felfedezők lenni gyerekként
vagy felnőttként egyaránt. Nyissuk ki a szemünket a
legnagyobb keresztény ünnepünkre.
szép dolgok felé, hiszen előttünk a világ!
Fenyőné Bulatko Irma családsegítő és a
Visongók csapata
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