Ö N K O R M Á N Y Z AT I H Í R E K
Az képviselőtestület megtárgyalta Gulyás Kálmán Ügyrendi
és Településüzemeltetési Bizottság nem képviselő bizottsági
tagjának megválasztásáról szóló előterjesztést és úgy határozott,
hogy Gulyás Kálmánt (5471 Tiszakürt, Arany János u. 5.) az
Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság nem képviselő
bizottsági tagjának választja meg.
Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
elfogadta a Képviselőtestület és az Ügyrendi és Településüze
meltetési Bizottság 2016. évi munkatervét.
A képviselőtestület elfogadta Tiszakürt Község Önkormányzat
Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatá
ról szóló 2/2015.(III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló előterjesztést.
A képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta Tiszakürt és
Nagyrév Községek Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatás
Társulás szakmai programját.
Az önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a 2016. évi
belső ellenőrzési terv módosításáról szóló napirendi pontot és
úgy határozott, hogy a 2016. évi belső ellenőrzési tervben,
elsődlegesen a Tiszakürt Község Önkormányzat adó műveletek
szabályszerűségének ellenőrzését és az önkormányzat belső
kontrollrendszerének ellenőrzését választja. Abban az esetben.
ha a belső ellenőrzés elvégzésének költsége az 500.000,Ftot
nem haladja meg, akkor második számúként a gépkocsi üze
meltetés ellenőrzését választja.
A Képviselőtestület megtárgyalta a 2015. évi közmeghallgatás
elmulasztása miatt érkezett törvényességi felhívást, azzal egyetért,
és a jövőben tartózkodik a hasonló jellegű jogszabálysértések
elkövetésétől.
A képviselőtestület megtárgyalta Szaszkó Veronika kérelmét
a bogarasi iskolás gyerekek busszal való beszállításáról és úgy
határozott, hogy anyagi okok miatt elutasítja a kérelmet.
Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
megtárgyalta a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
Tiszakürt 092 hrsz.ú út kezelésével kapcsolatos megkeresését
és úgy határozott, hogy Tiszakürt Község Önkormányzata nem
kívánja átvenni a tulajdonába a 092. hrsz. utat.
A képviselőtestület megtárgyalta az előterjesztést és úgy
határozott, hogy a nyugdíjba vonuló közalkalmazott, köztiszt
viselő munkavállalójának az utolsó munkában töltött napon
egy havi alapbérének megfelelő juttatást nyújt munkája elisme
réséért.
A képviselőtestület az óvoda felújítás és bővítés és központi
konyha felújítás tervezési munkáival kapcsolatban beérkezett
ajánlatok alapján megállapítja, hogy az ajánlatot benyújtó
három ajánlattevő közül mindhárom ajánlattevő érvényes
ajánlatot tett és (figyelemmel a jogszabályokra és az eljárást

megindító felhívásban foglaltakra) alkalmas a szerződés telje
sítésére. A képviselőtestület álláspontja az, hogy az eljárás
nyerteséül a Babilon Istar Építész Iroda Kft. (1096 Budapest,
Sobienszki János u. 15./c. 4.)t hirdeti ki, nettó 2.850.000,Ft
+ ÁFA ajánlati árral, mivel ő adta a legalacsonyabb ajánlati
árat tartalmazó ajánlatot.
A képviselőtestület az Egészségház épület felújítás tervezési
munkáival kapcsolatban beérkezett ajánlatok alapján megál
lapítja, hogy az ajánlatot benyújtó 3 ajánlattevő közül mind
három ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és (figyelemmel a
jogszabályokra és az eljárást megindító felhívásban foglaltakra)
alkalmas a szerződés teljesítésére. A képviselőtestület állás
pontja az, hogy az eljárás nyerteséül a Babilon Istar Építész
Iroda Kft. (1096 Budapest, Sobienszki János u. 15./c. 4.)t
hirdeti ki, nettó 1.450.000,Ft + ÁFA ajánlati árral, mivel ő
adta a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlatot.
Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az
önkormányzati épület energetikai korszerűsítés műszaki terve
zési munkáival kapcsolatban megállapítja, hogy az ajánlatot
benyújtó három ajánlattevő közül mind a három ajánlattevő
érvényes ajánlatot tett és (figyelemmel a jogszabályokra és
az eljárást megindító felhívásban foglaltakra) alkalmas a
szerződés teljesítésére. A képviselőtestület álláspontja az, hogy
az eljárás nyerteséül a Horváth és Társa Kft. (5300 Karcag,
Madarasi u. 31.)t hirdeti ki, nettó 1.350.000,Ft + ÁFA ajánlati
árral, mivel ő adta a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó
ajánlatot.
A képviselőtestület megtárgyalta Kürti Kovács Sándor író
kérelmét és úgy határozott, hogy a megjelenő könyvéhez
100.000,Ft anyagi támogatást nyújt.
A képviselőtestület megtárgyalta a szóbeli előterjesztést és
úgy határozott, hogy Dr. Tóth Dezső kéziratának könyv formá
tumban való megjelenítéséről a 2016. évi költségvetésben
100.000, Ftot különít el.

A képviselőtestület megtárgyalta az „Önkormányzat egyes
saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására a
20172019. évekre” című előterjesztést. Az önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezett
ségeinek várható összegét 20172019. évekre 0 forintban,
azaz nulla forintban állapítja meg.
Az önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a 2016.
évi költségvetést és úgy határozott, hogy az Ügyrendi és
Településüzemeltetési Bizottság által javasolt intézkedési
terv készüljön el.
Tiszakürt képviselőtestülete megtárgyalta az előterjesztést
és úgy határozott, hogy Magyarország helyi önkormányza
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdés f.
pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Tiszakürti Közös
Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
A képviselőtestület megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú
Nonprofit Kft. létrehozását és úgy döntött, hogy a 2016. évben
nem kíván Kftt alapítani, arra Tiszakürt Község Önkormány
zata 2016. évi költségvetésében nem különített el pénzösszeget.

A képviselőtestület megtárgyalta a társulás tagdíjáról szóló
tájékoztatást és úgy határozott, hogy Tiszakürt község esetében
a Tiszazugi Önkormányzatok Társulás 2016. évi 57.000, Ft
os tagdíját megtéríti.
Tiszakürt képviselőtestülete megtárgyalta a kérelmet és úgy
határozott, hogy az Általános Iskolának kiállítás megtekintése
céljából 2016. február 21én ingyen adja oda a Volkswagen
mikrobuszt.
A képviselőtestület megtárgyalta Ifj. Szőgyör Sándor kérelmét
és úgy határozott, hogy folytasson egyeztetéseket és járjon el
az ügyben a polgármester, majd egy későbbi időpontban hozzon
döntést a képviselőtestület.
A Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta
a Közbeszerzési tanács tagjainak megválasztásáról szóló szóbeli
előterjesztést és úgy határozott, hogy a tanács tagjainak választja
a jegyzőt illetve az őt helyettesítő aljegyzőt, mint elnök és a
két nem képviselő bizottsági tagot, Gulyás Kálmánt, mint
alelnök és Tálas Lászlót, mint tag.
Az Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a községbe
letelepülő fiatalok első lakáshoz jutásáról szóló szóbeli előter
jesztést és úgy határozott, hogy megbízza a jegyzőt és Csabai
László képviselőt a Tiszakürt községbe települő fiatalok első
lakáshoz jutásának rendelete elkészítésével.

Dr. Kiss Györgyné polgármester megtartotta beszámolóját az
önkormányzat 2015. évi munkájáról, valamint az aktuális
és tervezett pályázatokról. Ezen kívül a polgármester asszony
tájékoztatást adott az önkormányzatot ért negatív kritikákkal
kapcsolatosan.
Negyedik napirendi pontként sor került a falugyűlésre, melynek
keretében a résztvevő tiszakürti lakosok is lehetőséget kaptak
arra, hogy feltegyék kérdéseiket, elmondják észrevételeiket.

Tiszakürt képviselőtestülete az „Egészségház épület felújítás”
című pályázattal kapcsolatban beérkezett ajánlatok alapján
megállapítja, hogy az ajánlatot benyújtó három ajánlattevő
közül két ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, így (figyelemmel a
jogszabályokra és az eljárást megindító felhívásban foglaltakra)
alkalmas a szerződés teljesítésére. A megadott határidőn túl
érkezett be a Fegyverneki Területfejlesztő Központ és Mérnök
iroda Kft. ajánlata, amely így érvénytelen. A képviselőtestület
álláspontja az, hogy az eljárás nyerteséül a JászNagykun
Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
(5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.)t hirdeti ki, nettó 400.000,Ft
+ ÁFA ajánlati árral, mivel ő adta a legalacsonyabb ajánlati
árat tartalmazó ajánlatot.
Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az
„Óvoda felújítás és bővítés és Központi konyhafelújítás”
című pályázattal kapcsolatban beérkezett ajánlatok alapján
megállapítja, hogy az ajánlatot benyújtó 3 ajánlattevő közül
két ajánlattevő érvényes ajánlatot tett ezáltal (figyelemmel a
jogszabályokra és az eljárást megindító felhívásban foglaltakra)
alkalmas a szerződés teljesítésére. A Fegyverneki Területfejlesztő

Központés Mérnökiroda Kft. ajánlata a megadott határidőn túl
érkezett, így ajánlata érvénytelen. A képviselőtestület álláspontja
az, hogy az eljárás nyerteséül a JászNagykunSzolnok Megyei
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.(5000 Szolnok,
Kossuth L. u. 2.)t hirdeti ki, nettó 400.000,Ft+ÁFA ajánlati
árral, mivel ő adta a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó
ajánlatot.

Az Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a 2017.
a 2018. és a 2019. évben várható bevételek alakulását és azt az
előterjesztés melléklet szerint jóváhagyta.
A képviselőtestület megtárgyalta a Kunszentmártoni Rendőr
kapitányság kérését és annak megfelelően a Tiszakürt, Arany
J. u. 8. szám alatti körzeti megbízott irodába internet hozzáférést
biztosít, és továbbra is vállalja a havi számla kiegyenlítését
ezzel támogatva a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságot.

Az Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a civil
szervezetek támogatását és az alábbiak szerint fogadta el:
Polgárőr Egyesület:
135.000,Ft
Sportegyesület:
135.000,Ft
Nyugdíjas klub:
autóbusz igény + 30.000,Ft
Nagycsaládosok Egyesülete: autóbusz igény + 25.000,Ft
Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete:
15.000,Ft
Horváth Lászlóért Alapítvány:
40.000,Ft
Vöröskereszt:
10.000,Ft
Horgászegyesület:
10.000,Ft
A képviselőtestület az elhangzott javaslat alapján Tiszakürt
Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2016. (IV.1.)
számú önkormányzati rendeletével módosította a helyi iparűzési
adóról szóló 5/2015.(III.27.) önkormányzati rendeletet.
Tiszakürt képviselőtestülete a Központi Konyha ebédlőjének
bérleti díját a következők szerint határozza meg:
 Április 15.  Október 15: bruttó 8000 Ft/nap
 Október15.  Április15: bruttó 11 000 Ft/nap
 A bérleti díj a rezsit is tartalmazza.
A konyha és az ebédlő berendezési tárgyakkal (leltár szerint)
kerül átadásra és visszavételre. A bérbevevők a bérelt helyisé
geket tiszta, felmosott állapotban kötelesek átadni. Tiszakürt
Község Önkormányzat dolgozói (alkalmazotti jogviszonytól
függetlenül) kedvezményesen, a mindenkori bérleti díj 25%áért
vehetik igénybe a Központi Konyha ebédlőjét.
Községünkben működő civil szervezetek, valamint a szülői
munkaközösségek részére évente egy alkalommal ingyenesen
adható át rendezvény céljából a Központi Konyha ebédlője.
Az önkormányzat intézményei évente több alkalommal díjmen
tesen vehetik igénybe az alábbi feltételekkel:
Az igénylő:
 vállalja a helyiségek rendeltetésszerű használatát,
 anyagi és kártérítési felelősséget vállal,
 vállalja, hogy az igénybevétel előtt legalább két héttel jelzi
igényét.
A bérbe vehető helyiségek a fehér mosogató, tálaló és az ebédlő.

Külön megállapodás tárgyát képezi a teljes Központi Konyha
és ebédlő bérbevétele. Az igénybevétel időtartama az igénybe
vevő rendelkezésére bocsátásától az újbóli rendeltetésszerű
használatbavételig terjed. A helyiségek bérleti igénybevéte
léről a Központi Konyha és ebédlő vezetője és a bérbevevő egy
alkalomra szóló megállapodást köt, mely rögzíti a bérbevevő
teljes anyagi felelősségét a helyiség berendezési tárgyaiért a
bérbevétel teljes idejére. A leltár a megállapodás melléklete.
A bérleti díjak érvényesek a közületekre, pártokra, szervezetekre
és magánszemélyekre. Alapfeltétel, hogy a helyiségeket jelle
güknek és eredeti rendeltetésüknek megfelelően kell használni.
A Központi Konyha és ebédlő bérbevétele nem veszélyeztetheti a
konyhai alapellátás működését.
A képviselőtestület az elhangzott javaslat alapján, Tiszakürt
Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2016.(IV.01.)
önkormányzati rendeletével módosította a Képviselőtestület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015.(III.02.)
számú rendeletet.
Tiszakürt Képviselőtestülete megtárgyalta az előterjesztést és
úgy határozott, hogy a Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását elfogadja.
Tiszakürt Képviselőtestülete a térfigyelő rendszer adatvédelmi,
üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatát elfogadja. Felha
talmazza a polgármestert a szabályzat aláírására.
A képviselőtestület megtárgyalta a szóbeli előterjesztést és
úgy határozott, hogy támogatja a Települések közbiztonságának
megteremtésére irányuló biztonságtechnikai fejlesztések 01
16TFRTSPNS pályázat beadását és a 2016. évi költségve
tésből 100.000, Ft önerőt biztosít.
A község önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta
az előterjesztést és úgy határozott, hogy Tiszakürt Község
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja, egyúttal
felhatalmazza a polgármestert a szabályzat aláírására.
Az önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a 2016.
évi közbeszerzési tervet és azt elfogadja.
A képviselőtestület megtárgyalta a közvilágítás szolgáltató
ajánlatait és úgy határozott, hogy az Eon Kft. egy évre szóló
szerződését elfogadja.
Tiszakürt képviselőtestülete megtárgyalta a Tiszakürti Körzeti
Általános Iskola 2. osztályosok kérelmét és úgy határozott,
hogy 2016.05.20án dologi költségen bocsátja rendelkezésükre
az autóbuszt.
Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete meg
tárgyalta a Nyugdíjas klub és a Nagycsaládosok egyesületének
autóbusz támogatási igényét és úgy határozott, hogy a Nyugdíjas
klubnak és a Nagycsaládosok Egyesületének is 300  300 km
távolságra ingyenesen bocsátja rendelkezésére az autóbuszt
2016. évben.
Tiszakürt képviselőtestülete megtárgyalta a két óvodai csoport
által, kirándulás céljából benyújtott autóbusz igénylését és
úgy határozott, hogy a 64/2014.(VII.10.) sz. Képviselőtestületi
határozat alapján mind a két csoportnak üzemanyag költségen
bocsátja a rendelkezésére az autóbuszt.
Az önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta Tiszakürt és
Nagyrév Család és Gyermekjóléti Szolgálat Társulása létre
hozásáról és működtetéséről szóló megállapodás módosításáról
szóló előterjesztését és úgy határozott, hogy a módosítást elfogadja.

A képviselőtestület megtárgyalta Szőgyör Sándor kérelmét
és úgy határozott, hogy nem kívánja bérbe adni az Árvíz úttal
szemközti területet, ezért a kérelmet elutasítja.

Tiszakürt képviselőtestülete Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7.
pont és a III. 1. pont alapján támogatási igényt nyújt be 2016.
évi, települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására.
Tiszakürt Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabálya
iról szóló önkormányzati rendeletet.
A képviselőtestület elfogadta az önkormányzat által fenntartott
intézményekben alkalmazandó intézményi és személyi térítési
díjakról szóló 7/2004. (III. 25.) rendelet módosítását.
A önkormányzat által üzemeltetett ISUZU típusú autóbusz
bérbevételekor nyújtható kedvezményes viteldíjak:
I. Dologi kiadások költségeinek térítésén végzett szolgáltatás
1. Általános Iskola (Tiszakürttagintézmény) 2016. évben
maximum 1000 km használható fel:
 iskolai nyári táboroztatásra igény szerint
 úszásoktatásra
 tanulmányi kirándulásra
 versenyekre való utazás alkalmával
2. Tiszakürti Önkormányzat feladatellátási körébe tartozó
 300 km Önkormányzat dolgozói
 300 km Művelődési intézmény által szervezett program
3. Önkormányzattal kapcsolatban lévő helyi szervezet és
lakosság
 300 km Arborétum dolgozói számára
 300 km Civil szervezetek számára
 Külterületi lakosság temetésre szállítás
II. Polgármester írásos engedélye alapján
 Üzemanyag költségtérítés ellenében igénybevett szolgáltatás
 Többnapos kirándulás szervezése
Üzemanyag költség + a gépjárművezető túlmunka díjának,
a szállásának, az étkeztetésének biztosítása és a szolgáltatás
mindenkori ÁFAja ellenében veheti igénybe az autóbuszt.
III. Üzemanyag költségen végzett szolgáltatás Tiszakürti Óvoda
 500 km óvodai gyermekek kirándulása
IV. Ingyenesen végzett szolgáltatás
a) az önkormányzat dolgozóinak évi 1 alkalommal 500 km
erejéig díjmentesen
b) a képviselőtestület által egyedileg meghatározott célra
díjmentesen bocsátja rendelkezésre.
A "TiszakürtCserkeszőlő kerékpárút tervezési munkái" pályáz
tatási eljárásban, a képviselőtestület a beérkezett ajánlatok
alapján megállapította, hogy 3 ajánlattevő közül két ajánlattevő
tett érvényes ajánlatot, figyelemmel a jogszabályokra és az
eljárást megindító felhívásban foglaltakra, alkalmas a szerződés
teljesítésére. Egy benyújtott ajánlat érvénytelen. A képviselő
testület az eljárás nyerteséül az L&LBau Mérnöki Iroda Bt.t
hirdeti ki, 3.900.000,Ft + ÁFA ajánlati árral, mivel ő adta a
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot.
A Start mintaprogram keretében „Palánta beszerzésére” kiírt

pályáztatási eljárásban döntés az eladóról, a képviselőtestület
a beérkezett ajánlat alapján megállapítja, hogy 1 ajánlattevő
tett érvényes ajánlatot, figyelemmel a jogszabályokra és az
eljárást megindító felhívásban foglaltakra, alkalmas a szerződés
teljesítésére. A képviselőtestület álláspontja az, hogy az eljárás
nyerteséül Hérán József (5474 Tiszasas, Fő út 106.) alatti
székhelyű egyéni vállalkozót hirdeti ki, nettó 1.320.000,Ft +
ÁFA ajánlati árral, mivel ő adta a legalacsonyabb ajánlati árat
tartalmazó ajánlatot.
Start mintaprogram keretében „Öntöző és permetező felszerelés
berendezések beszerzésére” kiírt pályáztatási eljárásban a
képviselőtestület a beérkezett ajánlatok alapján megállapítja,
hogy két ajánlattevő tett érvényes ajánlatot, figyelemmel a
jogszabályokra és az eljárást megindító felhívásban foglaltakra,
alkalmas a szerződés teljesítésére. A képviselőtestület az
eljárás nyerteséül a MalupeAgro Kft. (6135 Csólyospálos,
Kossuth u. 104) alatti székhelyű gazdasági társaságot hirdeti
ki, 1.567.000,Ft + ÁFA ajánlati árral, mivel ő adta a legalacso
nyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlatot.
A képviselőtestület úgy határozott, hogy az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyi
ségek bérleti díját a 2016. évre nem emeli, a 45/2015. (III.26.)
számú határozat marad érvényben.
A képviselőtestület megtárgyalta a Települések közbiztonsá
gának megteremtésére irányuló biztonságtechnikai fejlesztések
0116TFRTSPNS pályázatot és úgy határozott, hogy az 58/2016
(III.31.) számú képviselőtestületi határozatot módosítja, és a
2016. évi költségvetésből 127.000, Ft önerőt biztosít.

Tiszakürt Község Önkormányzata ezúton tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, hogy a község főterén térfigyelő kamerarendszer
került kiépítésre. A térfigyelő rendszer az első világháború
történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renová
lására, helyreállítására kiírt KKETTKKCP02 című pályázaton
elnyert pénzösszegből valósulhatott meg. A rendszer jelenleg
négy darab nagyfelbontású kültéri kamerából áll. A térfigyelő
kamerák a Hősök tere megfigyelésére kerültek látható módon
kihelyezésre. A kamerarendszer a nap 24 órájában működik.
A térfigyelő rendszer létrehozásának célja:
 a közbiztonság erősítése, a közterület általános használati
szabályainak biztosítása.
 a rendszer által ellenőrzött közterületen található vagyon
megóvása és felügyelete.
 a lakosság, a településre belépők, a települést meglátogatók
biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.
 a rendőrség bűnüldöző munkájának támogatása és a két
szervezet közötti együttműködés erősítése.
A kialakításra került térfigyelő rendszer a közterületről készült
felvételeket folyamatos jelleggel rögzíti és eltárolja a rend
szerhez tartozó adatrögzítő eszközön. A szerver a Tiszakürt
Község Önkormányzat hivatalának Hősök tere 1. szám alatti
helyiségben került elhelyezésre. A központban élőkép nem
kerül online ellenőrzésre. A számítógépes rendszerben utólag
a felvételt kizárólag a rendőrség képviselője tekintheti meg.
A rögzített felvételek felhasználhatóak büntető, vagy szabály

sértési eljárás lefolytatásához, valamint közigazgatási hatósági
eljárásban egyaránt.
Az önkormányzat a térfigyelő rendszer üzemeltetésével és
kezelésével a rendőrséget bízza meg. A szervezetet a rendőr
ségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42. §a hatalmazza fel
arra, hogy közterületen, ahol az közbiztonsági, bűnmegelőzési,
valamint bűnüldözési célból igazolhatóan szükséges, bárki
számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet
el és felvételt készíthet.
A rendőrség képviselője a térfigyelő rendszer üzemeltetésére
és kezelésére, az azzal készített álló és mozgókép felvételek
rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint
a fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag
az Rtv.ben, az egyéb jogszabályokban, valamint a térfigyelő
rendszer működtetésére és kezelésére vonatkozó adatkezelési
szabályzatban meghatározottak szerint jogosult.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mintegy 600.000 címen
térképezi fel Magyarország mezőgazdaságát 2016. május 15.
és 2016 július 15. között.
A KSH az agráriumban tevékenykedő gazdaságok helyzetének
feltárása érdekében gazdaságszerkezeti összeírást hajt végre
2016. június 1jei időponttal „Agrárium 2016” címmel. Az
összeírás célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerke
zetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles
adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, a gazdálkodók
és az Európai Unió részére.
Az adatfelvétel két szakaszban történik elektronikus úton,
2016. május 1529. között van lehetőség a válaszadásra egy
online felületen, majd ezt követően a kérdőívek összeírók
közreműködésével  tablettel, laptoppal  történő kitöltésére
2016. június 1. és 2016. július 15e között kerül sor.
Az idei összeírásnak egyik újdonsága, hogy a kiemelt jelen
tőségű mezőgazdasági termelést végző egyéni gazdaságok
kizárólag elektronikusan szolgáltathatnak adatot. Mintegy 50
ezer támogatásban részesülő, mintakörzetbe került egyéni
gazdaságnak ugyancsak lehetősége lesz az adatszolgáltatás
ezen formájára. Aki él ezzel a lehetőséggel, ahhoz már nem
látogat el összeíró. Az internetes adatszolgáltatás május 15e
és 29e között lehetséges, melynek tudnivalóiról előzetesen
tájékoztatást kapnak az érintettek. Az elektronikus kérdőív
csak ebben az időszakban érhető el a www.ksh.hu weboldalon.
A felmérés másik újdonsága, hogy „papírmentes”, azaz 2016.
június 1. és 2016. július 15. között az összeírók elektronikus
eszközökkel, tabletekkel, laptopokkal járják a körzeteikben
számukra kijelölt gazdaságokat és így végzik az összeírást.
Az adatfelvétel többek között kiterjed a használt földterületre,
az állatállományra és a munkaerőre vonatkozó kérdésekre.
A felmérés fontos eleme az úgynevezett gazdaságküszöb,
mivel a küszöb alatti méretű földterület, illetve állatállomány
nem minősül gazdaságnak, így ezekről a háztartásokról csak
néhány alapinformáció kerül rögzítésre.
Gazdaságnak minősül az a háztartás, melynek 2016. június 1én
a művelésben tartott területe, művelési áganként, vagy együt
tesen legalább 1500 m2, vagy a gyümölcsös, illetve szőlőterülete

különkülön vagy együttesen legalább 500 m2. Üvegház, illetve
fóliasátor esetén 100 m2 a határ, míg gombatermesztésre hasz
nált területnél 50 m2. Az állatállományra vonatkozóan a határ
egy nagyobb élőállat, illetve 2525 házinyúl, prémes állat,
vágógalamb, vagy 5 méhcsalád.
A felsoroltakból már egy feltétel megléte esetén is gazdaság
ról beszélünk. Ugyancsak gazdaság az az adatszolgáltató, aki
a felmérést megelőző egy évben mezőgazdasági szolgáltatást
végzett.Az adatszolgáltatást kormányrendelet írja elő, így az
érintettek számára a válaszadás kötelező.
Az adatokat a KSH statisztikai célra gyűjti, azokat csak össze
sítve publikálja. Az adatok közzététele szeptemberben várható,
az állatállomány, illetve a föld és vetésterületi adatok publi
kálásával, összhangban az Európai Unió adatszolgáltatási
határidejével. Az összeírás további előzetes adatai november
közepén jelennek meg. A végleges adatokat tartalmazó adatsor
2017. II. negyedévében jelenik meg.
JászNagykunSzolnok megye 2013as mezőgazdasági adatai:

A 2013. évi gazdaságszerkezeti összeírás alapján a megyében
467 gazdasági szervezet, valamint 20.000 egyéni gazdaság
végzett mezőgazdasági tevékenységet. A mezőgazdaság súlya
(a GDPhez való hozzájárulás alapján) az országos átlag
mintegy kétszerese, 2014ben az előzetes adatok szerint
9,1% volt. 2015ben a földterületének 56%a (az országos
átlagot meghaladóan) szántó volt. A 331.000 hektár szántó
terület 30%án búzát termesztettek. JászNagykunSzolnok
megye az ország legnagyobb búzatermő vidéke, 2015ben
innen takarították be az országos termésmennyiség 8,9%át.
A kalászos gabonafélék közül országos jelentőségű az árpa
termesztése is. A megye területének 43%án kalászos gabona
féléket, 21%án napraforgót, 11%án kukoricát termesztettek.
A megyei napraforgómagtermés az országos 11%a volt. A
főbb gazdasági haszonállatfajok közül 2015. december 1jén
234 ezer sertést, az országos állomány 7,5%át tartották a
megyében, az állomány az 5. legnagyobb a megyék között,
és 2011 óta folyamatosan bővül. A megye szarvasmarha és
juhállománya egyaránt közel 7%a az országosnak, egyed
számuk 55 ezer, illetve 78 ezer.
További információ a 2016. évi mezőgazdasági összeírásról
a http://www.ksh.hu/agrarcenzusok linken érhető el.

A "TeSzedd!  Önkéntesen a tiszta Magyarországért" akció ma
hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma, mely az idén immár
hatodik alkalommal valósult meg. Magyarország 2014ben
csatlakozott az európai kezdeményezésű „Let's clean up
Europe!” eseménysorozathoz. Az országos szemétgyűjtési
akciót, idén április 28.  május 1. között tartották meg.
Tiszakürtön április 30án reggel 8 órától volt lehetősége az
önkénteseknek, hogy megtisztítsák településünk utcáit a nem
kívánatos szeméttől. A kiindulási pontunk a polgármesteri
hivatal épülete volt, ahol szép számmal jelentek meg a helyi
lakosok. Innen kisebb  nagyobb jókedvű csoportok indultak
útnak a zsákokkal és gumikesztyűkkel felszerelkezve, hogy
„tavaszi nagytakarítást„ végezzenek községünkben.

Szerencsére nem sok dolgunk akadt, hiszen az általános
iskola tanulói pár héttel korábban szintén tisztogattak és
lakosaink többsége is szép rendben tartja portáját. Azért akadt
tennivalónk is néhány helyen, de többségében elmondható,
hogy szép rendezett a településünk. A bezsákolt szemetét
elszállításáról az önkormányzat gondoskodott.
Az elkövetkező években remélhetőleg egyre többen fognak
csatlakozni az ilyen és ehhez hasonló akciókhoz, példát mutatva
ezzel gyermekeinknek, akik így szembesülhetnek a környezet
szennyezés káros hatásaival így felnőve talán tudatosabban
fogják óvni lakókörnyezetüket.
Bori Edit

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Czucziné Keresztes
Anita a Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője szülési
szabadságát tölti.
Távolléte alatt Fülöpné Dr. Sisák Zsuzsanna aljegyző helyettesíti.
Az aljegyző feladata a jegyző teljes jogkörrel való helyettesí
tése annak távolléte alatt, a jegyző által meghatározott feladatok
ellátása, a törvényesség biztosítása a Polgármesteri Hivatal és
az Önkormányzat működésében.
Fülöpné Dr. Sisák Zsuzsanna aljegyző elérhetőségei:
Telefon:
06 56 / 318  001
Email:
jegyzotkurt@invitel.hu
Személyesen: keddenként 8:0011:30 és 13:0015:30 között

Boldog István országgyűlési képviselő 2016ban az alábbi
napokon tart fogadóórát Tiszakürt Hősök terén, 14:00 órától:
•
•
•
•

2016. Május 26. (csütörtök)
2016. Július 28. (csütörtök)
2016. Szeptember 22. (csütörtök)
2016. November 24. (csütörtök)

Boldog István országgyűlési képviselő elérhetősége:
Telefon: 06 20 / 380  0709
Email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com

Lehetőségek és lehetetlenségek
Vagy írhatnám azt is: "A kürti 20..." emlékezve a nemrégiben
megjelent könyvre. Érdekes dolog az, kire hogy hat a világ,
amiben él, és ennek a cikknek pont ezért lett a címe az ami.
Biztos másutt is így van. Van aki a lehetőségeket látja meg,
másoknak csupa lehetetlenségből áll a világ.
Ha az elmúlt 20 évet nézem, de ha kiragadom az utolsó
mondjuk 3 évet belőle, ugyanazt mondhatom: a lehetőségeket
látom. Sokat hallom  helyben  nincs itt lehetőség, ha
idelátogató emberrel beszélek, a lehetőségek tárházát látja a
faluban. Most akkor kinek van igaza?
Minden ott dől el, hogy magadat milyennek látod, és hová
jutsz el az önismereteddel. Nagyon modern gondolatnak
hangzik, kevesen tudják, hogy Kálvin Jánost, a reformátort
idézem, az 1500as évekből. Amikor nézem a kürti Egyház
életét, akkor láthatom lehetőségnek, és lehetetlenségnek. Az
utóbbi néhány év, úgy 2011től, arra kényszerít, hogy azt
mondjam: a lehetetlenségben a lehetőséget kellett észrevennem.
Példaként: 12 milliós templom felújítás  logikai lehetetlenség,
mégis megvan. A széltől lesodort csillag  a tehetetlenségből
a lehetőségbe vezető út  és rajta olyan fényes kis megállók,
mint a karácsonyi játékosztás a gyerekeknek, a most induló
Szent Márton Zarándokút lehetőségei, és további tervek,
amelyek idővel valóra válhatnak.
Persze lehetne beszélni végtelenül sokat a lehetetlenségekről,
konokságról, butaságról, irigységről, gyűlölködésről. Megha
gyom másoknak, hogy erről beszélgessenek, én meg örömmel
várom az új LEHETŐSÉGEKET, amelyeket Isten ad.
Szomorú, hogy Tiszakürtön kevés ember látja a lehetőségeket,
de ugyanakkor érdekes módon jó is, mert én azok közé
tartozom, akik látnak. Túl vagyok már azon, hogy érdekeljen,
vagy zavarjon, hogy mások hogyan ítélik meg a munkámat.
Kimegyek a templomkertbe, amikor süt a nap, és gyönyör
ködöm. Gyönyörködöm a csodákban, amit ajándékba kaptunk
Istentől, a megújult templomban, az új csillagban, a szép
kertben, és ilyenkor érzem igazán, mennyire igaz: a mi Istenünk
a lehetőségek Istene, aki képessé teszi a benne bízókat a
lehetetlenre is. Ilyenkor imádkozom. Imádkozom, hogy egyre
több embernek nyíljon meg a szeme a látásra, vegye észre a
lehetetlenség szürkeségében, azt a csillogást, pici ékszert, amit
úgy hívnak: T I S Z A K Ü R T
Muzsik Tamás

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kicsit visszatekintünk Húsvét szent ünnepére. Megköszönöm,
hogy a nagyheti szertartáson résztvettek. Külön köszönet az
Ökumenikus énekkarnak, hogy Húsvét szent napján, a szent
misén lelkes énekükkel emelték a Liturgia szépségét. Köszönet
a híveknek, akik időt, fáradságot nem kímélve kitakarították
a templomot és a plébániát.
Április utolsó vasárnapján imádkoztunk a jó termésért, a jó
Isten áldását kértük munkánkra. Május 15én és 16án volt

Pünkösd ünnepe. Sajnos sokan nem is tudják, mit ünneplünk
ezen a napon, ezért most pár sorban a teljesség igénye nélkül
szeretnék írni e jeles napról.
A Pünkösd szó ötvenediket jelent, ugyanis a Húsvét után az
ötvenedik napot jelenti. E napon jött el a Szentlélek (az Isten
lelke), hogy bátorítsa az apostolokat, és eszükbe juttasson
mindent amit Jézusról hallottak és láttak. Ezért nevezzük a
napot az egyház születésnapjának is. A Szentlélek ma is vezeti,
élteti Egyházát egészen a világ végéig, mi pedig a Bérmálás
szentségében kapjuk meg a Szentlelket. A következő ének
szépen összefoglalja Pünkösd ünnepét:
„Apostolok Pünkösdnap összebújtok, félvén.
Zúgás kelt a magasból, mint a sebes szélvész.
Betöltötte házukat, tüzes nyelvek szálltak.
És a gyenge félőkből harcos hősök váltak.”
SZVU/98,3
Május 1től szeptember 1ig minden vasárnap délután 5 órakor
kezdődnek a szentmisék. Szeretettel hívlak és várlak benneteket
a Szentmisére!
Varga Tamás

Az alapítvány életében a 2015. év csendes, nyugalmas évnek
mondható.
A 3A Takarékszövetkezet 20.000.Ft adománnyal segítette a
működésünket. A tavalyi évben az adózók 1%a 165.259,Ftot
jelentett, amit továbbra is szívesen veszünk, ha nekünk ajánlják
fel. Adószámunk: 19222545116.
2015. évi adófelajánlásokból a gyerekek osztálykirándulásaihoz
nyújtottunk segítséget 178.435, forinttal. A sportolásra csak
10.000,Ft utazási hozzájárulással tudtunk segíteni. Budapesti,
illetve szolnoki színházlátogatásra 101.942, forint buszköltség
hozzájárulást adtunk.
Szerény lehetőségeinkhez mérten szeretnénk minél jobban
segíteni, hogy gyermekeink a lehető legtöbbet kapják tőlünk.
Az alapítvány nevében: Szöllősi Sándorné
A Tiszakürti Iskola Tanulóiért Alapítvány sikeresen pályázott
az Emberi Erőforrás Minisztérium által kiírt Nemzeti Tehetség
program projektjére. A programban képzőművészeti, valamint
énekzenei témában fejleszti az iskola 15 tehetségígéretét.
A gyermekek különösen kedvelik az üvegfestést, a hímzést
valamint a hangszer kíséretes művekkel való foglalkozást. E
projekt segítségével vásároltunk többek között elektromos
zongorát, ritmushangszereket, televíziót, fajátékokat, CDket,
kottákat, valamint a foglalkozásokhoz szükséges eszközöket és
anyagokat.
2016. májusában a kecskeméti Kodály Iskola egyik gyermek
kórusának óráját látogatjuk meg, valamint, megtekintjük a
Szórakaténusz Játszóház és Játékmúzeumot, ahol foglalkozáson
is kipróbáljuk a kézügyességünket.
A projekt szervezője Brukner Lajosné

Óvodai élet
A karácsonyi ünnepek elmúltával ránk köszöntött az újesz
tendő. Új év, új lehetőségek és e mellett régi hagyományaink
megőrzése.
A havat hiába vártuk az idén is, nem érkezett meg. Így a
hóember építést, a hógolyózást és a szánkózást nem igazán
tudtuk művelni. Viszont most is nagy sétákat tettünk az arbo
rétumban és a Tiszaparton. Szerencsések vagyunk, hogy ilyen
csodálatos környezetben tölthetjük időnket. A téli hidegben
az itt maradt kis madárkák is számíthattak ránk, folyamatosan
figyeltük és szükség esetén feltöltöttük az etetőjüket.
Az év második hónapja a farsangi készülődésről szólt. Február
6án a „Pillangók” előadták kis műsorukat az arborétumban,
az ottani Télűző mulatságon.
Egy hét múlva elérkezett az óvodai Farsangi Karnevál, amit
hagyományainkhoz híven a Művelődési házban tartottunk meg.

A karnevál elején a jó hangulatról ismét S. Nagy Péter
gondoskodott műsorával. Ezután mindkét csoport előadta,
amit erre az alkalomra tanult, ezzel köszöntve a megjelenteket.
A jelmezesek felvonulása nagy élmény volt mindenkinek. Egy
kicsit mindenki annak érezhette magát, ami szeretett volna
lenni. A karnevál ideje alatt büfé működött és a jó zenéről
Tompa Imre gondoskodott. Bízom benne, hogy aki eljött
hozzánk, jól érezte magát és egy élményekkel teli délutánnal
lett gazdagabb. Külön köszönet patronálóinknak, a Szülői
Szervezetnek és az óvoda minden dolgozójának!
Patronálóink, akik önzetlenül segítették a rendezvényünket:

3A Takarékszövetkezet, ifj. Balla Károly, Bartus Sándorné
Csabai László, Czucziné Keresztes Anita, Gácsi Kitti, Hérán
és Társa Bt., Dr. Kecskés Béla, Dr. Kiss Györgyné, Kiss Lajos
Komlós Ferenc, Melis Pékség, Mojzinger Tibor, Nagycsalá
dosok Egyesülete, NINE 2005 Bt., Nyikos Károlyné, Patkó
András, Román Bertalan, Sinka Andrea, Szabó László (Korona
ABC), Szeleczki Károly, Tiszakürt S. E., Tompa Imre, Tóthné
Jakab Éva,Trabach János, Varga Lajos (Lakitelek).

Február végén nagycsoportosaink közül két gyermek képvi
selte óvodánkat a Tiszaföldváron megrendezett versmondó
versenyen, ahonnan oklevéllel tértek haza.
Ez évben is versekkel, dalokkal, kokárdával és nemzeti színű
zászlókkal ünnepeltük a Március 15ét.

Március 22én a „Pillangók” Kunszentmártonban töltöttek el
egy roppant mozgalmas délelőttöt a Tótágas Toma Túrán.
Ugyanezen a napon a „Sünikék” ellátogattak Németh György
hangszerkészítőhöz, ahol a hangszereket ki is próbálhatták.

Április elsején a nagyok meglátogatták a könyvtárat, ahol
játékos vetélkedőn vehettek részt. E hónap elején a leendő
elsőseink az általános iskolába látogattak el, ahol kicsit bele
kóstolhattak, milyen lesz ősztől az élet az iskolában. Április
22én a „Föld napja” jegyében udvarszépítő délutánt tartottunk,
sok szép virág került elültetésre. Az együtt végzett kerti
munka után kicsiknek és nagyoknak is jól esett a kacsazsíros
kenyér hagymával és uborkával. Április utolsó péntekjének
délutánján köszöntötték gyermekeink mindkét csoportban az
Édesanyákat és a Nagymamákat. A „Süni” csoportosok az
évzáróval egybekötve tették ezt meg.
Május 2án hat nagycsoportos óvodásunk környezetismereti
vetélkedőn vehetett részt Tiszaföldváron. A hónap vége felé
sor került a csoportonkénti kirándulásokra. A „Süni” csoport
Csongrád  Bokrosra utazott a „Vadnyugati városba”, a „Pillangó”
csoportosok pedig a Felsőlajosra, az állatkertbe.
Május utolsó péntekjén elbúcsúznak óvodánktól az ősszel
iskolába induló nagycsoportos gyermekeink!
Nagy Éva Anna óvodapedagógus

Iskolai élet
A 2015/2016os tanév II. félévében is rengeteg élmény, verseny,
program várta tanulóinkat:
2016. február 20án tartottuk (a télbúcsúztatás keretén belül) a
Farsangi mulatságunkat. Idén is remek jelmezekkel, produkci
ókkal kápráztattak el bennünket a gyerekek. Rendhagyó módon
a szülők és a pedagógusok közös tánca zárta a műsort.
2016. március 22én nyílt tanítási napot szerveztünk az iskolában,
amelyre az iskolában tanuló gyermekek szülei látogathattak el.
2016. március 30án a leendő 1. osztályos tanító nénik meglá
togatták az óvodában a nagycsoportosok délelőtti foglalkozását,
ahol egy kicsit megismerkedhettek a gyerekekkel.
2016. április 4én a nagycsoportos óvodások jöttek el hozzánk,
ahol a 4. osztállyal közös kézműves foglalkozáson vehettek
részt. Reméljük, hogy már nagyon várják az iskolakezdést.
2016. április 6án iskolánk Szakmai napot szervezett, melyre
meghívást kaptak a környező települések polgármesterei,
képviselői (Csépa, Nagyrév, Tiszakürt) pedagógusai, óvoda
pedagógusai. Ezen az eseményen szaktárgyi és szakköri órákat
tekinthettek meg a jelenlévők.
2016. április 13án a leendő 1. osztályos szülőknek biztosítot
tunk nyílt napot, ahol Papp Ágnes (matematika) és Tamasiné
Tálas Melinda (Táblajáték) óráját tekinthették meg.
Tanulmányi versenyek:
Kakuk Zsombor 2. osztályos tanulónk a Bendegúz Tudásbaj
nokság megyei döntőjében matematika tantárgyból 3. helyezést
ért el. Mojzinger Boglárka 3. osztályos tanulónk a TekiTotó
(matematika) levelezős versenyen arany fokozatot ért el. Ezúton
is gratulálunk nekik.
Tamasiné Tálas Melinda

A Határtalan pályázat keretében 2016. március 2428. között
az iskola két tagintézményének 22 tanulója vett részt az erdélyi
kiránduláson.
Az indulás előtt több felkészítő órát tartottunk a gyerekeknek,
amelyet ezúton is köszönünk kollégáinknak, hiszen így megis
merkedhettek Erdély növényvilágával, irodalmával, földrajzi
tulajdonságaival, illetve történelmével.
Első úticélunk Déva volt, ahol megtekintettük a várat, majd
látogatást tettünk a Dévai Szent Ferenc Alapítvány központ
jában, ahol Böjte Csabával is sikerült találkoznunk. A gyerekek
megismerhették az otthonban élő gyermekek életét, és meg
tekintettük a múzeumukat. Még ezen a napon Gyulafehérvár
nevezetességeit ismerhettük meg, s felelevenítettük Bethlen
Gábor fejedelemségéről tanultakat.
Este megérkeztünk első szálláshelyünkre, Torockóra, ahol festői
szépségű táj között pihenhettünk, s reggelre hóesésre ébredtünk.

Második nap a tordai sóbányában tettünk látogatást, ahol a
remek idegenvezetőnknek köszönhetően számos ismeretet
gyűjtöttünk. Majd délután a Tordaihasadékban tettünk egy
hosszú túrát, amelynek során éles sziklákon, függőhidakon
keltünk át. A Hargitákon átkelve még hógolyózásra is futotta
időnkből. Betekintést nyertünk a torockói általános iskola
életébe s a helyi gyerekekkel rögtön megtalálták tanulóink a
hangot, a foci révén. Felkerestük a Kárpátmedence legrégebben
épült házát is.
Harmadik nap Segesváron töltöttük az időt, ahol a Diáklép
csőn is végigmentünk, majd Fehéregyházán egy rendhagyó
történelemóra keretében idéztük fel Petőfi Sándor halálának
körülményeit.

Húsvét vasárnap gyermekmisén vettünk részt Székelyudvar
helyen, itt megtapasztalhattuk, hogy az Erdélyben élő magyarok
számára a vallás milyen összetartó erő.
A második szálláshelyünkön, Tibódon megismerhettük a
sajtkészítés mesterségét, illetve házigazdáinknak köszönhetően
megtekinthettük, hogyan is tudják önellátóan működtetni a
panziójukat. Mindkét szálláshelyen megkóstolhattuk a helyi
specialitásokat és a helyi ízeket. Utunkat a korondi fazekas
remekek vásárlásával és a marosvásárhelyi vár céhbástyáinak
megtekintésével zártuk.
Az átélt élmények felejthetetlenné tették a tavaszi szünetünket.
Sárai Gyöngyvér

Április 8án mi is részt vettünk a Csongrádon immár VIII. alka
lommal megrendezett Határon Túli Honismereti Versenyen.
A tiszakürti tagintézményünket 20, a csépai tagintézményünket
pedig 7 tanuló képviselte. Az előzetes feladat során mind az 5
csapattal elkészítettük a paraszti munkákhoz és a csapatnévhez
tartozó tablót és menetlevelet, illetve népszokásokat drama
tizáltunk. Az első ilyen típusú versenyünk volt, s csapataink
jól szerepeltek. A 24 (Magyarországról és határon túlról érkező)
csoportból négy csapat a 917. hely között végzett. Nagy
örömünkre a Mucsi Vivien, Varga Dóra, Paulusz Adrienn, Nagy
Veronika, Vágó Frida összeállítású csapat pedig megszerezte a
dobogós helyet. A versenyen többféle feladatot kellett megoldani.

A feladatok között voltak gyorsasági kvízkérdések, kereszt
rejtvény, totók. Emellett egész napos kirakodóvásárt is tartottak
a szervezők, ahol régi mesterségekkel ismerkedhettek meg a
gyerekek. Kipróbálhatták a kalácsfonást, s élőben láthatták a
kosárfonást és egyéb kézműves foglalkozásokat.

Eredményesen és élményekkel gazdagon tértünk haza, s jövőre
ismét szeretnénk részt venni a versenyen.
Sárai Gyöngyvér

Április 22én a Községi Kulturális Központ és Könyvtár
szervezésében a felső tagozatos tanulók vetélkedőn vettek
részt az Arborétumban. Minden osztályból 8 fő jelent meg, s
sorsolással alakították ki a csapatokat, hogy minden csapat
ugyanolyan eséllyel induljon.

A szervezők találékonyságát dicséri, hogy csapatneveknek a
négy elemet választották. A résztvevőknek a vetélkedő során
elméleti és ügyességi feladatokat kellett megoldani, melyek
többkevesebb sikerrel zárultak. Földrajzi totót töltöttek a
gyerekek, más állomáson szelektíven kellett a hulladékokat
szétválogatni. Az utóbbi feladat ráébresztett bennünket, hogy
itt van még mit gyakorolni. Ügyességi játékokra is sor került,
mozgó karikán labda átdobásra, hurkapálcákkal dióhordásra,
és hullahoppozásban mérték össze magukat a tanulók. Az ered
ményhirdetéskor minden résztvevő jutalomban részesült, így
elmondható, hogy igazából nem a helyezés volt a lényeg,
hanem az, hogy mindenki jól érezze magát, s ez meg is valósult.
Köszönjük!
Sárai Gyöngyvér

Április 29én rendezte meg iskolánk a II. Járási Színjátszó és
Kórustalálkozót, melynek ezúttal Csépa adott otthont. A tavalyi
év sikerén felbuzdulva úgy gondoltuk, van helye a járási iskolák
számára ennek az összejövetelnek, hiszen számtalan tehetséges
gyerekcsoport létezik, akik meg szeretnék mutatni magukat
szélesebb körben is. Énekkarok és színjátszó csoportok is képvi
seltették magukat: 6 iskolából összesen 232en vettek részt 13
műsorszámmal ezen a délelőttön. A vidám jelenetek, valamint az
énekkarok fülbemászó dallamai mindenkit magukkal ragadtak.
A Tiszakürti Körzeti Általános Iskola énekkarától Brukner
Lajosné, Anita tanár néni vezetésével csodálatos dalokat hallhat
tunk. A dráma szakkörös tanulók hónapokon keresztül írták
azt a jelenetet, amit aztán színpadra vittek, és amelynek címe:
Hipnotizált szülinap a Százholdas Pagonyban.
Miután mindenki előadta a műsorszámát, egy finom ebédet is
elfogyaszthattunk pazar környezetben, a csépai Missziós Házban.
A tavalyi rendezvényen is már érezhető volt az az eufória, ami
minden résztvevőn eluralkodott a nap végére.
A boldog és elégedett gyermekarcok arról árulkodtak, hogy
megéri a soksok gyakorlás, próba, izgalom, mert jutalma a
büszkeség és az a néhány új barát, akikkel minden bizonnyal
jövőre is találkozhat minden kis tehetség.
Bódi Brigitta

A 34. osztályos tanulók szeptember óta szakköri formában
készültek a rendőrség által szervezett kerékpáros KRESZ
versenyre. A felsősök Hajdú Lajos segítségével tökéletesítették
az alsóban megszerzett ismereteket.

Az iskolai fordulón alsóban Filip Virág és Szabó Martin, a
felsőben Ónodi Klaudia és Gulyás Dávid teljesített a legjobban.
A Kunszentmártonban megrendezett területi versenyen Virág
és Martin 3., Klaudia pedig 1. lett, így továbbjutott a megyei
fordulóra, ahol 3. helyezést ért el.
Fehérné Szőke Erika
2016. május 8án Szolnokon voltam KRESZ versenyen. A felké
szítőm Hajdú Lajos bácsi volt. Nagyon szépen köszönöm neki,
hogy sokat segített és elvitt a versenyre, ahol 3. helyezést értem
el. Nagyon jól éreztem magam és remélem a következő verse
nyen is ilyen, vagy jobb eredményt érek el.
Ónodi Klaudia

Tizennegyedik alkalommal került megrendezésre a verseny,
melyre ismét a szélrózsa minden irányából érkeztek a futók.
Tizenöt település 126 sportolója (97 gyermek és 29 felnőtt)
vágott neki a különböző távoknak. Napos, ideális futóidőben és
szép természeti környezetben sportolhatott mindenki, hiszen
idén a futás útvonalába a Tisza gátja is beletartozott.

Vidám célba érkezőknek tapsolhatott a népes szurkolósereg. Az
érmeken kívül kupát kaptak a hosszabb távok leggyorsabbjai
és számos különdíj is gazdára talált.
Tiszakürti és iskolás érmesek:
1. Román Lili
3. Téren Nikoletta
1. Tálas Regő Áron 3. Nagy Veronika
3. Felföldi Máté
1. Urbán Vivien
3. Fehér Erik, Tompa Dávid
és Zsoldos Attila
4 km gyerek: 1. Gáll Netta
1. Csikós Zoltán
Óvodások:
III. kcs.:
IV. kcs.:
V. kcs.:

Április 14én a „Dobd a kosárba” verseny utolsó fordulójára
került sor Tiszakürtön. Az alsósok küzdelmében a kisebbek
második helyezést értek el, a nagyobbak pedig lelkes és remek
játékkal nyertek, Martfű ellen 16:8, Rákóczifalva ellen pedig
24:4 arányban. A megyei négyes döntőben fogják iskolánkat
képviselni.

Csapatok:
12. o.: Diós Jázmin, Kakuk Zsombor, Kocsis Ákos, Kocsis
Kata, Kocsis Krisztina, Komlós Lili, Nyírlucz József,
Szőke Zoltán, Tímár Benjamin, Tímár Zsanett, Utassy
Brigitta, Váradi Iringó,
34. o.: Balla Károly, Csikós Csanád (nagyobbakkal játszottak),
Filip Virág, Kabók Dzsenifer, Kocsis Panna, Pintér
Alexandra, Pintér Boglárka, Rab Veronika, Rab Viktor,
Szabó Martin, Utassy Márió,
Gratulálok és büszke vagyok rátok!

4 és 8 km felnőtt:

1. Tamasiné Tálas Melinda, 2. Szilágyiné Tóth Éva, 1. Fehérné
Szőke Erika, 2. Csikós Zoltán, 1. Kovács Zita
A 4 km leggyorsabb versenyzői Tamasiné Tálas Melida és a
kunszentmártoni Kruzslicz Ferenc.
8 kmen a legjobb időt Kovács Zita (36:05) és Budapestről
Tigyi László (34:08) érte el.
A támogatók ajándékcsomaggal kedveskedtek azon csalá
doknak, ahonnan sokan eljöttek futni. A tiszainokai Kocsis
családból mind a hat gyermek rajthoz állt, Csikós Zoltán
szintén elhozta magával a család aprajátnagyját, Szilágyiné
Tóth Éva két gyermekével állt rajthoz, Fehérné Szőke Erika
testvérével ért célba, emellett gyermekei is futottak, Csikós
János és családja Majosházáról, Valastyán János Nagyszénásról
érkezett hozzánk. Kapott különdíjat a legfiatalabb és legidősebb
résztvevő is.
Köszönet a támogatóknak: Hérán és Társa Bt. Virágbolt
Hérán József és Kovács Magdolna, Horváth László Tiszakürtért
Alapítvány, Kalló Levente (Tiszainoka), Katona József, Tisza
kürti Körzeti Általános Iskola, Tiszakürt Községi Sport Egyesület.
Köszönet a soksok segítőnek, az iskola pedagógusainak,
gyerekeknek és a szülőknek, a Polgárőrségnek a verseny sikeres
lebonyolításához nyújtott segítségért!

Kecskeméten, a Vásárhelyi Futófesztiválon, is résztvett néhány
versenyző Tiszakürtről, akik jó hírét vitték a településünknek.
Eredmények:
2,5 kmen Zsoldos Attila korcsoport 6. helyezést ért el. 5 kmes
távon Csikós Zoltán korosztályos 3. helyezett lett, Csikós Csanád
pedig 10. helyezett. Kovács Zita korcsoportjában 6. helyezést
ért el félmaratonon (eddigi legjobb eredményével). Tigyi László
(aki ugyan most nem Tiszakürtön él, de itt született) félmaratonon
korcsoportjában 1. helyezést ért el. Számomra (Paulovics Attila)
egy korosztályos 4. hely jött össze 10,4 kmen. Ezúton is gratulálok
mindenkinek a sikeres szereplésért.

A Nyárlőrincen megrendezett futóversenyen is ismét sikeresen
helytálltunk. Csikós Hanga sikeresen teljesített 250 métert.
Csikós Csanád 1000 men korosztály 1. helyezett, az alsó tago
zatosok között abszolút 1. helyezett lett. Ifj. Csikós Zoltán 5000
men 20 év alattiak között 4. helyezett, abszolút 11. helyezett
lett. Csikós Zoltán 5000 méteren korosztályos 6. helyezést,
és abszolút 15. helyezést ért el.
Paulovics Attila

Visszapillantó
Idén második alkalommal került megrendezésre Tiszakürtön
 ezért immár mondhatom azt is, hogy hagyományőrző  a
Farsangi Retro Disco. Február 27én kiléptünk a hideg, unalmas
és szürke téli hétköznapokból és csaptunk egy fergeteges retro
discot a művelődési házban.

Nem biztos, hogy eleget olvasnak a kicsik  az én véleményem
szerint  ugyanis azokban a mesékben sokkal tájékozottabbak
voltak, amiket a televízióból ismertek. De nemcsak „agytorna”
volt a vetélkedő, a feladatok a gyerekek fizikai ügyességét is
próbára tették. Néha a nézők jobban élvezték a látványt, mint
a próbák „elszenvedői”. Összességében egy nagyon jó hangu
latú délutánt töltöttünk együtt. A végén a versenyzők oklevelet
és apró ajándékokat kaptak.
Dantesz Pálné

A hűvös és szeles idő ellenére szép számban összegyűltek a
tiszakürti lakosok 2016. március 15én a református templomban,
hogy együtt emlékezhessünk az 1848/49es forradalomra és a
szabadságharc hőseire. Az ünnepi istentisztelet után az ötödik
osztályosok műsorának keretében egy kis múltidézésen vettünk
részt a művelődési házban. Visszaemlékeztünk 1848. március
15e történéseire, majd megkoszorúztuk az 1848/49es emlék
művet a Szoborkertben.

A zenét Szabó Zoltán  alias Zooleebaa  szolgáltatta nekünk,
nemcsak a helyi, hanem a környékbeli települések bulizni
vágyó közönségének örömére. Öröm volt számomra látni azt,
hogy igenis van igény ilyesfajta szórakozásra, igenis lehet
ésszerű kereteken belül bulizni, és igenis vannak Tiszakürtön
olyan rendezvények, amire szívesen jönnek fiatalok és közép
korúak Cserkeszőlőből, Tiszainokáról, Kunszentmártonból,
Lakitelekről kikapcsolódni. A cikkem elején említettem, hogy
2016ban már a második Farsangi Retro Disco került megren
dezésre, ezért nem is szaporítanám tovább a szót: 2017ben
szeretettel várok mindenkit a harmadik Farsangi Retro Discoba
a tiszakürti művelődési házba!
Csabainé Huszár Zita

Március első hetében gyerekzsivaj töltötte be a művelődési ház
nagytermét. A Községi Kulturális Központ és Könyvtár mese
vetélkedőt szervezett az alsó tagozatosokból álló csapatoknak.
Négy csoport mérte össze tájékozottságát a mesék világában.

A továbbiakban, a megemlékezést a bogarasi művelődési háznál
folytattuk, ahol a tavalyi évben felavatott Halupka István 
Kossuth Lajos egykori huszára  emléktáblánál koszorúztunk.
Március 15e munkaszüneti nap, ezért ilyenkor sokan programot
szerveznek, összehívják a családot, miközben nem is gondolnak
arra, hogy miért is vannak ezen a napon otthon  és nem a
munkahelyükön  de véleményem szerint Tiszakürti viszony
latban sokan voltunk, akik úgy gondoltuk, igenis meg kell
emlékeznünk erre a jeles napra, és annak külön örülök, hogy
ezt együtt tettük meg.
Csabainé Huszár Zita

„Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk,
hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani”
George Bernard Shaw
Március 18án megrendezésre került a Tiszakürti Művelődési
Házban az „I. Tiszazugi "Ki tud többet?" elnevezésű vetélkedő.
Összesen öt település  Cserkeszőlő, Cibakháza, Tiszaföldvár,
Tiszainoka és Tiszakürt  mérte össze tudását és ügyességét.
A versenyzők közül többen is rendelkeztünk „24 órás vetélkedő”

múlttal, így különösen vártuk az eseményt, hogy kicsit felidéz
hessük a régi időket. Nem is csalódtunk, hiszen a versengés
sokban hasonlított a hosszabb változathoz, s a szervezőknek
köszönhetően több területen is próbára tehettük magunkat. Fel
is merült az az ötlet, hogy ősszel megrendezésre kerüljön egy
szűkített időintervallumú, mondhatni szenior 24 órás vetélkedő.
Az sem szegte a kedvünket, hogy első feladatként rögtön egy
megoldhatatlan kártyafújással kellett próbálkoznunk, sőt, sokkal
inkább felébresztette a csapatokban a küzdeni vágyást.
A villámkérdések során számot kellett adnunk tájékozottsá
gunkról és műveltségünkről, hiszen helyesírást, történelmet,
irodalmat, filmeket, képzőművészetet, zenét, és sok más egyéb
területet felöleltek a feltett kérdések. Szintén elménket tették
próbára a tesztek, amelyeknél volt, hogy logikai képességünket
kellett megcsillogtatni, vagy épp különböző verseket kellett
felismernünk. Közben összemérték a csapatok ügyességüket,
ki tud gyorsabban műanyagpoharakat pakolni, ki tudja minél
hamarabb feldönteni az ásványvizes palackokat fejére húzott
harisnyával. Zárásként pedig minden csapat egy karaoke feladatot
kapott, amely igazán fergetegessé varázsolta a hangulatot, s még
ráadásra is késztette a részvevőket.

Minden csapat tisztességgel helyt állt, a részvétel volt a fontos,
a helyezésre a legtöbben az eredményhirdetésig nem is nagyon
gondoltunk. Azonban ezúton is köszönöm két csapattársamnak,
Tamasiné Tálas Melindának, valamint Muzsik Tamásnak, hogy
tudásuk és ügyességük legjavát adva sikerült az I. Tiszazugi
"Ki tud többet?" vetélkedőt megnyernünk, s az érte járó kupát
átvennünk. Gratulálok az összes résztvevőnek. S természetesen
jövőre a II. Tiszazugi "Ki tud többet?" is ott leszünk!
Sárai Gyöngyvér

2016. március 24én délután meginvitáltam a település apraját
nagyját egy közös húsvéti készülődésre. A gyerekek és a szülők
egyaránt élvezték a tojásfestést, húsvéti tojástartók, valamint
tavaszi dekorációk, ajtó és ablakdíszek elkészítését. A kreatív
kicsiket és nagyokat természetesen vendégül láttuk az elmarad
hatatlan forró teával és zsíros kenyérrel. Elmondhatom, hogy
ismételten egy jó hangulatú kreatív délutánt tudhatunk magunk
mögött.
Csabainé Huszár Zita

2016. április 1re meghívtam a nagycsoportos óvodásokat egy
kis játékos, könyvtárral ismerkedős foglalkozásra.

Miután mindenki kényelmesen elhelyezkedett, választottak két
mesét a kedvenc állataikról, amit felolvastam nekik. A mesék
után állatokkal kapcsolatos képesjátékos feladatokat oldottak
meg az óvodások nagyon ügyesen. Miután kijátszották a
gyerekek magukat, bemutattam nekik a mi kis könyvtárunkat,
és „búvárkodhattak a mesekönyvek birodalmában”.
A foglalkozás után többen be is iratkoztak hozzánk és azóta
is többször megfordultak nálunk (azt hiszem ezeknek a progra
moknak ez a lényege!). Szeretettel várom jövőre is a következő
nagycsoportos óvodásokat!
Csabainé Huszár Zita

Egy szép csütörtöki délután megrendezésre került Tiszakürtön
az első babamama találkozó, amelynek köszönhetően lehető
ségünk nyílt jobban megismerni egymást, kiszabadulhattunk
az otthoni monoton hétköznapokból. Szeretnénk megköszönni
a Tiszakürtért Baráti Körnek, elnöküknek, Horváth Józsefnek a
szervezést és a kedves vendéglátást.
Nagyon jól éreztük magunkat, vidám zeneszó mellett a gyerekek
együtt élvezhették a közös játékot és a jó hangulatot. Reméljük,
ebből rendszeres program lesz, és minél több „bamamama”
fog csatlakozni hozzánk.
Balláné Sinkó Csilla

1964 óta április 11. a Magyar Költészet Napja. Községünkben
hagyomány, hogy e napon verses mese és versmondó versenyt
rendez a Községi Kulturális Központ és Könyvtár, így ünne
pelve József Attila születésnapját.
Az idén is szép számmal jelentkeztek e versenyre az általános
iskola tanulói, mind a 8 osztályból. Lelkesen és nagy izgalom
mal készültek a versenyre. A résztvevők négy korcsoportban
mérhették össze tudásukat, tehetségüket. A közönség soraiban
ott ültek a szülők, nagyszülők, eljött a polgármester asszony
valamint a jegyző asszony is.

Az AbaNovák Agóra Kulturális Központ és a Tourinform
Szolnok Iroda 18. alkalommal rendezte meg a Szolnoki Utazás
Kiállítást 2016. április 1516. között. Az Utazás Kiállításon
mintegy 75 turisztikai szolgáltató, utazási iroda ajánlatát, bel és
külföldi kínálatát ismerhettük meg, emellett bemutatkoztak
az ország régiói is. Az Agóra Tanács Térségi Együttműködés
keretében a kiállítás díszvendége JászNagykunSzolnok
megye déli tájegysége, a Tiszazug volt, ahonnan 12 település
mutatta be értékeit, látványosságait. Természetesen Tiszakürt
is bemutatkozott ezen a rendkívül színvonalas kiállításon.

A zsűriben Paulovics Tamás költő elnökölt, aki a helyezette
ken kívül olyan könyveket ajándékozott különdíjként néhány
versmondónak, amelyben saját versei is szerepelnek. Közöttük
volt az egyetlen felnőtt, Kiss Sándor is. Az óvodás Szécsényi
Doroti szintén különdíjat kapott és hatalmas tapsot a közön
ségtől. A zsűri hosszas értékelés után az alábbi eredményt
hirdette ki:

Az Utazás Kiállításon bemutattuk Németh György fafaragásait,
Téren Zoltánné rajzait, Barta Zoltán grafikáit, Tálasné Nagy
Judit tűzzománcait, Kiss Istvánné gobelinjeit, Gácsi Kitti
festményeit, Rabb Gyuláné kézimunkáit és persze Tálas László
borait. A kiállított munkák mellett rengeteg szórólapot vittünk
a Tiszakürti Arborétumról, a kalandparkról és a helytörténeti
múzeumunkról. Ezeket nagy érdeklődéssel fogadtak a rendez
vényen résztvevő emberek.
A pénteki napon településünkről fellépett Németh György és
a Tiszakürti Körzeti Általános Iskola Moderntánc csoportja.
A kiállítóknak és a fellépőknek ezúton is szeretnénk megkö
szönni, hogy a munkájukkal, tehetségükkel hozzájárultak a
kiállítás tiszakürti sikeréhez. Köszönet Román Bertalannak a
tiszakürti kisfilm elkészítéséért.
A kiállítást színvonalas szakmai program kísérte. A 2016os
Gasztronómia Évéhez csatlakozva „Alföld Szíve Ízei” címmel
szerveztek sajtótájékoztatóval egybekötött gasztronómiai bemu
tatót és kóstolót, az érdeklődők hallhattak előadásokat a megye
kiemelt gasztronómiai termékeiről, a "tiszazugi borvidékről"
valamint a szolnoki gulyás történetéről is.
Az előadók között ismerős arcot is láthattunk Tiszakürtről,
Tálas László személyében, aki a "tiszazugi borvidékekről" tartott
előadása után egy kis borkóstolásra csábította a jelenlévő
látogatókat.
Szombaton kerékpáros élménybeszámoló és dedikálással
egybekötött könyvbemutató várta a vendégeket. Mindkét napon
színpadi program, kézműves és őstermelői bemutató és vásár,
interaktív játszóház, panoráma mozi színesítette a rendezvényt.
A visszajelzések, tapasztalatok alapján elmondható, hogy a
kiállítás sikeres volt. A látogatók száma a becsült adatok szerint

12. osztály

34. osztály

56. osztály

78. osztály

1. Piller Dominik
2. Kakuk Zsombor
3. Kocsis Viktória Kata
1. Mojzinger Boglárka
2. Kocsis Panna
3. Kocsis Csenge Fruzsina
1. Paulusz Adrienn
2. Varga Dóra
3. Kocsis Bence
1. Gáll Netta
2. Jelenfi Ákos
3. Szunyogh Cintia

A díjazottak könyvet és oklevelet kaptak, de minden szavaló
emléklappal és csokival térhetett haza, jutalmul felkészülésü
kért, bátor kiállásukért. Zsűritársam, Danteszné Katika nevében
is gratulálok minden versenyzőnek.
Kívánom, hogy továbbra is ilyen szorgalommal és lelkese
déssel készüljenek fel a következő megmérettetésre. Leljék
örömüket a verses irodalomban, olvasva és szavalva egyaránt.
Mezőné Vakhal Margit

megközelítette az 5000 főt. Ez a különleges rendezvény rávilá
gított több mindenre minket, de számunkra legfontosabb üzenetét
egy idézetben találtuk meg:
„Annyi zseniális ember szaladgál az utcán, és nagyon sokan nem
bontják ki azt, ami a fejükben van. Abban szeretnék segíteni az
embereknek, hogy egy picit jobban higgyenek magukban és picit
bátrabban tárják a világ elé ötleteiket, mert ezekből fantasztikus
dolgok születhetnek és születnek is.”
(Hajnóczy Soma)

Nemes Andrea és Ujj Eliza

A 24 órás vetélkedő az egész Tiszazugban ismert rendezvény.
Ilyenkor a települések fiataljai összegyűlnek egy településen
(mindig változó a helyszín), és érdekes, vicces, „bevállalós”
feladatokban mérik össze tudásukat, tehetségüket 24 órán
keresztül.
A vetélkedő abból áll, hogy egy sportcsarnokot, tornatermet
játéktérnek rendeznek be, és 24 órán át ebben a „központban”
játszvaszórakozva együtt oldják meg a fiatalok az animátorok
által kiadott különböző feladatokat.
Idén a tavaszi 24 órás vetélkedő Tiszasason került megrende
zésre április 2324én. 8 csapat jelentkezett, köztük Tiszakürt
is képviseltette magát 19 vállalkozó szellemű fiatallal.

A vetélkedőből kiemelnék egy pár izgalmas feladatot (csak,
hogy mindenki el tudja maga előtt képzelni azt a bizonyos
szombati és vasárnapi napot), de nem tudok. Szívem szerint
leírnék minden ott megtörtént programot részletesen, de ez az
újság nem erről az egy eseményről szól. Köszönet Román
Bertalannak a csapat kisfilmjének elkészítéséért.
Mi rettentően jól éreztük magunkat, miközben mindent belead
tunk, hogy ne az utolsók közt végezzünk, és igen elmondhatom,
hogy csapatunk remekül teljesített, hiszen ebben a felállásban
elsőként játszottunk egy csapatként. A 4. helyen végeztünk,
magunk mögé utasítva a tiszaföldvári, a tiszainokai, a cserke
szőlői és a martfűi csapatot. Lelkesedésünket mi sem bizo
nyíthatja jobban, minthogy a vetélkedő végén bejelentettük:
Ősszel Tiszakürtön találkozunk!
Nemes Andrea

2016. május 07.én került sor Kunszentmártonban az Alföldi
Szent Márton Zarándokút megnyitására. Az ünnepség Szentmi
sével kezdődött, melyet a Római Katolikus templomban Dr.
Kovács Péter helynök, gyulai plébános celebrált, majd Péntek
Ágnes református lelkész gondolatait hallhattuk.
WennerVárkonyi Attila, Kunszentmárton polgármesterének
köszöntöjét Dr. Ruszinkó Ádám turizmusért felelős helyettes
államtitkár megnyitó beszéde követte. Köszöntőt mondott még
Orbán Róbert a Szent Márton Európai Kulturális út Magyaror
szági Tanácsának Elnöke, valamint Hegedűsné Hermann Klára
a Természetbarát Szövetség JászNagykunSzolnok Megyei
Szervezetének elnöke.

A zarándokút, a zarándokbot és a zarándokigazolványok megál
dására N.T. Muzsik Tamás református lelkészt, Pathó Gyula
evangélikus lelkészt és Kalaman János plébániai kormányzót
kérték fel. Ezt követően a települések polgármesterei, vagy
megbízottaik ünnepélyesen vehették át az igazoló pecséteket
WennerVárkonyi Attila polgármestertől és Séra Erzsébettől,
a Szent Márton Alapítvány Kuratóriumának vezetőjétől.
2016ban emlékezik a keresztény világ Szent Márton születé
sének 1700. évfordulójára, aki a mai Szombathelyen a Római
Birodalom Pannónia tartományának székvárosában, Savariában
született. Római katonából lett keresztény a franciaországi
Tours püspöke, a felebaráti szeretet példaképe és a szegények
védőszentje. Szent István Magyarország társvédőszentjének
választotta.
Az Alföldi Szent Márton Zarándokút JászNagykunSzolnok
Megyében Kunszentmártont és Tiszapüspökit köti össze,
áthalad a Tisza és a Körösmenti településeken, változatos
természeti, építészeti és kulturális látnivalókat kínál. Jele: fehér
alapon piros színnel felfestett St M azaz: Szent Márton.
Az ünnepélyes megnyitó a főszervező Prof. Dr. Barna Gábor
előadásával fejeződött be, amelyen résztvettek a települések
polgármesterei és lelkipásztorai.
Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a nem mindennapi
színvonalas ünnepségen, elsősorban Dr. Barna Gábor professzor
úrnak és természetesen Kunszentmárton Városnak.
Dr.Kiss Györgyné

Idén kicsit rendhagyó módon nem május elsején rendeztük
meg a majálist, tekintve, hogy vasárnapra esett, előtte pedig
ballagások, utána pedig érettségi vizsgák kezdődtek. Egy héttel
elhalasztottuk, így esett május hetedikére. Napsütéses, esemény
dús napnak néztünk elébe. Délelőtt feldíszítettük a májusfákat,
és előkészültünk a délutáni műsorokra.

Május 18án egy nem mindennapi rendezvényen vehettek
részt azok, akik 17 órakor a községi könyvtárunkba látogattak.
Íróolvasó találkozót szerveztünk Mirtse Zsuzsával, akit való
színűleg nem túl sokan ismernek pedig, már hat kötete jelent
meg (novellás, verses). Könyveit Jankovics Marcell illusztrálta
és nem utolsó sorban rendkívüli átéléssel olvassa fel munkáit
 mint tudjuk, elég ritka, hogy a szerző szépen adja elő szerze
ményeit. Az irodalmi estet Paulovics Tamás moderálta, akinek
ezúton is köszönöm, hogy elhozta és bemutatta nekünk Mirtse
Zsuzsát és munkásságát. A találkozó iránti érdeklődés megmu
tatta számomra, hogy igenis van igény településünkön kulturális
és irodalmi műsorokra.
Csabainé Huszár Zita

A Tiszakürti Községi Kulturális Központ és Könyvtár a 2016.
augusztus 20án szabadtéri színpad parkolójában megrendezi a
IX. SZABADTÉRI BOGRÁCSOS FŐZŐVERSENYT

A műsort a Tiszakürti Táncoslábúak kezdték az Anyák napi
műsorral, majd táncházzal folytattuk. Később a gyerekeket a
RépaRetekMogyoró duó szórakoztatta. Lezajlott a hagyományos
„öregfiúk” focimérkőzés is Cserkeszőlő és Tiszakürt között
62es eredménnyel. A meccs után ismét a színpadi műsorok
következtek, ThaiBox és Zumba bemutató. Ezt követően az
idősebb korosztály szórakoztatására Zsuzsi és Dóri nosztalgia
műsorral derítette jókedvre a nagyérdeműt. A napot közös
szalonnasütéssel zártuk. Este karaokeval és retro zenékkel
vártuk az érdeklődőket. Ezúton is szeretnénk megköszönni a
támogatóink segítségét, a babgulyás ebédet Komlós Ferencnek
és Tatár Sándornak, a rend fenntartását a Tiszakürti Polgárőr
Egyesületnek.
Támogatók: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ,
Négy Kovács Kft. ANTALAC Kft.  Húsbolt, SZ & K Horeca,
Tiszakürt Községi Sport Egyesület, Dr. Kiss Györgyné, Fülöpné
Dr. Sisák Zsuzsanna, Szeleczki Károly és családja, Komlós
Ferenc és családja, Csabai Lászlóné és családja, ifj. Csabai
László és családja.
Nemes Andrea

Jöjjön el Ön is családjával, barátaival erre a hangulatos nyári
kiruccanásra. Itt az alkalom, hogy bemutassák az Önökben
rejlő tehetséget, leleményességet és gasztronómiai jártasságot.
Várjuk minden olyan főzni szerető személy, baráti társaság,
civil szervezet jelentkezését, akik örömmel vennének részt a
versenyben. Célunk az együttlét örömének biztosítása, a magyar

konyha, köztük az alföldi ételek hírnevének öregbítése.
Versenyszabályok:
 A versenyre bográcsban elkészített ételekkel lehet nevezni.
 Az ételt a helyszínen kell elkészíteni, megfőzni!
 A versenyzőnek egy vödör vizet biztosítania kell esetleges
tűzoltásra!
 A nyersanyagot előkészítve (feldarabolva, meghámozva, stb.)
kell hozni!
 A főzést 9 órakor lehet elkezdeni és legkésőbb 13 órakor
be kell mutatni az elkészített ételt a zsűrinek!
 A versenyzőnek egy normál adag ételt kell biztosítania a
zsűri asztalára.
 A főzött étel mennyiségének nincs felső határa.
Az értékelés szempontjai:
 Az étel íze, színe és illata, valamint a főzés során a higiénia
betartása.
 Az elkészített étel tálalása.
Minden versenyzőnek biztosítunk:
 főzőhelyet, ahol elhelyezheti a bográcsot, állványt
 vízvételi lehetőséget
 főzéshez egy zsák fát, de lehet gázzal is főzni
 asztalt, amin az előkészítés folyhat, valamint a versenyzők
vendégei számára az étel elfogyasztásához műanyag tányé
rokat, evőeszközöket (25 főig)
 szemetest hulladéknak
Nevezési díj: 2000 Ft/csapat
Jelentkezni 2016. augusztus 12ig lehet telefonon 0656/318
051es számon az étel nevének, a csapat nevének, létszámának
megjelölésével és a nevezési díjjal. Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

Február 6án a Tiszakürti Községi Sport Egyesület megtartotta
éves közgyűlését. Az ülésen Katona József elnök úr tájékoztatta
a megjelent tagokat és a meghívott vendégeket az egyesület
2015ben végzett tevékenységéről, megvalósított programokról,
támogatott rendezvényekről, illetve az egyesület aktuális anyagi
helyzetéről.
Új elnökségi tagok megválasztására is sor került. Lemondott
tisztségéről UjváriTálas Judit és Fodor Tamás, helyükre Bori
Editet és Barta Zsoltot választotta meg a közgyűlés. A 2016os
évben egyesületünk 21 új taggal bővült.
2015. év díjazottai lettek:

Társadalmi munkájukért Bori Edit, Gácsi Gyula és Kakuk
László, sporttevékenységükért pedig Dr. Kecskés Béla és Fodor
Tamás részesültek díjazásban. Ezúton is gratulálunk nekik.
Március 15én a rossz idő ellenére hét csapat jött el a kispályás
labdarúgó tornánkra. Köszönjük a részvételt és mindenkinek
gratulálunk!

Anyák napja a Nagycsaládosoknál
Idén is sor került a hagyományos nagycsaládos Anyák napi
ünnepségre, ahol a gyermekek egyegy cserép virággal köszön
tötték az édesanyákat és a nagymamákat. Közösen énekeltünk
a gyerekekkel anyák napi énekeket. A csoporttagok süteményt
és üdítőt hoztak, melyet közösen fogyasztottunk el. Amíg a
felnőttek beszélgettek, a gyerekek jót játszottak.
Nagy izgalommal készülünk a községi gyermeknapra, amely
május 28án kerül megrendezésre. Ezt a rendezvényt  mint
minden évben  a Sport Egyesület az óvodával, az iskolával, a
Horváth László Alapítvánnyal, a lakásotthonnal és a Nyugdíjas
Klubbal közösen szervezi. Mi, nagycsaládosok a népi játé
koknál fogunk tevékenykedni, melyhez nagyon sok játékra,
ajándékra van szükség.
Azzal a kéréssel fordulok a község lakosaihoz, hogy ha vala
kinek van megunt, de még jó állapotú játéka és felajánlja a falu
gyermekeinek, szívesen elfogadjuk, és nagyon megköszönjük.
Tisztelettel: Bartus Sándorné

Öröm összejövetel

Ezúton szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy a gyer
meknapra anyagi vagy tárgyi felajánlásokat szívesen fogadunk.

2016. április 23án a tiszakürti „Hulló Levelek” Nyugdíjas
Klub szokásos baráti találkozójára gyülekezett a szinte testvéri
klub, hogy jó hangulatban töltsenek el néhány órát.
Klubvezetőnk Marika meleg szavakkal köszöntötte meghívott
vendégeinket, és a klubok vezetőit és tagságát. Majd polgár
mester asszonyunk, Julika üdvözölte az egybegyűlteket.
Soksok mosolygó szempár várta a folytatást, a rövid műsort.
Martfű, Cibakháza, Tiszaföldvár, Tiszainoka klubjai mindig
szeretettel jönnek a szívélyes meghívásra, már alig várják a
találkozót, és aki tud, műsorral is készül.
Kulcsár Tiborné egy József Attila verssel kezdte meg a műsort,
Martfű és Cibakháza szép énekében gyönyörködhettünk, Tyihák
Zoltánné és Balassi Mihályné verssel örvendeztetett meg minket.
A kötetlen beszélgetést, barátkozást, zenészünk kellemes talpalá
valóval egészítette ki. Rögtön táncra is perdültek a nyugdíjasok,
akik ilyenkor elfelejtik, hogy „itt fáj, ott fáj”.
A vacsoránk nagyon finom volt. A klub tagjai ízletes sütemé
nyeket készítettek a vendégek számára. A vacsora elfogyasztása
után remek hangulatú táncmulatság vette kezdetét. Élvezet volt
látni, milyen jól érzi magát mindenki.
A sok felajánlásnak köszönhetően rengeteg értékes tombolát
sorsoltunk ki, a nyertesek nagynagy örömére. Kedves meg
lepetés volt még a tiszaföldváriak cigánytánca, akik bevonták
a táncolni vágyó közönséget is.
Sajnos mindennek vége szakad egyszer, így a mi baráti, testvéri
rendezvényünknek is. Köszönjük az áldozatos munkáját minden
kedves segítőnknek. Hálás szívvel mondtak köszönetet a búcsúzó
klubtagok, megígérve, hogy jövőre is jönnek. Várjuk őket!

Tamasiné Tálas Melinda

Kulcsár Tiborné

A torna végeredménye a következő lett:
I. helyezett: Tabán
II. helyezett: Esélyetek SE
III. helyezett: Sasok
IV. helyezett: STI
V. helyezett: Gyógygödör és KÖZMŰÉP
VI. helyezett: Pajkos Sellők
Gólkirály:
Fodor Tamás
Legjobb játékos: Bense Arnold
Legjobb kapus:
Kelemen János
2016. május 7én a Majális keretein belül megrendezésre került
a Cserkeszőlő  Tiszakürt öregfiúk focimérkőzés, amelynek
végeredménye: 62 (Cserkeszőlő javára).
Tervezett programok:

2016. május 28. Gyermeknap (Sport Egyesület, Általános Iskola,
Óvoda, Civil szervezetek közös szervezésében)

Tájékoztató a Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Élet az Arborétumban

Az egyesületet 1995ben jegyezte be a Szolnok Megyei Cégbí
róság. 2015. december 12én ünnepi közgyűlésen emlékeztünk
meg 20 éves alapításunkról.
A jelenlegi egyesületi tagok közül alapító tagok: Szabó Károly,
Pintér Pál és Oltyán Ferenc. Az egyesület tagja lehet az, aki
önként vállalja, az egyesület alapszabályában meghatározott
jogokat és kötelességeket, a tevékenységet társadalmi munkában
végzi, ellenszolgáltatás nélkül.
Statisztikai adatok 20 évre vetítve:
A taglétszám átlag a 20 év alatt:
18 fő
Szolgálatban eltöltött órák száma:
70240 óra
Egy főre jutó órák:
3902 óra
Egy évre vetítve:
196 óra
Rendőrséggel közös szolgálat:
10040 óra
Egy évre vetítve:
502 óra
Külterületen eltöltött órák száma 2010től:
6.000 óra
Egy évre vetítve:
1200 óra
Postáskísérés:
4220 óra
Egy évre vetítve:
844 óra
A Szomszédok Egymásért Mozgalomnak 95 ingatlan tulajdonos
a tagja. Kitüntetésben részesült 8 fő. Két alkalommal 1 fő a
„Polgárőr Érdemkereszt „arany fokozata, kitüntetésben, 1 fő
az „Év Polgárőre” kitüntetésben, 5 fő a „Polgárőr Érdemkereszt”
bronz fokozata kitüntetésben részesültek. Az egyesület egy
Megyei Polgárőr Szövetségtől kiváló közösségért, kitüntetést,
egy kitüntetést az Önkormányzattól kapott az egyesület.
Fennállásunk alatt  20 év  községünkben élet és vagyon elleni
kirívó bűncselekmény nem történt. A rendőrséggel a kapcso
latunk jó, az önkormányzattal és civil szervezetekkel is hasonló.
Rendszeresen, kiemelt támogatásban részesít bennünket az
Országos Polgárőr Szövetség, alkalmanként az önkormányzat
és a lakosság is. Köszönjük támogatásukat!
Legfontosabb célkitűzésünk a lakosság közbiztonságának meg
őrzése! Támogatjuk az idős embereket és a fiatalokat. A községi
rendezvényeken állandóan részt veszünk, biztosítjuk a zavartalan
lebonyolítást. Kiemelt feladatunknak tartjuk a postáskísérést,
belés külterületen.
Megfelelő eszközállománnyal rendelkezik az egyesületünk:
személygépkocsi, híradástechnikai felszereléssel, számítógép,
20 főre védőruhával, kerékpárral, jelzőtárcsával, zseblámpával.
Rendszeresen szakmaismereti továbbképzéseken veszünk részt.
Két középiskolás tanuló tölti ”közösségi szolgálati tevékeny
ségét” egyesületünknél.
2015. évi statisztikai adatok:
Létszám: 15 fő, ebből nő 5 fő. Szolgálatban eltöltött órák száma:
4.404 óra, ebből külterületen Bogarasban: 1.300 óra, postás
kísérés: 1080 óra, ebből belterületen: 576 óra, külterületen: 432
óra, rendőrséggel: 502 óra, 1 főre jutó óraszám: 338 óra (2 fő
egész évben nem volt szolgálatban), SZEM tagok száma 95.
Várjuk az önkéntes tagok jelentkezését egyesületünkbe! Ha
többen vagyunk, akkor még biztonságosabbá tesszük a lakosság
életét!
Józsa István elnök

Elérkezett a várva várt tavasz és az Arborétumban is megsza
porodtak a programok a jó idő beköszöntével. A korábbi évek
kedvelt programjait az idén is megrendezzük és színesítjük,
alakítjuk, hogy mindenki megtalálja benne a számára vonzót.

A Madarak és fák napja alkalmából már tartottunk az idén
madárgyűrűzést és rovarismereti foglalkozást, most ezt Madarak
és fák napja alkalmából megismételtük május 10én. Ezt a
programot már sok tiszakürti gyerek jól ismeri és szeretik is.
Érdekes információkkal gyarapíthatják tudásukat a madarak
és rovarok világáról. A felnőtteket is biztatom, hogy ha tehetik,
vegyenek részt egyegy ilyen eseményen, hiszen így „testkö
zelből” nem szoktunk találkozni ezekkel a madarakkal és
rovarokkal sem.
A természetvédelem mindannyiunk közös érdeke, és jó tudni,
hogy mi is van benne, amit védünk és miért is kell védeni. A
Hortobágyi Nemzeti Park felkészült szakemberei tartják ezeket
a jó hangulatú, érdekes foglalkozásokat.
A nyár beköszöntével a tiszavirágzásra készülünk, ami általában
június 1020. között zajlik. Most is a szokásos gyalogtúrás
szervezéssel, előadással a kérészek életéről, és amikor kigyö
nyörködtük magunkat a kérészek rajzásában a Tisza partján
este szalonnasütéses, borkóstolós beszélgetéssel zárjuk a napot
itt az arborétumban.
A nyár leghosszabb napján szokás szerint Szent Ivánnapi
programokat tartunk. Ez is jól ismert a kürtiek körében, de
nyugodtan mondhatom, hogy az országból is sok helyről láto
gatnak ide erre a vidám estére. Ez az alkalom a Nyárköszöntő
Kórustalálkozó napján van, így a találkozón résztvevők is
szívesen maradnak itt ezen a szép esti alkalmunkon.
Az arborétumban jelenleg megtekinthető egy vándorkiállítás,
amit a Paksi Atomerőmű juttatott el hozzánk. A kiállítás anyaga
2015ben az Év Emlőséről, az ürgéről szól, Vincze Béla mesé
jével és szép természetfotóival illusztrálva.
Torkosné Egervári Ilona

Új megbízott vezető
Új megbízott vezető a Kunszentmártoni
Rendőrkapitányság élén. Dr. Urbán Zoltán
rendőr ezredes, a JászNagykunSzolnok
Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője 2016.
május 1jei hatállyal megbízta a Kunszent
mártoni Rendőrkapitányság kapitányság
vezetői feladatok ellátásával Simon Imre
rendőr alezredest.
Nagyobb biztonságban
A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság illetékességi területén
Tiszakürt, Tiszainoka, Tiszasas, Szelevény, Nagyrév települések
kapcsolódtak be a "Kisebb településeknagyobb biztonságban"
akcióba.
Négy megye összefogása a falvakban élőkért elnevezésű prog
ramba, melynek keretében a településeken egy rendőrségi
információs pontot alakítanak ki egyegy élelmiszerboltban.
A rendőrt ábrázoló információs pontok fiókjaiba különböző
szóróanyagokat helyeznek ki, mely a lakosság részére ad
hasznos bűnmegelőzési tanácsokat.
Tiltott kéjelgő
A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság tiltott prostitúció
elkövetése miatt indított eljárást K. Anita 30 éves sarkadi
lakos ellen.
A rendőrök 2016. március 4én 14 óra 50 perckor Tiszakürt
lakott területén kívül, a 44es főútvonal 36. kilométerszelvé
nyénél érték tetten a nőt, aki anyagi ellenszolgáltatásért szexuális
szolgáltatást kínált az arra közlekedőknek. A rendőrök előál
lították a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe
vették.
Zsebtolvajok
A zsebtolvajlás nem újkeletű a bűnöző életformát folytatók
számára. A zsebtolvajok egész évben „dolgoznak”. Megjele
nésükre jellemzően piacokon, nagy bevásárlóközpontokban
és tömegközlekedési eszközökön, illetve nagyobb tömeget
vonzó eseményeken lehet számítani.
Sajnos az utóbbi időben egyre több állampolgári bejelentés
érkezik, hogy zsebtolvajok áldozatává váltak. A saját érde
kükben fokozottan figyeljenek értékeikre, ha forgalmas helyen,
tömegben tartózkodnak, utaznak!
Felhívás biztonságos közlekedésre
A rendőrkapitányság illetékességi területén a tavalyi évben
több mint tíz olyan közúti közlekedési baleset történt, melyben
gyalogos vagy kerékpáros volt az érintett. Sajnos kettő esetben
az érintettek a baleset helyszínén életüket vesztették.
Hasonló balesetek megelőzésének érdekében a rendőrkapi
tányság tájékoztató anyagaival és a különböző rendezvények
szervezésével kívánja felhívni a figyelmet.

A balesetek megelőzésében minden közlekedőnek szerepe van.
Nekik ismerni kell a szabályokat, a saját életük, testi épségük
megóvása érdekében kell azokat alkalmazni! A tavalyi évben
történt baleseteket elemezve megállapítható, hogy az emberek
a szabályokkal tisztában vannak, azonban azokat nem megfe
lelően, vagy egyáltalán nem alkalmazzák.
Fogadjanak meg néhány hasznos tanácsot:
 A kerékpár kötelező tartozékokkal legyen felszerelve!
 Korlátozott látási viszonyok között viseljenek fényvisszaverő
ruházatot!
 Megfelelő körültekintéssel haladjanak el a teherautók környe
zetében!
 A járdán és a gyalogosátkelő helyeken a kerékpárt tolva
haladjanak!
 Irányváltoztatási szándékukat időben és látható módon
jelezzék!
 Gyermekeiknek és unokáiknak mutassanak példát a szabályok
fokozott betartásával!
Fontos az idősek biztonsága
Az idős kor gyakori velejárója lehet a hallás és a látás képes
ségének romlása, a fizikai gyengeség és a figyelem tompulása.
A szépkorúak  mozgásszervi és egyéb problémáik miatt 
gyakorta több időt töltenek az úttesten való áthaladással. A
kijelölt gyalogosátkelőhelyen való átkelésnél gyakran bizony
talanok, nehezen mérik fel a járművek távolságát, sebességét.
A gyalogos baleseteknél gyakran előforduló ok, hogy parkoló
autók, vagy egyéb akadály mögül, hirtelen lépnek le az úttestre.
Az idősebbek és a gyerekek időnként meggondolatlanul utá
nozzák mások szabálysértő magatartását.
A legnagyobb baj az, hogy az idős emberek gyalogosan
közlekedve egy balesetnél viszonylag kisebb behatás követ
keztében is nagyobb fizikai sérülést szenvednek el. Éppen ezért
fogadjanak meg néhány hasznos tanácsot a balesetek elkerülése
érdekében:
 Mindenkor ügyeljenek a megfelelő észlelhetőségükre! Külö
nösen a téli, tavaszi időszakban kerüljék a sötét tónusú ruházat
viselését!
 Láthatóságukat növeljék fényvisszaverő mellénnyel, vagy
egyéb ilyen (például prizma) eszközzel még azokon a helyeken
is, ahol jogszabály erre nem kötelezi! (például: korlátozott
látási viszonyok mellett lakott területen belül)
 Lehetőleg minden esetben a kijelölt gyalogosátkelőhelyen
haladjanak át az úttesten! Ha erre nincs lehetőség, akkor
válasszanak biztonságos, sötétben is jól megvilágított helyet
az átkelésre! Lehetőség szerint ne egyedül kezdjék meg az
átkelést az úttesten!
 Legbiztonságosabban a járdán, a gyalogúton lehet gyalo
gosan közlekedni, ha pedig ilyen az adott helyen nincs, akkor
haladjanak az úttest szélén, a forgalommal szemben! (ahol
a veszélyek észlelhetősége, valamint az elhárítás lehetősége
jóval nagyobb)
 Tartsák be a KRESZ által előírt közlekedési szabályokat!
Fekete Tamásné c.r. őrgy. kiemelt főelőadó

2016. áprilisában újra egy különleges darabbal jelentkezett a
kunszentmártoni Szent Márton Társulat.
Zenés darabjuk címe: "Emlékek, barátság, szerelem  Dalba
mártott történet" A mű Korda György és Balázs Klári házassági
évfordulóját dolgozza fel.

Az író, Hódi Zsuzsanna kifejezetten a társulat részére írta a
sztorit, melyben felidézik Komár László, Aradszky László,
Sipos F. Tamás, Soltész Rezső, Kovács Kati, Zalatnay Sarolta,
Szandi dalait. Az előadás érdekessége, hogy Delhusa Gjon is
szerepel a darabban, aki saját magát „alakítja”.
Már pénteken délelőtt, a nyilvános főpróbán kiderült, hogy
imádja a közönség Hódi Zsuzsanna darabját, amit csak a
társulatnak írt. Amikor kijött a színpadra Delhusa Gjon, taps
vihar tört ki. De amikor Szandi, vagyis az őt játszó színésznő
színpadra lépett, akkor is.
A péntek esti premieren Delhusa Gjon meghökkentő bejelentést
tett: a Szent Márton Társulattal szeretné forgatni vadonatúj
dalának videoklipjét.
Bizonyítva, hogy mindez nem csak ígéret, elárulta, a vágóké
peket már másnap leforgatják Kunszentmártonban, a kisfilm
bizonyos részei a színházi előadás pillanatképei lesznek.
Remekül éreztük magunkat az egész műsor alatt, és reméljük,
a következő előadásukon ismét ott lehetünk.
Nemes Andrea

2016. július 9én kerül megrendezésre a Falunap Tiszakürtön.
Ezen rendezvény alkalmából egy kiállítást szervezek a helyi
tehetséges kézimunkások, kézművesek munkáiból. Szeretném
megkérni a lakosságot, hogy aki tud helyi kézműveseket,
kézimunkákkal foglalkozó személyeket, netán saját maga is
alkot, jelezze felém. És ne feledjék/ne feledjétek:
„Különleges tehetséged van. Van valami, amit mindenki másnál
jobban csinálsz. Amikor felfedezed a tehetséged, lesz valami,
amit szeretsz csinálni. Áldás, amivel születtél.”
(Mabel Katz)

Csabainé Huszár Zita

Ott vele a fényben

Gyermek emlékeim

Amikor a darvak
Falum fölött szállnak,
Hallom kedves hangját
Az Édes Jó Anyámnak.

Valamikor ötvennégyben
Ötven évvel ezelőtt,
Fák voltak, s szőlősorok,
Mindenütt a ház előtt.

Hallom közeledni,
Követi lépteim,
S érzem, mint egykoron
Az arcom simogatni.

A fák földig rogyadoztak
Gyümölcseik, mind mosolygott,
S én, abból eszegettem
Amikor éretten piroslott.

Ha én daru volnék
Szárnya alá bújnék,
A felhőtlen égen
Vele ott repülnék.

Eszegettem, növekedtem,
Szép volt gyermek életem,
Amit itt a Szülőföldem
Adott ajándékba nekem.

S érezném testemmel,
Velem a végtelen,
Mert vele a fényben
Örök lesz életem.

A fákat mind, mint az Apám,
Csodáltam és szerettem
Ez volt szívem birodalma
Csak e hely, ahol születtem.

.

