


Ö N K O R M Á N Y Z AT I H Í R E K

Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
megtárgyalta a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás
2016. január elsejétől történő működtetését és úgy döntött,
hogy 2016. január 1től a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat feladatait Tiszakürt és Nagyrév a Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgálat Társulásban biztosítja.

A képviselőtestület egyhangúan elfogadta a helyi adókkal
kapcsolatos tájékoztatót. A testület felkérte a jegyzőt és az
adóügyi ügyintézőt, hogy dolgozzák ki az iparűzési adó
csökkentésének lehetőségét.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.
§ (8) bekezdése alapján a következő véleményt alakította
ki a képviselőtestület:
A Tiszakürti Körzeti Általános Iskola (5471 Tiszakürt, Fő
út 2.) felvételi körzetét Tiszakürt közigazgatási területében
javasolja megállapítani. A képviselőtestület felhatalmazta
Dr. Kiss Györgyné polgármester asszonyt, hogy a határo
zatról a JászNagykunSzolnok Megyei Kormányhivatalt
értesítse.

A képviselőtestület megtárgyalta az I. Világháborús Emlékmű
pályázati lehetőségét, és úgy határozott, hogy támogatja az
első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetételére, renoválására, helyreállítására KKETTKK
CP02 pályázat benyújtását.

A képviselőtestület megtárgyalta a bűnmegelőzési pályázat
benyújtásának lehetőségét és úgy határozott, támogatja hogy
a Községi Kulturális Központ és Könyvtár benyújtsa a
pályázatát.

Az ügyrendi és településüzemeltetési bizottság megtárgyalta
a 2015. évi belső ellenőrzési jelentést és egyhangúan java
solta a képviselőtestületnek elfogadásra az intézkedési tervet
azzal a kiegészítéssel, hogy a Községi Önkormányzat
Központi Konyhájára történjen meg az internet elérhetőség
bevezetése.

Az ügyrendi és településüzemeltetési bizottság megtárgyalta
2016. évi belső ellenőrzési tervről szóló előterjesztést és
Tiszakürt Község Önkormányzatának adó területét illetve a

Tiszakürt Községi Kulturális Központ és Könyvtár belső
ellenőrzését javasolta a képviselőtestületnek elfogadásra.

A képviselőtestület megtárgyalta Szaszkó Veronika kérelmét
és egyhangúan úgy határozott, hogy 2015. december 1től
az Önkormányzat mikrobusza behordja a bogarasi óvodás
gyerekeket Tiszakürtre.

A képviselőtestület megtárgyalta és egyhangúan elfogadta
az EastAudit Zrt. által készített, a Tiszakürti Közös
Önkormányzati Hivatal könyveléséről, pénzügyi művele
teinek, pénzkezelésének, és a házipénztár ellenőrzéséről
szóló belső ellenőrzési jelentést és az abban foglaltak
szerint készített intézkedési tervet. Valamint megtárgyalta
és egyhangúan elfogadta az élelmezési feladatok ellátásáról,
a konyhai beszerzésekről, és az elszámolások helyessé
gének ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést és az
abban foglaltak szerint készített intézkedési tervet.

A képviselőtestület megtárgyalta a 2016. évi belső ellenőr
zésről szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy az első
ellenőrzésnek a Községi Kulturális Központ és Könyvtár
intézményét, a második ellenőrzésnek Tiszakürt Község
Ökormányzat adó műveleteinek szabályszerűségét, a harmadik
ellenőrzésnek pedig Tiszakürt Község Önkormányzatának
gépkocsi üzemeltetést választotta.

A képviselőtestület úgy határozott, hogy Tiszakürt Község
Önkormányzatánál és az önkormányzat intézményeinél,
22 fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatottnak
december hónapban dolgozónként, egyszeri 5000,Ftot juttat
Erzsébetutalvány formájában.

A testület megtárgyalta Rabb Anikó Ügyrendi és Település
üzemeltetési Bizottság nem képviselő bizottsági tagjának
lemondási kérelmét és egyhangúan úgy határozott, hogy
elfogadja Rabb Anikó lemondását és 2015. december 1től
megszünteti a nem képviselő bizottsági tagságát.

A képviselőtestület megtárgyalta a lomtalanítás szervezé
séről szóló szóbeli előterjesztést és úgy határozott, hogy
2015ben nem kezdeményez lomtalanítást.

A képviselőtestület megtárgyalta a szóbeli előterjesztést és
úgy határozott, hogy egy közalkalmazott, egy köztisztviselő
és egy közfoglalkoztatott részesüljön év végi jutalmazásban.

A képviselőtestület megtárgyalta a szóbeli előterjesztést
és úgy határozott, hogy a közmeghallgatás időpontját 2016
évre áthelyezi, tekintettel arra, hogy a képviselőtestület
tagjai egyéb munkahelyi elfoglaltságok miatt a kitűzött
napokon nem tudtak volna megjelenni, így feltehetően a
közmeghallgatás nem lett volna határozatképes.



Tiszakürt Község Önkormányzata az előző évekhez hason
lóan, a rászoruló családok segítésének szándékával 2015ben
is pályázott szociális tűzifára, vállalva az önerő és a szállítás
költségét. Tiszakürt község részére 86 erdei m3t állapítottak
meg, melynek összköltsége 1.638.300 Ft volt. A támogatás
összege 1.529.080 Ft volt, a különbözetet, azaz 109.220 Ftot
a saját költségvetéséből fedezte az önkormányzat, csakúgy

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Áldás, Békesség!

Örömmel számolunk be, az elmúlt időszak jeles eseményeiről.
Igazán nagy ünnep volt 2015. október 17én református
testvéreinknél, hogy közösen áldhattuk meg megújult
templomtornyukat és adhattunk érte hálát a jó Istennek.
Azt hiszem ez nagyon fontos az egység felé vezető úton,
hogy nem csak elméletben törekszünk az „egy akol és egy
pásztor” felé vezető úton, hanem a mindennapi életben is
próbáljuk megélni. Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök
atya is szeretett volna jelen lenni e jeles eseményen, de

mint a 349.504 Ftos szállítási költséget. A hivatalba a határi
dőig összesen 101 kérelmet nyújtottak be. A Szociális és
Humánpolitikai Bizottság feladata volt ezek elbírálása. 97 fő
részére ítéltek meg tűzifát és négy kérelmet utasítottak el a
rendeletben foglaltak alapján. A tüzelőanyag kiszállításról
az önkormányzat gondoskodott.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a bogarasi Fémműszer
és Finommechanikai Kft.nek (Somogyi Béla), valamint a
Nagysziget Kft.nek (Trabach János) amiért telephelyeiken
tárolhattuk a fát, amíg sor került a kihordásra.

A Közép és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatá
sáért Közalapítvány pályázatot írt ki az első világháború
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása,
helyreállítása témakörben. A pályázat célja, hogy lehetőséget
nyújtson az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően
gondozott első világháborús emlékművek állagmegőrző
karbantartására és felújítására, hogy ily módon is ébren tartsa
az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet.
Tiszakürt Község Önkormányzat részére 400.000 forintos
támogatási összeget ítéltek meg.

bokros teendői miatt Dr. Pálos Frigyes őrkanonok atya
képviselte őt. A Kanonok úr nagyon jól érezte magát nálunk,
aki tulajdonképpen haza is jött egy kicsit Tiszakürtre.
Ifjúkorában ugyanis itt töltötte a szünidőt Kürtön.
Az ünnepség végén szép példája volt az egységre törek
vésnek a faültetés, melyre a református templom bejáratánál
került sor. Reméljük, ahogy közösen ültettük, és ahogy
növekedni fognak a csemeték, úgy növekszik bennünk is a
szeretet és az együvé tartozás tudata.
Megható és felemelő, valamint valódi lelki előkészület volt
a falu főterén elhelyezett adventi koszorú és gyertyáinak
ünnepélyes meggyújtása. Mennyien ott voltatok! Köszönet
mindazoknak, akik ezt lehetővé tették!
Ugyancsak örömmel számolunk be karácsony szép és közös
megünnepléséről. December 24én Szenteste katolikus és
református hittanosaink közösen adták elő Jézus születé
sének történetét. A szentmisén szép és lelkes énekeivel
szolgált a Tiszakürti Református egyházközösség Öku
menikus Kórusa. Köszönet Muzsik Tamás nagytiszteletű
úrnak, aki ünnepi gondolataival írta lelkünkbe karácsony
örömét. Adja Isten, hogy e remek és őszinte együttműködés
szolgálja a keresztények egységének megvalósulását.
Megújult a templomunk előtt lévő kereszt. Köszönet és
hála a névtelen támogatónak és köszönet Németh György
úrnak a szép kivitelezésért. Isten áldja meg Őket!
Minden vasárnap délután négy órakor kezdődnek a szent
misék. Mindenkit várunk szeretettel!

A tiszakürti hívek közössége

K a t o l i k u s h í r e k



Óv o d a i é l e t
Idén sajnos korán beköszöntött a nyirkos, ködös őszi idő, így
kültéri programjainknak csak egy része valósulhatott meg.
Novemberben Mihálynapi műsorunkkal meghívtak bennünket
Tiszaugra a JNKSZ megyei Fogyatékosok Otthonába, ahol
nagyon hálásak voltak közreműködésünkért, hisz ők nagyon
elszigetelten élnek.
Fontosnak tartom, hogy gyerekeink találkozzanak akadá
lyoztatással küzdő, megsegítést igénylő emberekkel is. Tudják
értékelni egészséges létüket, vigyázzanak saját maguk és
társaik testilelki épségére. Próbáljuk kialakítani az együtt
működés olyan formáját, hogy az a gyereki szemnek és
léleknek ne legyen „túl sok”.
Szintén ebben a hónapban utaztunk el Kunszentmártonba a
Helytörténeti Múzeumba, ahol "Édességtörténet" címen múze
umpedagógiai foglalkozáson vettünk részt. Régen börtön volt
ez az épület: vastag falai, pici ablakai, eszközei részben ma
is őrzik jellegét. Így rögtön az udvaron „deresre húztuk”
Pityu bácsit (Martók István sofőrünket) és 25öt vertünk a
fenekére (amennyiben jól sikerül az intézmények közötti
együttműködés, talán az óvoda számára is sikerül kölcsö
nöznünk ilyen alkalmatosságot).
Megismerkedtünk itt a cukrászat régi eszközeivel (fagy
laltos bicikli), beöltözhettünk cukrásznak, kézbe vehettük a
csokoládé alapanyagát, a kakaóbabot, csokival „írókáztunk”.
Jó, hogy a múzeumok is egyre nyitottabbá, „interaktívabbá”
válnak és igazán érdekes, értékes programokat kínálnak.
Egy borongós őszi napon versmondással összekapcsolt
teadélutánra invitáltuk a család aprajátnagyját. Az egyéni
bemutatkozásokat a sokszínűség jellemezte, pl. saját költe
mény megjelenése. Visszajelzések alapján igénylik a szülők
az ilyen kötetlenebb együttléteket is.

December elején a szokásos módon ellátogatott óvodánkba
a Mikulás, majd adventi vásáron költhettük fillérjeinket.
Igazán kitettek magukért a szülők, sok szép dolgot készí
tettek erre a különleges alkalomra, köszönet érte.

Az adventi készülődés megosztotta az embereket. Érdemes
elgondolkodni azon, hogy a karácsony maradjone a család
ünnepe, illetve jóe ha mindenki mindenkivel „karácso
nyozik”. Óvodánkban a szülők igényelték a „műsort”, így
viszont elég feszítetté vált ez az időszak és olyan fontos,
gyerekeknek örömet okozó tevékenységekre nem maradt
idő, mint pl. mézeskalács sütése.
Természetesen a Falukarácsony műsorában idén is szere
peltek óvodásaink. Köszönet mindenkinek, aki valamilyen
formában hozzájárult a nap emlékezetessé tételéhez.

Ugyancsak december végén köszönt el az intézményünk
től Gácsi Gyuláné Marika néni. Kívánunk neki tartalmas,
nyugodt nyugdíjas éveket! Jelenleg Rottmayer Ildikó vette
át a csoportot, hamar elfogadták a gyerekek.
A nyugalmasabb januári napokban moziba invitált bennünket
a helyi művelődési ház vezetője. A vetítésen újra találkoz
hattunk a Pannónia Filmstúdió kedves figuráival (Maminti,
Mikkamakka, stb.).

Tóth Katalin óvodapedagógus

I s k o l a i é l e t
Karácsony az iskolában

2015. december 16án elérkezett iskolánk egyik fénypontja,
a karácsonyi ünnepség. A felnőttek a díszleteken, a gyere
kek a műsoron dolgoztak. Egy héttel korábban Nagyné Győri
Anett felajánlásával Jakab János, az önkormányzat és az
iskola dolgozóinak segítségével megérkezett a karácsonyfa.
Az aula teljes díszbe borult, és várta a gyerekek ünnepi
műsorát. Hetekkel előbb elkezdődött a gyerekek felkészítése,
a jelmezek és a kellékek elkészítése. A fáradhatatlan munka



meghozta gyümölcsét. A teljes pompájában csillogó fenyőfa
mellett megható versekkel, elbűvölő táncokkal és az elhagy
hatatlan betlehemi játékkal vártuk az érdeklődő vendégeket.
Miután teljesen megtelt az iskolánk aulája, Mészáros Mária
köszöntője után a tanulók „átvehették” a sportegyesület és a
diákönkormányzat által nyújtott karácsonyi ajándékokat. A
megható műsor végén a gyerekek szemében a gyertyák és a
csillagszórók fénye csillogott, várva a rég nem látott havazást.

Fehérné Szőke Erika pedagógus

Mikulás futás

December 4én délután három órakor közel ötven gyermek
húzott futócipőt, hogy futva, kocogva sportoljon egy jót, csak
a saját örömére. Voltak, akik versenyszerűen teljesítették a
távot. A Mikulás indította a futókat és várta őket a célban,
hogy mandarinnal és csokival jutalmazza a gyerekeket.
Köszönjük a rendezvény támogatását a Tiszakürt Községi
Sportegyesületnek és az iskolánk diákönkormányzatának,
valamint a Mikulásnak, hogy eljött közénk!

Játékos sportverseny

December 9én Tiszaföldváron, a Papp Bertalan Általános
Iskola sportcsarnokában rendezték meg a Játékos sportver
seny járási döntőjét.

Hat iskola alsó tagozatos csapatai mérték össze tudásukat.
Iskolásaink mind a kilenc feladatban remek teljesítményt
nyújtottak, végig vezetve  két tanév bronzérme után  ismét
a dobogó legfelső fokára állhattak fel. Külön örömmel
tapasztaltuk, hogy mennyire segítették egymást, igazi csapat
ként játszottak.

Eredmények:

1. Tiszakürti Körzeti Általános Iskola
2. Kossuth Lajos Ált. Iskola, Tiszaföldvár
3. Papp Bertalan Ószőlői Általános Iskola, Tiszaföldvár
4. Kunszentmárton DSE
5. Homoki Általános Iskola
6. Damjanich Ált. Iskola, Cibakháza

A győztes csapat:

Csikós Csanád, Filip Virág, Kabók Dzsenifer, Komlós
Lili, Marusi Brendon, Mojzinger Boglárka, Molnár Vivien,
Pintér Boglárka, Rab Veronika, Rab Viktor, Szabó Martin,
Tálas László, Utassy Márió, Zsoldos Kira.

2015 december. 14én  elég rövid felkészülést követően  a
megyei versenyen is részt vettünk, amelyet Szolnokon a
Kodály Zoltán Általános Iskolában rendeztek. A nagyon erős
mezőnyben egy csapatot sikerült magunk mögé utasítani. A
verseny rendezője szerint az is csoda volt, hogy egyáltalán
eljutottunk oda.

Paulovics Attila pedagógus



Vi s s z a p i l l a n t ó

A Községi Kulturális Központ és Könyvtár, Erzsébet és
Katalin bálra hívta a bálozni kívánó tiszakürti lakosokat
2015. november 21én. Rég volt ilyen esemény községünk
ben, így sokan szívesen öltötték fel báli ruhájukat és szinte
megtelt a művelődési ház.
Az est nyitányaként a rendezvény szervezői egy szál virággal
köszöntötték a megjelent Katalinokat és Erzsébeteket. Ezt
követően falunk tehetséges fiataljai, Varga Dóri és Gulyás
Dávid igen színvonalas táncprodukcióval kedveskedtek a
megjelent bálozóknak.
A svédasztalos formában tálalt ízletes és bőséges vacsora
kínálata között mindenki találhatott ízlésének megfelelőt. A
vacsora elfogyasztása után gyorsan megtelt a táncparkett. A
talpalávalót a Tuti Band zenekar szolgáltatta, akik igazán jó
hangulatot teremtettek.
Gyorsan fogytak a tombolajegyek is, örömmel vettük át
nyereményeinket a tombolahúzás során. Külön öröm volt
számunkra, hogy a tombolajegyek megvásárlásával egy
nemes célt támogathattunk, hiszen óvodás gyermekeink egy
kedves bábelőadást tekinthettek meg a bevétel ezen részéből.

Úgy gondolom, mindenki jó emlékekkel gondol vissza erre
az estére. Köszönjük a szervezőknek, hogy hittek abban,
szükség van ilyen jellegű rendezvényre is, és reméljük idén
is találkozunk az Erzsébet és Katalin bálon!

Szilágyiné Tóth Éva

A fenti címmel megrendezett vetélkedő immár hagyomány
községünkben, mely minden ősszel megrendezésre kerül.
Egyre nagyobb a népszerűsége. A 2015. november 27i
rendezvényen 9 háromfős csapat mérte össze tudását,
ügyességét, talpraesettségét.

A résztvevő csapatok a következők voltak:

Egészségügyi dolgozók, Nagycsaládosok, Nyugdíjas klub,
Pedagógusok, Postások, Polgárőrök, Reformátusok, Sport
egyesület, Zumbások.

Villámkérdésekre válaszoltunk, szellemi totókat töltöttünk
ki és ügyességi feladatokkal lazítottunk közben. A jelenlévők
olyan lelkesen szurkoltak választottjaiknak, hogy néha teljes
volt a hangzavar. A legjobb az egészben az volt, hogy
szerintem mindenki felhőtlenül jól érezte magát.

A zsűri tagjai (Molnárné Fekete Irén, Árvainé Tóth Éva,
Kiss Lajos és a segítőjük Árvai Boglárka) eközben folya
matosan dolgoztak a feladatok kiértékelésével és időnként
részeredmények közlésével biztatak bennünket.
A rendezvényt egy karaoke versennyel koronáztuk meg,
amit ki jól, ki kevésbé jól de mindenki teljesített. A verseny
végén az eredményhirdetésig közös énekléssel töltöttük az
időt (a technika segítségével).
A verseny győztese a Pedagógusok csapata (Fehérné Szőke
Erika, Brukner Lajosné, Muzamel Gyula) lett, egy évig ők
őrizhetik a vándorkupát. Ezúton is szeretnék gratulálni nekik.
A második hely az Egészségügyi dolgozókat, a harmadik
pedig a Reformátusok csapatát dicséri.

Remélem, sokan egyetértenek velem abban, hogy ennek a
remek hangulatú programnak mindenki nyertese volt, aki
jelenlétével megtisztelte a rendezvényt: nyert egy vidám,
jó hangulatú délutánt, amit ebben az évben is szeretnénk
megismételni.

„Jövőre veletek, ugyanitt!”

Dantesz Pálné (polgárőrök csapata)



December első és második péntekén adventi kreatív délutánra
invitáltuk a falu apraját  nagyját a művelődési házba. A
szükséges alapanyagokat és eszközöket mindkét alkalommal
mi biztosítottuk a résztvevők számára.
Első ízben karácsonyi díszeket készítettünk a jelenlévőkkel
a rendelkezésünkre álló alapanyagokból. Vágtunk, ragasz
tottunk, festettünk. A rengeteg szép és dekoratív mű között
volt adventi koszorú természetes alapanyagokból (amit az
arborétumban gyűjtögettünk), gyertyatartók szépen díszített
sógyurmából, angyalkák papírból, karácsonyfadíszek kézzel
festve és még sok más érdekesség.
Következő péntekre frissen sült mézeskaláccsal készültünk
a kreatívkodni vágyóknak. Közel 400 darab süti várta, hogy
kiki a saját ízlésének megfelelően díszítse, szépítse.

Természetesen most is meleg citromos teával és ízletes
(mármár hagyománnyá vált) hagymás zsíros kenyérrel
vendégeltük meg a jelenlévőket.
Reméljük idén is ugyanilyen (vagy nagyobb) érdeklődéssel
és lelkesedéssel fogadja a lakosság az ilyen jellegű rendez
vényeinket.

Nemes Andrea

A november 21én tartott Erzsébet és Katalin bál bevéte
léből december 7én délutánra meghívtuk az óvodásokat,
valamint az első és második osztályosokat a művelődési

házba egy bábelőadásra. Az előadás címe: Hóember az
erdők királya, az előadó: Barkóczi Titanilla.
Az interaktív előadást a gyerekek nagyon élvezték, mi
pedig nagyon örültünk, hogy egy ilyen „plusz programot”
is meg tudtunk szervezni a gyerekeknek 2015ben.

Csabainé Huszár Zita

Községünkben a karácsonyi készülődés első állomása a
főtéren helyet kapó adventi koszorú elkészítése volt. Ismét
az összefogás, a községünkért tenni akarás szép példáját
láthattuk. Volt aki munkájával, volt aki anyagi támogatással
vagy más egyéb módon segített az adventi koszorú elkészí
tésében. Már az első adventi vasárnapon, az adventi koszorú
megszentelésénél és az első gyertya meggyújtásánál több,
mint százan vettek részt a nagy hideg ellenére is. Nem volt
ez másként a többi vasárnapon sem.
A művelődési ház dolgozói zsíros kenyérrel, meleg teával és
forralt borral kínálták a lakosságot. Ezúton is szeretnék
köszönetet mondani Torkosné Cibikének, Hérán Józsefnek,
Gácsi Kittinek, Tálasné Nagy Juditnak, az Arborétum dolgo
zóinak, az Általános Iskola dolgozóinak és Önkormányzatunk
dolgozóinak valamint, Martók Istvánnak, hogy elkészítették
számunkra ezt a csodálatos koszorút.

Természetesen idén is sor került a falu karácsonyfájának a
feldíszítésére, melyhez színtén a lakosságot hívtuk segítségül,
akik az ünnephez illő zenét hallgatva fűzték és igazgatták el
a díszeket a fán. A segítők zsíros kenyérrel és forró teával
tudták kicsit felmelegíteni magukat a hűvös téli napon.
Karácsonyi készülődésünk második mozzanata Gödöllő volt.
Dr. Gémesi György Gödöllő város polgármestere, a Magyar
Önkormányzatok Szövetségének elnöke meghívására Advent
harmadik vasárnapján elmentünk Gödöllőre, Muzsik Tamás
nagytiszteletű úrral, Szeleczki Károly alpolgármester úrral
és Kiss Lajos képviselő úrral, hogy a születés templomában,
Betlehemben meggyújtott Szeretet Lángját elhozzuk közsé
günkbe, templomainkba és eljuttassuk minden családba, hogy
egy szimbolikus összekötő kapocs lehessen községeink
számára. Utunkon elkísért bennünket Kómár Eszter, Sonkoly
Sándorné és gépkocsivezetőnk Martók István.
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Több, mint 140 település vett részt a gödöllői ünnepségen, a
polgármesterek, jegyzők, települési képviselők, cserkészek,
egyházi személyek és népviseletbe öltözött személyek
kíséretében településenként név szerint szólítva vehettük át
a Betlehemi Lángot. A Szeretet Lángját Varga Tamás plébános
úr és Muzsik Tamás tiszteletes úr őrizte karácsonyig.
Falukarácsonyunkat december 19én tartottuk a művelődési
házban. A színháztermünk kicsinek bizonyult, több mint 350
en jöttek el ünnepségünkre. Az ünnepi köszöntők után egy
csokor virággal köszöntem meg Csabainé Huszár Zitának azt
az áldozatkész munkát, amit az év folyamán fáradságot nem
ismerve végzett, olyan nagy számú és sikeres rendezvé
nyeket szervezett, amelyekre megmozdult a falu lakossága.
Köszönjük Zitának, hiszen egy falu, egy település életében ez
is fejlődés. Köszönetet mondtam Gyertyák Attila Lászlónénak
is a lelkiismeretes munkájáért, amellyel nagyban hozzájárult
a rendezvények sikeréhez. És nem feledkeztünk meg konyhánk
dolgozóiról sem, akik az év folyamán minden rendezvé
nyünket kiszolgáltak, Szeleczki Károly alpolgármester úrral
egy ajándékkosarat nyújtottunk át részükre ezzel is elismerve
munkájukat.

Az ünnepi műsort néptáncosaink kezdték el, akiket óvodásaink
követtek a színpadon. Iskolásaink, az alsó és felső tagozatosok
közösen adtak elő egy műsort, melyben az énekkar is szerepet
kapott. Az óvodások és iskolások megható műsora után a
Csabainé Huszár Zita által előadott dal zárta az ünnepségünket.

Az előadások után ellátogatott hozzánk a Mikulás, aki meg
ajándékozott kicsit és nagyot egyaránt. Az ajándékok kiosztása
után meggyújtottuk a negyedik gyertyát az adventi koszorún.
Végezetül a nap zárásaként megvendégeltük a jelenlévőket.

December 24én szentestén a római katolikus templomban
este 20 órakor karácsonyi szentmisét tartott Varga Tamás
plébános úr. A fiatalok pásztor játéka és az ökumenikus
énekkar fellépése fokozta az ünnepi hangulatot. Nagyon
sokan eljöttek a szentmisére a katolikus és a református fele
kezetből egyaránt. A misét a betlehemi láng szétosztása zárta.

December 25én a református templomban Muzsik Tamás
nagytiszteletű úr tartott ünnepi istentiszteletet, ahol gyer
tyafény mellett énekelt az énekkar. Karácsonyhoz méltó,
meghitt és megható volt az istentisztelet, én úgy érzem ezzel
vált teljessé ünnepünk, és talán teljesült az a mondás, hogy
az advent a karácsonyhoz vezeti el az embereket, a karácsony
pedig a szeretet által egymáshoz vezet el bennünket.
A református templomban ismét lehetett vinni a Betlehemi
lángból, ezért nagyon sokan hoztak magukkal mécseseket.
Köszönöm a lakosságnak az ünnepségeken való részvételt
és a támogatást, és kívánok mindenkinek nagyon boldog,
békés, eredményekben gazdag új esztendőt.

Dr. Kiss Györgyné polgármester

Karácsonyi rendezvényünk támogatói:

Benkó József és családja, Benkó Józsefné és családja, Bogarasi
Kft., Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ, Czucziné
Keresztes Anita, Dóczi Lászlóné és családja, Felföldi Mihály
és családja, Fülöp Zoltán és családja, Hulló levelek Nyugdíjas
Klub, K. Tálas László és családja, Kiss Attila, Dr. Kiss
Györgyné, Kiss Lajos és családja, Katona József és családja,
Komlós Ferenc és családja, Korona Élelmiszer Üzlet, Kovács
Zita, László Zita, Martók István és családja, Mojzinger Ildikó
és családja, Nagycsaládosok Egyesülete, Négy Kovács Kft.,
Ordasiné Kómár Mária és családja, Patkó András és családja,
Sinka Andrea, Szeleczki Károly és családja, Szín Zoltán és
családja, Tiszakürti Arborétum, Tiszakürt Községi Sport Egye
sület, Tompa Ferencné és családja

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a támogatóknak, a
a fellépőknek, az őket felkészítő pedagógusoknak, a segí
tőknek, az intézmények dolgozóinak, és mindazoknak akik
bármilyen módon hozzájárultak, ahhoz hogy ilyen színvo
nalas programmal lephessük meg karácsonykor a tiszakürti
lakosokat.

Csabainé Huszár Zita intézményvezető
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A Községi Kulturális Központ jóvoltából, január 22én egy
igazán színvonalas programon vehettek részt községünk
lakosai. Hiszen a hagyományokhoz hűen, idén is ünepi
műsor várta az érdeklődőket a művelődési házban, a Magyar
Kultúra Napja alkalmából. E jeles nap alkalmat ad arra,
hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyománya
inknak és gyökereinknek.
A rendezvényt Dr. Kiss Györgyné nyitotta meg köszöntő
jével. A beszéde után a polgármester asszony, jelképesen egy
csokor virággal jutalmazta Nemes Andreát, aki kulturális
közfoglalkoztatottként egész évben aktívan hozzájárult a
rendezvények sikerességéhez.

Ezután kezdetét vette a műsor. Elsőként SzászKozák Anita
és SzászKozák Csaba néptánc bemutatóját láthattuk. A tánco
sok egy rögtönzött ismertetőt is tartottak nekünk az általuk
viselt népi öltözékekről. Őket Oberna Károly és Gáll Niké
szavalata követte. Egy kis késéssel ugyan, de megérkezett
Buda Ádám énekmondó is, aki szintén elismerésre méltó
műsorral kápráztatta el a közönséget. Előadása részeként
többféle reneszánsz hangszert (lantot, tekerőlantot, furulyát)
is megszólaltatott  a közönség legnagyobb örömére.

A műsor zárásaként, Dr. Kiss Györgyné polgármester asszony
megnyitotta, a Rabb Gyuláné kézimunkáiból összeállított
kiállítást. A lélegzetelállító alkotásokat, a hímzéseket, a díszes
terítőket, és gobelinket, amiket Erzsike néni már hosszú

évtizedek óta készít töretlen lelkesedéssel, akár eladásra is.
Köszönjük neki, amiért rendelkezésünkre bocsátotta értékes
gyűjteményét.

A megnyitót követően szendvicsekkel, pogácsával, üdítővel
és borral kedveskedtek a házigazdák a jelenlévőknek. A
vendégek a továbbiakban a kiállítás megtekintésével és
beszélgetéssel folytatták az estét.
Reméljük, hogy jövőre is legalább ennyi érdeklődő szempár
gyűlik majd össze a művelődési házban, és az ideihez
hasonló hangulatban ünnepelhetjük meg közösen a Magyar
Kultúra Napját, melyet Kölcsey Ferenc tiszteletére tartunk
ezen a napon, hiszen 1823. január 22én tisztázta le Szat
márcsekén Himnuszunk szövegét.

Ujj Eliza
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B a b a - m a m a k l u b
„Mondókázó”

Az Országos Könyvtári Napok tiszakürti rendezvényso
rozatának egyik eseménye volt a Csabainé Huszár Zita
könyvtárossal tartott „Mondókázó” foglalkozásunk. A cél
az volt, hogy ízelítőt adjunk azokból a gyermekdalokból,
ölbéli játékokból, cirógatókból, térden lovagoltatókból,
amikkel örömteli együttléteket varázsolhat a szülő a pici
gyermekei számára.

Szakemberek tudják, az erre érzékeny szülők ösztönösen
sejtik, hogy az első életévek meghatározóak egy ember
életében. Az első évben a legfontosabb fejlődési feladat
megtapasztalni azt, hogy (jó esetben) a világ egy bizton
ságos hely, ahol vigyáznak rá, s kialakulhat az az ősbizalom,
mely az emberi kapcsolatok és a világhoz való későbbi
viszony alapját képezi. Közben, és a rákövetkező két évben
tanul meg beszélni is a gyermek. Mind a szülő  gyermek
kapcsolat, mind a beszéd alakulásában fontos szerepet játsz
hatnak ezek a dalok, mondókák, egyúttal a zenei nevelés
alapját is képezik. Ahogy Dr. Nemes László Norbert írja
Gróh Ilona Ringató című könyvének előszavában:
„Az anya vagy az apa énekhangja, a dalt vagy a mondókát
kísérő játék vidám pillanatai olyan egymásra figyelést,
egymásra hangolódást hoznak létre, amely intenzitásuk és
koncentráltságuk tekintetében talán semmilyen más, szülő
és gyermeke közti társas tevékenységgel nem összemérhető.
A szülő csak a gyermekére, a gyermek csak a szülőre figyel.
Mindeközben a gyermek örömét leli a dalokat kísérő
ritmikus mozgásban, tapasztalatot gyűjt a beszéd és a zenei
hang jellemzőiről, élvezi a hangerő, a hangszín és a hang
magasság változásait, testével megérzi a dal vagy a mondóka
lüktetését, örömét leli a szavakban, tanulja anyanyelvét, a
tréfás mondóka megnevetteti, az ének szép dallama lelke
mélyére hatol. Ebben a folyamatban a megfelelő, értékes zenei
és dalanyag kiválasztása és használata elsődleges fontosságú.”

Nem vagyok sem zenepedagógus, sem bölcsődei gondo
zónő, de a téma fontossága miatt úgy gondoltam, talán
érdemes lenne ezt a foglalkozást minden héten megismételni.
Így  a karácsonyi szünet kivételével  azóta minden csütörtök
délelőtt 10 órától lehetőséget adunk az érdeklődőknek a
községi könyvtárban ezeknek a daloknak, mondókáknak a
gyakorlására.
Gyerekekről lévén szó, nem várhatjuk el, hogy  főleg idegen
környezetben  hosszabb ideig egy dologra figyeljenek,
ezért a Gyermekjóléti Szolgálat segítségének köszönhetően
játékokkal is színesíthetjük a foglalkozásokat.
Mint védőnő abból a szempontból is hasznosnak tartom
ezeket az összejöveteleket, hogy az anyukák egymással és
más gyermekekkel is találkozhatnak, tapasztalatokat gyűjt
hetnek, gondolatokat cserélhetnek. A résztvevők, vendégek
számától függetlenül tehát szeretettel várunk minden babát,
mamát, egyéb érdeklődőt!
Kicsit visszakanyarodva a Ringató könyv előszavához:
„A szülő csak a gyermekére, a gyermek csak a szülőre
figyel.” A figyelem energia! A figyelem meghatározza az
energiánk irányát, minőségét és mennyiségét. És aminek
energiát adunk, az növekszik.

Nagy Éva védőnő

N a g y c s a l á d o s h í r e k
Mikulás és Karácsonyi ünnepség

A Nagycsaládos Egyesület tiszakürti csoportja a szokásához
híven egyszerre tartotta meg a mikulás és a karácsonyi
ünnepséget. A gyerekek egyegy csomagot kaptak a Mikulás
bácsitól, akinek két krampusz volt a segítségére. A gyerekek
verssel és énekkel köszöntötték. A csoport tagjai egyegy
csomagot kaptak, amelybe Vince Istvánéktól kapott száraz
tészta, a vállalkozóktól kapott ajándékok, a Vöröskeresztes
bélyeg árából visszakapott, és az Önkormányzattól kapott
pénzből vásárolt élelmiszer tette nagyon gazdaggá, a csalá
dok karácsonyi ünnepeit.
A csoporttagok egy kis apró süteményt, üdítőt hoztak, azzal
járultak hozzá rendezvényünk sikeréhez. A felnőttek és
gyerekek is tudtak válogatni azokból a ruhákból, amelyeket
a csoport kapott a Gyermekotthontól, a község lakosaitól,
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amellyel sokat segítenek a csoport tagjainak. Az Arboré
tumtól fenyőfát, fenyőgallyat kaptunk karácsonyra, így
akinek kellett vihetett az otthonába, hogy a fenyő illata is
fokozza a karácsony hangulatát.
A karácsony után a falu lakóinak is felajánlottuk, hogy
válogathatnak azokból a ruhákból, amelyeket a csoport
kapott, de még mindig van, ami a csoporttagoknak már
méretben nem jó, vagy éppen van nekik bőven, így nem
fogyott el. Voltak is akik éltek a lehetőséggel, és kérnénk
másokat is, ha ilyen van, jöjjenek, mert szívesen várunk
mindenkit.
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki bármi
lyen módon segítette a csoport egész éves munkáját, akár
ruhával, cipővel, vagy a gyereknapi játékokkal, amellyel
nagy örömet szereztek a gyerekeknek. Az idén is gyűjtjük
a még jó állapotú, de megunt játékokat, hiszen idén is lesz
gyereknap!

Bartus Sándorné csoportvezető

S p o r t e g y e s ü l e t h í r e i
Az utolsó negyedév is tartalmasan telt az egyesületi tagok
számára.

2015. november 15én a K&H Mozdulj Balaton Félmara
tonon részt vett Kovács Zita egyesületi tagunk, ahol
kategóriájában (3039 év) 16. helyezett lett, összetettben
az 50. helyen végzett a közel 500 női indulóból.

2015. november 27én rendezte meg a Községi Kuturális
Központ és Könyvtár a "Ki tud többet?" vetélkedőt,
melyen egyesületünk a negyedik helyen végzett.

2015. december 30án Szilveszteri kupát rendeztünk négy
csapat részvételével. Minden kedves résztvevőnek köszön
jük a megjelenést!

Eredmények:

I. Helyezett: Különleges Alakulat
II. helyezett: Gyógygödör
III.helyezett: BarcaVolna
IV. helyezett: Wild Cats

Gólkirály: Fodor Tamás
Legjobb játékos: Nagy László
Legjobb kapus: Kabók József

2015. december 31. A Szilveszteri batyus bálat 2015ben is
a Sport Egyesület rendezhette meg a művelődési házban.
Remek hangulatban búcsúztathatták a jelenlévők az Óévet.

Támogatott rendezvényeink voltak:
Mikulás futás és Falukarácsony. Karácsonyra anyagi támo
gatás nyújtottunk az Általános Iskola és az Óvoda részére.

A sportegyesület elnöksége megtartotta év eleji elnökségi
ülését. A közgyűlés előkészületei megtörténtek.

Várunk minden sportolni vágyót a 2016ra kiírt rendezvé
nyeinkre, illetve várjuk az új egyesületi tagokat is.

Tamasiné Tálas Melinda

Zumba
A tiszakürti zumba csoport 2015. november 6án meghívást
kapott Szolnokra az AbaNovák Agóra Kulturális Központ
által szervezett Csokifesztiválra.

A fellépés mellett megkóstolhattunk különböző csokoládékat,
süteményeket készíthettünk, díszíthettünk és vásárolhattunk.
2015. november 28án Kunszentmártonban is felléphetett a
csoportunk a Városi Egészségnap keretén belül. A látogatók a
zumbásaink bemutatóján, kívül a kickbox alapjaival is
megismerkedhettek. Egészségügyi vizsgálatokat is igénybe
lehetett venni illetve az egészséges életmód keretében
kirakodóvásárt lehetett megtekinteni.

Tamasiné Tálas Melinda



RE N D Ő RS É G I H ÍRE K

Befolyásolt állopotban vezetett

A Kunszentmártoni Rendőrkapitányságon eljárás indult
járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megala
pozott gyanúja miatt egy tiszakürti lakos ellen.
A rendelkezésre álló adatok szerint a 38 éves tiszakürti férfi
Tiszakürt belterületén 2015. december 6án az általa vezetett
személygépkocsival úgy vett részt a közúti közlekedésben,
hogy vezetés előtt alkoholt is fogyasztott. Az igazoltató
rendőrök elfogták és előállították a járművezetőt a Kunszent
mártoni Rendőrkapitányságra, ahol vele szemben büntető
eljárás indult.

Kunszentmárton, 2015. december 11.

Fekete Tamásné c.r.őrgy.
kiemelt főelőadó

Kutyata r tá s
Kutyatartással kapcsolatos legfontosabb előírások

Az állatvédelmi törvényt módosító kormányrendelettel
jelentősen szigorodtak a kutyák és egyéb állatok tartásának
szabályai. A 2016tól életbe lépő rendelkezések szerint nem
lehet tartósan kiláncolni egy kutyát. A gazdáknak pedig
fokozottan ügyelniük kell arra, hogy kedvenceik ne szökhes
senek el.
Kistestű kutyát (20 kgig) legalább 10, közepes testűt (20
40 kgig) 15, nagytestűt (40 kg felett) 20 négyzetméteres
területen kell tartani (ez a rendelkezés nem terjed ki az
állatmenhelyekre, valamint a hatósági megfigyelés alá vont
ebek tartására).
Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyeden
ként legalább 6 négyzetméter akadálytalanul használható
területet kell biztosítani (nem számít csoportos tartásnak a
szuka együtt tartása a kölykeivel, azok 6 hetes koráig).
Tilos a kutyát állandó jelleggel kikötve tartani. A hat
hónaposnál fiatalabb ebet nem szabad tartósan kikötni
(2016. január elsejétől ez a szabály minden eb tartására
kiterjed). Kistestű kutyát legalább 4, közepes testűt 6,
nagytestűt 8 méteres eszközzel szabad tartósan kikötni.
Amennyiben az eb futólánccal (vagy ahhoz hasonló elven

működő szerkezettel) van kikötve, a feszített és futó részek
hosszának összege nem lehet kevesebb 8 méternél, valamint
a futó rész nem lehet rövidebb 3 méternél. Az ebek kikö
téséhez, illetve vezetéséhez használt eszközöknek az állatra
történő rögzítésére kizárólag nyakörv vagy hám használható
oly módon, hogy az az állat egészségét ne veszélyeztesse.
Az eb kölyköket 8 hetes korukig anyjukkal kell tartani.
Az eb tartója köteles az állata állategészségügyi felügyeletét
ellátó szolgáltató állatorvosnak bejelenteni, ha az állata a
három hónapos kort elérte, elhullott vagy elkóborolt, vagy
új tulajdonoshoz került.
Az ebtartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet
veszettség ellen beoltatni az alábbiak szerint: a három
hónapos kort elérteket 30 napon belül, az első oltást köve
tően hat hónapon belül, ezt követően évenként. Az oltási
könyvet meg kell őrizni, illetve tulajdonátruházás esetén az
új tulajdonosnak át kell adni. Az oltási könyv megron
gálódása, elvesztése esetén az oltást végző állatorvostól 8
napon belül az oltási könyv pótlását kell kérni. A veszettség
ellen történő immunizálás során az ebet széles spektrumú
féreghajtó szerrel is kezelni kell.
Négy hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel megjelölve
tartható. Ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogát forgalma
zásnak nem minősülő más módon átruházni kizárólag az
állatot azonosító mikrochippel történő megjelölése után
lehet. A mikrochippel megjelölt eb tartójának megváltozása
esetén az új tartó az adatváltozást nyolc napon belül köteles
a szolgáltató állatorvossal az országos elektronikus ebadat
bázisban regisztráltatni. A mikrochippel megjelölt eb tulajdo
nosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat
elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást nyolc
napon belül köteles a szolgáltató állatorvossal az országos
elektronikus ebadatbázisban regisztráltatni.
A kedvtelésből tartott állatok utaztatásának állategészségügyi
előírásairól készített tájékoztató a Nemzeti Élelmiszerlánc
biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján olvasható.
Kutya küllemének megváltoztatása érdekében kizárólag
farok kurtítás végezhető, az eb 7 napos koráig. A fülkurtítás
nem engedélyezett. Az olyan sebészeti beavatkozások
végrehajthatók, amelyek az állat egészsége vagy későbbi
egészségkárosodásának megelőzése céljából történnek.
Ebet nem szabad felügyelet nélkül közterületre bocsátani
vagy kóborolni hagyni. Az állatban félelmet keltő, erős
fény vagy hanghatással járó tevékenységek és időjárási
jelenségek teljes időtartama alatt (különösen szilveszterkor)
a kutya tartójának gondoskodnia kell az állat félelmében
történő elszökésének megakadályozásáról és törekednie kell
az állat megnyugtatására.
A hatóság és az állatvédők felhívták a figyelmet arra, hogy
senki se engedje ki az utcára vagy altassa el azért a kutyáját,
mert nem tudja tovább láncon tartani. Az állat életminő
ségére vonatkozó előírások be nem tartása esetén az
állattartó büntethető. Az ebtartásra vonatkozó szabályok,
illetőleg az állatvédelmi törvény rendelkezésének megszegői
15 ezertől akár több százezer forint bírsággal is sújthatók.

Forrás: http://elelmiszerlanc.kormany.hu



Színházlátogatás

2015. december 12én egy csodálatos musicalt tekinthettünk
meg a kunszentmártoni Szent Márton Társulat előadásában.
A TurcsányiTóth szerzőpáros által alkotott, "Ne feledd a
nevedet! Jana" című mű története röviden  egy színházi
kritikus tollából  a következő:
A “Ne feledd a nevedet!” egy testvérpár igaz történetét
meséli el nekünk. A második világháború után Görögor
szágban terrorhullám kezdődött a baloldaliak ellen. Emiatt
sok ezer ember kényszerült külföldön menedéket keresni.
19461949 között polgárháború dúlt az országban. Magyar
országra rengeteg gyerek került abból a 25 ezerből, akiket
kimenekítettek a polgárháború sújtotta területekről.
Körülbelül hétezer görög érkezett az országba, akik közül
sokan árvaházakba kerültek, teljesen elszakadva családjuktól.
Az igaz történeten alapuló musical helyenként megrázó, mulat
ságos, de mindenképpen megható volt, melyhez nagyban
hozzájárultak azok a színészpalánták, akik a menekülő görög
kisgyermekeket alakították, énekükkel teljesen elvarázsol
ták a közönséget.
Az előadás csúcspontja mindenki számára az lehetett, amikor
a rendező virágcsokorral köszöntötte a darab végén a
„valódi” Janát, aki jelenlétével megtisztelte ezt a fantasz
tikus bemutatót. Remélem máskor is részesei lehetünk ilyen
felejthetetlen előadásnak.

Tamasiné Tálas Melinda

KönyvtárMozi

Idén januártól könyvtárunk NAVA PONT lett, ezáltal egy új
szolgáltatással bővült kínálatunk. KönyvtárMozit tartunk
havonta egy alkalommal különböző korosztályok számára. A
vetítésre kerülő filmek között találhatók animációs filmek,
játékfilmek, színházi közvetítések, dokumentumfilmek,
portréfilmek, tévéjátékok, sorozatok és egyéb érdekességek.
Január 18án délelőtt került sor az első vetítésre a könyvtá
runkban a nagycsoportos óvodások részére. A hazudós egér
és A négyszögletű kerek erdő című mesejátékokat tekintették
meg a gyerekek. A vetítés végén feltettük nekik a nagy kérdést:
„Legközelebb is jöttök hozzánk mesét nézni?”
A válasz egyhangúan: „Igen”  volt. Úgy gondolom, hogy a
KönyvtárMozi egy új lehetőség a kikapcsolódásra, és lehe
tőséget ad arra, hogy településünk lakosságához is eljussanak
a kiváló hazai filmek.
A vetítések időpontját, és a vetítésre kerülő filmek címét
folyamatosan kiplakátoljuk a községben, illetve közzétesszük
az interneten. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Csabainé Huszár Zita könyvtáros

Tigyi László  Elmúlt korunk s a jelen

tűztük ki célul. Ehhez ismételten a
lakosság összefogását és támogatását szeretnénk kérni.
Amennyiben lehetősége van rá, kérem támogassa ezt a nemes
célt. A felajánlásokkal Martók Istvánnál lehet jelentkezni.

Szépítsünk együtt környezetünket!

Támogatóink segítségének köszönhe
tően sikeresen megvalósítottuk az I.
világháborús emlékmű környezetének
és a mellette elhelyezkedő autóbusz
váró felújítását. Az elkövetkező hóna
pokra a II. világháborús emlékmű
vünk környezetének rendbetételét

Elmentetek, itt , mégis velem vagytok
Éjjel álmomban, nappal gondolataimban

Most is velem vagytok, Iskolatársak!
A holtak is, az élők is, Emlékeimben.

Mi, mindig találkozunk, képzeletben
Iskolatársaim! Ti, ott, tudjátoke?

Kevesen még vagyunk! Élünk! Mondjátok!
E bolygón, e földön, itt Vagytok!

Vagytok? Hol vagytok? Iskolatársak!
Közülünk, már sokan eltávoztatok

Ti megöregedtetek, Én öreg lettem.
Sír a homály, fedi gyermekarcotok!

Ebben a búskomor, vad világunkban
Ami engem nyugtalanít, a jelenben

Ami nekem fájdalmat okoz lelkemben
Itt, a sírhantok minket néznek!



.

Február 1 3.
Ó vo d a i fa rs a n g (m ű ve l ő d é s i h á z)

Február 20.
I s ko l a i fa rs a n g (i s ko l a )

Február 27 .
F a rs a n g i Re tro D i s co (m ű ve l ő d é s i h á z)

Március 4.
M e s e ve té l ke d ő a l s ó ta g o za to s o kn a k

(m ű ve l ő d é s i h á z)

Március 1 1 .
Re n d h a g yó ka m a s zta n ya (m ű ve l ő d é s i h á z)

Március 1 8.
Ti s za zu g i Ki tu d tö b b e t? ve té l ke d ő

(m ű ve l ő d é s i h á z)

Március 25.
H ú s vé ti kre a tív fo g l a l ko zá s (m ű ve l ő d é s i h á z)

Ápri l is 1 1 .
Kö l té s ze t n a p i s za va l ó ve rs e n y

(m ű ve l ő d é s i h á z)

Ápri l is 22.
F ö l d n a p j a ve té l ke d ő

(a rb o ré tu m / m ű ve l ő d é s i h á z)

Május 7.
M a j á l i s (s p o rtp á l ya )

Május 1 3.
Ke ré kp á rtú ra

.
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