AZ ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

XIII. évfolyam 2. szám

Európa csendes, újra csendes…
(Petőfi Sándor)

2019. AUGUSZTUS

az Unió. Erre bizonyíték azok hatalmas táblák, melyek arról
tájékoztatnak, mi épül és mennyibe kerül ez a magyar és uniós
adófizetőknek.
Ebből épültek, újultak meg közintézmények, iskolák, óvodák,
terek, parkok. Az Unió támogatásával építettünk játszóteret,
sikerült a szeméttelepünket eltüntetni, az ivóvíz kutjainkat felújítani, új kút fúrásával vizét ihatóvá tenni. Ma még nem értékeljük azt a nagy beruházást, amely egy esetleges felhőszakadás vizét vezetné le a települést övező csatornába. Sajnos épültek utak a semmibe,
kértek és kaptak támogatást lóistállóra, át nem
gondolt beruházásokra.
Reméljük a községünknek megítélt százmilliók
jó helyre kerültek és
sokáig jól szolgálja majd
lakóinak szükségleteit.

Május utolsó hetében Európa választott, és ez igencsak megmozgatta a Brüsszelbe készülő pártok és politikusaik fantáziáját. Észrevették, hogy az évtizedek óta elfoglalt „székek” felszabadulhatnak és ki lehet cserélni a „bürokratákat”. Azokat,
akiket korábban mi választottunk az Unió tömött padsoraiba.
A választási eredmények
ismeretében megindult a
szereposztás, a főszerepért
többen jelentkeztek. A döntéshozók éjjel-nappal azon
törik a fejüket, hogy minél
előnyösebb arcukkal jelenjenek meg Európa színpadán.
Önjelölt van bőven, de közöttük sok olyan, aki statiszKözösen vagy egyedül
tának sem való. A választás
jobb?
felszakította a régi sebet, bár
Ez régi problémája a
minden párt győzelemről
magyar történelemnek.
beszélt, sokan elvesztették
Volt, amikor önállóan
ismert arcukat és bele bopróbáltunk
megállni
nyolódtak
egy
adoksaját lábunkon, máskor a
kapokba. A legszomorúbb
kényszer vitt erre az
az, hogy ügyeskedéssel, a
útra.
játékszabályok - a csatlakozási megállapodás - felrúgáMegtartva nemzeti tudasával próbálják Európa ügyeit szolgálni.
tunkat és azonosulni egy sikeres szövetség tagjaként
Mi is az Európai Unió?
Íme, itt állunk és beszélünk ezen a gyönyörűségesen zengő maEurópa egy olyan kontinens, amelyet nyugaton az Atlanti óceán, keleten pedig az Ural hegység határol, politikai határai pedig az aktuális széljárás szerint definiáltak. A földrészen jelenleg 45 ország osztozik, ebből politikai és gazdasági megfontolásból 28 létrehozta az Európai Uniót.

gyar nyelven. Egy olyan nyelven, amely sehol az egész világon
nincs, csak itt, ebben a kicsiny tündérkertben. Beszélünk egy
olyan nyelven, amelynek még rokonai sincsenek, mert annyira
régen szakadtunk el a nyelvtestvéreinktől. S íme mégis itt vagyunk? Itt vagyunk itthon, Európa kellős közepén…(Móricz
Zsigmond 1929)

Mi magyarok 2004-ben csatlakoztunk az Unióhoz. Hosszú volt
az út, melynek végén megszűntek a határok, és közösen szer- A legnagyobb magyar költő – Petőfi Sándor – megállapívezzük, intézzük dolgainkat. Mindezek ellenére sok kritika érte tására pedig az a válaszunk, hogy Európa nem csendes,
OV
és éri az Uniót. Több ország más rendszerben bízik. Biztosan sőt még nem zúgtak el forradalmai sem.
lehet találni más struktúrát, de eddig mi a csatlakozás nyertesei
vagyunk. Felsorolni is alig lehet mennyi mindenre adott pénzt
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Tisztelt Olvasók!
Legutóbb megjelent lapszámunk óta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 alkalommal ülésezett.
1./ 2019. április 23.
Tiszaszőlős Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „Szociális konyha kialakítása és fejlesztése Tiszaszőlősön” című pályázat megvalósításához – építési kivitelezés vonatkozásában - közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményességéről hozott határozatot.
A Képviselő-testület döntött a „Szociális konyha kialakítása és fejlesztése Tiszaszőlősön” című pályázat megvalósításához – építési
kivitelezés vonatkozásában lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról.
„Orvosi eszköz vásárlása Tiszaszőlősön” címmel pályázati projekt beadásáról döntött.
Határozatot hozott „Tiszaszőlősi Cseperedő Óvoda férőhelyszám bővítése” címmel megnyert pályázati támogatáshoz eszköz beszerzésére árajánlat bekéréséről.
A Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség állománya munkakörülményeinek javítása, felszerelésének fejlesztése céljából egyszeri
támogatásról döntött.
Tiszaszőlős szakképzett fiataljainak helyben maradásáért ösztöndíj felhívás közzétételéről hozott határozatot.
Zárt ülés keretében szociális lakás kérelmek elbírálásáról döntött.
2./ 2019. május 20.
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(III.13.) számú rendelet módosítására tett előterjesztési javaslatot.
Megtárgyalta és elfogadta Tiszaszőlős Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről készült előterjesztést és zárszámadási rendeletet.
A 2018. évi belső ellenőri feladatok végrehajtásáról készült jelentést megtárgyalta és elfogadta.
A Tiszaszőlősi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évben folytatott munkájáról készült beszámolót megtárgyalta és elfogadta.
„Tiszaszőlősi út felújítás” címmel pályázati projekt benyújtásáról döntött.
Tiszaszőlős szakképzett fiataljainak helyben maradásáért ösztöndíj felhívásra érkezett pályázatokat elbírálta.
Vagyonkezelési szerződés megkötését hagyta jóvá közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra.
3./ 2019. június 24.

,,Tiszaszőlősi kétfogatú tájház és víztorony turisztikai célú hasznosítása, kikötő fejlesztés megvalósításával,, című projekthez
önerő rendelkezésre állásához nyilatkozat elfogadására készített előterjesztési javaslatot megtárgyalta és elfogadta.
Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a képviselő-testület nyilvános üléseiről készült részletes jegyzőkönyveket a Községi Könyvtárunkban és 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

Bográcsos ételek főzőversenye a XVII. Tiszaszőlősi Kérjük, hogy nevezéseiket postán, ill. személyesen 2019.
július 31-ig juttassák el a következő címre:
Falunapon
Önkormányzatunk az idei Falunapon a bográcsos ételek Községi Könyvtár és Szabadidőközpont
főzőversenyét hirdeti meg.
5244 Tiszaszőlős, Szabadság tér 5.
Várjuk azoknak a 3 fős családoknak, szervezeteknek és baE-mail: hivatal@tiszaszolos.hu
ráti társaságoknak a jelentkezését, akik a megmérettetésben
részt kívánnak venni.
A versenyre a szervezők tűzifát, nevezésenként egy pavilont
és egy sörpad szettet biztosítanak. Alapanyagról, minden
A verseny időpontja: 2019. augusztus 3.
egyéb eszközről, felszerelésről és egy tűzoltó készülékről a
A zsűrizés 12:00-13:00 között lesz.
versenyzőknek kell gondoskodni.
Eredményhirdetés: 14:00 óráig
I. helyezett: 50.000.-Ft,
II. helyezett: 30.000.-Ft,
III. helyezett: 20.000.-Ft pénzjutalomban részesül.
Külön díjazzuk a 25 év alatti legfiatalabb csapatot!

A verseny nevezési díja: 5.000.-Ft.
A nevezési lapokat letölthetik a www.tiszaszolos.hu honlapról, ill. személyesen átvehetik a helyi könyvtárban, nyitva
tartási időben! A versenyt legalább 5 csapat indulása esetén
rendezzük meg. (Ellenkező esetben a nevezési díjakat viszszatérítjük.)

A versenyen gázüzemű készülék használata TILOS!
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Megkérdeztük a polgármestert...
Interjú Kerekes András polgármesterrel
Mióta polgármester?
2002 októberétől képviselőként részt vettem a település irányításában, és 2003 április 27-én lettem polgármester, azóta
viszont én vagyok a környék leghosszabb ideje megválasztott
polgármestere.
16 év hosszú idő, hogyan emlékszik vissza, mi volt akkor
a célja polgármesterként?
A tenni akarás, hogy emberekkel foglalkozhassak, és az érdekeiket képviselhessem. Ezt elég korán, már gyermekkoromban így éreztem. A helyi politikai életbe már korábban
bekapcsolódtam. Megfigyelőként, érdeklődő lakosként részt
vettem a tiszafüredi önkormányzat képviselő-testületi ülésein. Akkor még Tiszafüred városrésze Tiszaszőlős és a népszavazás eredményét látva kértem, hogy Tiszaszőlős ügyeiben ne Tiszafüred döntsön.
Mi motiválta 2014-ben, hogy vállalja az újabb 5 éves szolgálatot és az ezzel járó megmérettetést?
A folyamatban lévő munkák, a hiányosságok megszüntetése,
a TOP-os pályázatok tervezése, majd megvalósítása. Célom
volt egy olyan önkormányzati működés kialakítása, ahol hatékonyan, és a lehető legkisebb költséggel tud az önkormányzat működni.

Mi volt a legnagyobb kihívás 2014-ben, melyek voltak a
településen elvégzendő legfontosabb feladatok?
Legnagyobb kihívást az jelentette, hogy hogyan tudjuk a
tervezett és megnyert pályázatokat megvalósítani, hiszen az
infláció miatt nem csak az alapanyagköltségek, hanem a
munkaerő is sokat drágult.
Mi az, amit sikerült megvalósítani az elképzeléseiből?
Tiszaszőlős szinte az összes közintézménye új vagy felújított, napelemek segítségével megújuló energiát használunk.
A fűtés korszerűsítése is folyamatban van. A mai elvárásoknak megfelelve biomassza felhasználásával tesszük gazdaságosabbá a működést.
Milyen a kapcsolata a választókkal, a település lakosságával, milyen közösségeket sikerült építeni, azok mindennapjaiban részt venni?
Rendszeres kapcsolatot tartok a helyi közösségekkel, igyekszem a meghívásoknak eleget tenni. Részt veszek a rendez-
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vényeken, az idősek, a polgárőrök, az iskola és óvoda eseményein. Tagja vagyok a sportegyesület vezetőségének.
Az önkormányzat is rendszeresen támogatja a helyi rendezvényeket, részt vállal a szervezésből, szívesen segítünk, ha
tudunk.
A településvezetői feladat csapatfeladat, csapatmunka.
Milyen csapat, milyen háttérapparátus állt Ön mögött?
Első sorban a képviselő-testület, a hivatali dolgozók, az intézmények vezetői és dolgozói.
Munkája legemlékezetesebb pillanata?
Természetesen a sikeres pillanatok, amikor az elképzelések
megvalósulnak, és erről visszaigazolást is kapok a lakosságtól.
Számomra is fontos elismerést - a Magyar Vidékért díjat kaptam dr. Fazekas Sándor Vidékfejlesztési miniszter úrtól
2012.október 18-án, és 2013-ban Az Év Polgármestere voltam.
Munkája legrosszabb emléke?
Az első megválasztásomat követően az önkormányzati apparátus felállítása nagy nehézségekbe ütközött. Nehezen sikerült jegyzőt találni, ezért az első időszakban sűrűn váltották
egymást.
Tervezi-e a munka folytatását? Milyen céljai vannak az
elkövetkező öt évre?
A megkezdett folyamatok, pályázatok befejezése és a település infrastruktúrájának javítása.
Az elmúlt öt évben sem volt lehetőségünk pályázni művelődési ház építésére, amely azonban fontos lenne, mert jelenleg
nincs olyan közösségi tér, ahol az ünnepeinket, rendezvényeinket méltó körülmények között tarthatnánk. Tervdokumentációk már készültek, a pályázatokat figyeljük így gyorsan
tudnánk reagálni az esetleges lehetőségre.
A Tiszához vezető út aszfaltozása is várat magára, zúzott
kővel tettük járhatóvá az elmúlt években. Maradt még néhány belső út a településen, melynek aszfaltozása a jövő feladata.
Az önkormányzat jelenleg stabil anyagi háttérrel rendelkezik,
nincs hitele, nincs adóssága, a felújításokra pedig meg van a
pályázati forrás.
Mi az Ön polgármesteri hitvallása?
„ Merj nagyot álmodni, cselekedj gyorsan, de maradj a földön!”
Ezt polgármesteri tevékenységem kezdetén fogalmaztam
meg, és még ma is igaznak érzem. Úgy vélem, nem szabad
kishitűnek lenni, nagy dolgokba is bele kell vágni. A pályázati rendszer sajátosságai miatt folyamatosan terveket kell
készíteni, így ha lehetőség adódik, azonnal tudunk cselekedni. És ami a legfontosabb, mindig embernek maradni.
Úgy gondolom, én ugyanaz az ember vagyok, mint ahogy 16
évvel ezelőtt polgármesterként megismertek. Azóta sokat
változott a községünk, de néha úgy érzem, csökkent a lakosok érdeklődése a közügyek iránt. Ezúton is kérem a tiszaszőlősi lakosok jelzéseit, véleményét, legyen az pozitív vagy
negatív, mert így tudom érdemben képviselni a település
lakosainak érdekeit.
Az interjút Szabóné Koczok Nóra és Oláh Vince készítette.
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Tanévzáró az iskolában
Június 15-én tanévzáróra és ballagásra gyülekeztek az iskolások, tanáraik és szüleik. A megjelenteket Jóvér Kálmánné
fogadta majd köszöntötte Fótosné Czeglédi Zsuzsannát,
Tiszaderzs község polgármester asszonyát, Kerekes András
urat, településünk polgármesterét, Oláh Vince alpolgármester urat, Demján Mária intézményvezető-helyettes asszonyt,
Balázs Istvánt a Cseh István és néhai Szilágyi Ida Alapítvány kuratóriumi elnökét.
A Himnusz elhangzása után Demján Mária intézményvezető-helyettes asszony értékelte az iskola munkáját, és megköszönte a tanulók, szülők, nevelők együttműködését. Majd
Jóvér Kálmáné tagintézmény vezető részletesen értékelte a
tanévet és sorolta az emlékezetes eseményeket. Ebből az
derült ki, a tanulók és tanáraik sokat dolgoztak, sok esemény gazdagította az iskola mindennapjait.
Mindenkinek belehelyeztük a csomagjába a siker lehetőségét is. Emlékezzetek csak a sok-sok izgalmas pillanatra,
amely sikerhez vezetett titeket! Jusson eszetekbe a versenyek, rendezvények izgalma: az alapítványi rendezvény, az
ünnepségek, megemlékezések pillanatai, amely után a siker
sohasem maradt el.
Büszkeséggel tölt el mindnyájunkat, hogy bármely rendezvényen, műsoron örömteli pillanatokat szereztek nemcsak
önmagatoknak, hanem a közönségnek is. Sikeresen megálltátok a helyeteket az általunk szervezett versenyeken, köztük
a versmondó versenyen, szépíró versenyen, alsós Kossuth
sorversenyen, felsős focibajnokságon.
Örömteli, hogy már egyre többen vállalják közületek a szereplés izgalmait társulási, területi vagy megyei, sőt országos levelező versenyeken is, amelyeken szintén sikeresen
szerepeltek.
Tanáraitok mindennap gondoskodtak arról, hogy a képzeletbeli csomagba kerüljön valami. Adtak és adtak nektek
nap, mint nap. Rakták rátok a terheket, hiszen úgy tartja a
mondás „teher alatt nő a pálma”, biztattak, bátorítottak
titeket. Volt, akit noszogatni is kellett, hogy éljen a lehetőséggel és vigye azt a csomagot.. El akarnak titeket indítani
egy olyan úton, amely a sikeres, boldog élet felé vezet. Tudnotok kell, hogy a ti sikereitekben benne van a tanáraitok
erőfeszítése. A nevetekben is szeretném megköszönni áldozatos, alázattal, felelősséggel végzett munkájukat.
Beszámolója végén köszöntötte azokat, akik kitartó, szorgalmas munkájukkal kitűnő és jeles eredményeket értek el.
Részükre a Tiszaszőlős Községi Önkormányzat jutalmát és
a Karcagi Tankerületi Központ ajándékát Kerekes András
polgármester adta át. Kedves hagyomány, hogy a ballagó
diákoktól név szerint is elköszönnek nevelőik. Ilyenkor előkerülnek régi történetek, kellemes emlékek, sok-sok intelem.
Az ünnepség végén nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötték Kontra Zoltánné Bánhegyesi Judit a tiszaderzsi
telephely tanítónőjét, akinek Demján Mária nevelésioktatási igazgatóhelyettes asszony pedagógus szolgálati
emlékéremet adott át.
Az iskola jeles és kitűnő tanulói:
Ádám Laura Klára 1. o.
Józsa Zsolt Marcell 1. o.
Kolozsi Tamara 1. o.
Rácz Dominik 1. o.

Csordás Hanna 1. o.
Koszta Jázmin 1. o.
Vigh Mária 1. o.
Győri Emma Luca 2. o.
Kovács Hunor 2. o.
Postás Nelli 2. o.

Tüdős Sára 2. o.
Oláh Attila Levente 3. o.
Oláh Bence 3. o
Garabecz Ivett 5. o.
Rácz Martin 7. o.
Győri János 7. o.

2019. AUGUSZTUS

Szőlősi Hírek

5

Az óvodában történt…
Immáron második éve működik intézményünkben az Így tedd
rá! népi játék tehetségműhelyünk, melyet ebben az évben két
óvodapedagógus, Ladányiné Nagy Erzsébet Csilla, és Szabóné
Koczok Nóra közösen vezetett heti rendszerességgel. A foglalkozásokon régi népi játékokat, főképp mozgásos játékokat,:
fogócskát, ugróiskolát, valamint sok sok régi, de a gyermekek
számára igen kedves dalt, dalos játékot tanultunk meg. Ennek
lényege a hagyományápolás mellett a népzene megismertetése,
megszerettetése a gyermekekkel. A népi játékokon keresztül
sajátos technikát alkalmazva játszva tanulnak meg a gyermekek tánclépéseket, melyeket aztán zenére alkalmazhatnak improvizatív jelleggel is, így áll majd össze a későbbiekben a tánc.
Nagy népszerűségnek örvend a foglalkozás, több mint húsz
kisgyermek jött kedd délutánonként hozzánk játszani. Az
EFOP 3.3.2-16-2016-0338 „Ma kikötöttünk, itthon álmodók”
pályázatnak köszönhetően eszközbeszerzésre is volt lehetőségünk, a foglakozáshoz szükséges speciális eszközöket: tulipánok, diók, babzsákok, gumiszalagok, párnák, kendők kerültek
beszerzésre.
A település lakosai szemtanúi lehettek az óvodában folyó építkezésnek, ami a közelmúltban be is fejeződött. Az óvodabővítés célja a férőhelyek számának növelése volt. A TOP-1.4.1.15-JN1-2016-0007 pályázat megvalósítása során a 29.49 millió forint összegből egy új épületrésszel bővült az óvoda,
melyben csoportszoba, gyermekmosdó, és akadálymentes
mosdó került kialakításra.
Az új csoportszobába eszközöket is vásárolhatunk, szép új
bútorok, kényelmes berendezés várja majd a gyermekeket –
reméljük- szeptemberben. Az előírásoknak megfelelően az
udvaron parkoló rész kialakítása is megvalósult, és akadálymentes bejárat került ide. Az építkezés február közepétől május közepéig tartott, ez idő alatt az intézmény teljes kapacitással működött.

Az idei évben második alkalommal rendezték meg Debrecenben a Crazy 5 K futóversenyt, melyen mi is második alkalommal képviseltük a települést. Az öt kilométer hosszú pályát tíz
darab nagy méretű akadály egészíti ki, melyen kúszni, mászni,
csúszni kell. Tiszaszőlős csapata óvodai dolgozók és szülők
részvételével alakult , mely nem csak egy kiváló megmérettetés, de remek móka is volt. Jövőre újra részt veszünk!
Szabóné Koczok Nóra
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Vakáció a Tiszaszőlősi Általános Iskolában
A nyári vakáció első két hetét 40 tiszaszőlősi diák
töltötte napközis táborban. A gyerekek az iskolában június 1721-ig és 24-28-ig, 8-16 óráig, két turnusban vehettek részt a
„Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai
Közösségi Program Kísérleti megvalósítása a Karcagi Tankerületi Központban” elnevezésű EFOP-3.3.5-17-2017-00031
projekt keretében megvalósuló programban.
Az iskola három pedagógusa a közlekedés, KRESZ,
sport és az egészségre nevelés témamoduljaiban szervezett
értékes, tartalmas, szórakoztató programokat a táborozó gyerekek javára. A napi négyszeri étkezés mellett tábori pólót,
tisztasági csomagot, hátizsákot és kulacsot is kaptak, mindezek segítségével még gazdagabb lehetőséget biztosítva az öt
nap élményszerű eltöltésére.

A tábor „retro” jellegét a tábori zászló és jelvény készítése, a közös éneklések, tábortűz, a sátorépítés, a virsli
nyársalás programjai adták, mely régi idők tábori hangulatát
idézték korunk nebulói számára. A napi sportversenyeken, a
szkander bajnokságon túl legsikeresebbnek mégis a biciklitúrát ítélték táborozóink. A Tisza gáton a Tiszafüred- Morotva
Kerékpáros Pihenőparkot megcélozva strandolás és homokfoci tette felejthetetlenné a tábor második napját.
A Poroszlói Ökocentrum látogatása során tovább
gazdagodott az élménytár. Az óriás akváriumok, a csónaktúra,
a vidraetetés, a tanösvény bőséges lehetőséget biztosított a
Tisza élővilágának megismerésére, a természeti szépségek
látványának, pozitív impulzusainak személyes megélésére.
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Köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak, a Karcagi
Tankerületi Központnak, hogy Tiszaszőlős iskolás gyermekei
lehetőséget kaptak a nyári szünet első két hetének minőségi
eltöltésére, tábori élmények szerzésére.
Hajdu Istvánné
program megvalósítását segítő pedagógus
Nyári diákmunka
A Pénzügyminisztérium 2019-ben is meghirdette a
nyári diákmunka programot, amelynek keretében mintegy 30
ezer diák kaphat munkalehetőséget A programban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a tényleges foglalkoztatásukkor már betöltötték a 16. életévüket és még nem
múltak el 25 évesek.
A nyári munka legfeljebb két hónapra adható, július 1.
és augusztus 31. között, maximum napi hat órás időtartamra.
18 szőlősi diák regisztrálta magát a tiszafüredi járási hivatal

foglalkoztatási osztályánál. Ők a minimálbér, illetve a garantált bérminimum időarányos részét kapják meg. A foglalkoztatásukat az önkormányzat szervezi.
A diákok a helyi közintézményekben kapnak munkát:
hivatalban, óvodában, iskolában, könyvtárban, a karbantartó
műhelyben és a falunap előkészítésében. A munka megkezdése előtt balesetvédelmi oktatásba részesültek. Felhívták a diákok figyelmét arra, hogy csak felnőtt felügyelete mellett végezhetnek az életkoruknak megfelelő munkát, öltözzenek az
időjárásnak megfelelően, a telefont csak szükséges esetben
használják.
Diákmunkások a napköziben…
A múlt évben már voltunk diákmunkások, jól éreztük magunkat, ezért az idén is jelentkeztünk és egy újabb területen fogunk dolgozni. Tavaly az időseknél próbálhattuk ki magunkat,
az idén a napközis gyerekeknél kaptunk helyet. Jelenleg hárman felügyelünk rájuk és részt veszünk aktívan a játékukban.
A napközis foglalkozások eddig a tornateremben voltak, itt
tartottuk a kézműves foglakozásokat, és sportos programokat,
de most átköltöztünk a sportegyesület öltözőjébe. Mivel közel
van a focipálya és a műfüves kispálya a foci lett a főszereplő.
Van a közelben egy teqball asztal, azt is kipróbáltuk és tetszett
nekik is. A foglalkozásra járó gyerekek száma naponta változik a lekisebbektől az egészen nagyokig jelennek meg a foglalkozásokon. Eddig a munkákánk kellemesen telt el.
Túró Adrienn, Lénárt Elizabet, Kota Szabina
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Anyakönyvi hírek
Meghalt:

Madarász Sámuel Balázs an: Semsei Zsuzsánna
Kálmán Balázs an: Szűcs Eszter
Boros Imréné an: Bartha Róza
Imre Lajos an: Varga Piroska
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Tóth István an: Virág Erzsébet
Czinege Flórián an: Kurucz Gizella
Czikora Terézia an: Molnár Terézia
Kis Tiborné an: Veres Rozália
Tóth Jánosné an: Dusza Anna
Török Jánosné an: Molnár Anna
Kerekes Jánosné an: Veres Erzsébet
Szaniszló-Bénus István an: Görzsöny Zsófia

Béke poraikra!
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Született:
Szallár János an: Szallár Mónika
Lakatos Zejnep Dorina an: Lakatos Cintia
Fekete Patrik Sándor an: Borsós Erzsébet
Fekete Dorina Erzsébet an: Borsós Erzsébet

Jó egészséget!

GYERMEK VAKÁCIÓS BIBLIAHÉT : JÁTÉKOS sok tanulásába és szép kézimunkákat készítettek. A köEGYÜTTLÉT ÉS TANULÁS.
zösen elfogyasztott ebéd és a közös játékok mind a szeretet közösséget építették. Ha Isten megsegít bennünket
A nyári szünetben sokszor gondot okoz a szülőknek következő közösségi programunk a CSALÁDI NAgyermekük felügyelete, akiknek esetleg nincs egy segí- PUNK lesz, melyre szeretetettel várunk mindenkit! Zátőkész nagymama a közelben, hogy átvállalja örömteli rásként az egyik megtanult ének szövege hadd álljon itt:
feladatként az unokák felvigyázását, amíg a szülők dol- „Úr Jézus, Úr Jézus taníts meg örülni, szememből,
goznak. Így sok esetben a televízió és számítógép elé szemekből könnyeket törölni,
Segíts hogy ne lekényszerülnek a nebulók. A Tiszaszőlősi Református gyek másoknak kárára, taníts meg jóságra, békére,
Egyházközség ismét Gyermek Vakációs Bibliahét al- hálára!”
kalmára hívta a település gyermekeit. Egyik célunk ezKéki Ibolya lelkész
zel a szabadidő hasznos eltöltése volt.
A Bibliahét programja a „GYERE UTÁNAM” címet kapta. Jézus követésére hívtuk a gyermekeket a
napi tanítások által: légy példa a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a hitben és a
tisztaságban! A fő
üzenete ennek a hétnek arra épült, hogy
a gyerekek is lehetnek példaképek mások előtt, például az
osztálytársaiknak, a
testvéreiknek, a szülőknek és az őt körülvevő embereknek.
A gyerekek lelkesen
bekapcsolódtak
a
történetek feldolgozásába, aranymondá-

SZŐLŐSI HÍREK TISZASZŐLŐS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
FELELŐS SZERKESZTŐ: OLÁH VINCE
SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: Szabóné Szegedi Edit, Debrődiné Zoboki Magdolna, Kéki Ibolya, Szabóné Koczok Nóra
Szerkesztőség: Önkormányzati Hivatal 5244 Tiszaszőlős, Fő út 21. Telefon: 59-511 408

8

Szőlősi Hírek

2019. AUGUSZTUS

