


ÖN KORM ÁN YZAT I H Í RE K

T i s z a k ü r t i s a j t ó t ö r t é n e t
A következőkben egy rövid képzeletbeli utazást teszünk
településünk múltjában, pontosabban annak sajtótörténetében.
Azt már elöljáróban le kell szögeznünk, hogy Tiszakürtön
sohasem működött nyomda, így a periodikákat (időszakos
folyóirat) más településeken nyomtatták.
Sajátos és egyedülálló a helyi sajtótörténet abból a szempont
ból is, hogy megyei viszonylatban is rendkívül későn, csak a
második világháború folyamán jelent meg az első periodika,
ráadásul az is egyházi kiadványként. A folytatásra, a valóban
helyi lapra pedig még tovább, újabb több, mint fél évszázadot
kellett várni.
A Katolikus Értesítő 1943. szeptember 15től egy éven keresztül
jelent meg. Alcíme: A tiszakürti és tiszazugi római katolikus
egyházközség tudósítója. S még azt is hozzátették: Kézirat
gyanánt. Az eredetileg havonta tervezett megjelenést erősen
befolyásolta a háború, így 1944ben tulajdonképpen össze
vontan, kéthavonta látott napvilágot a periodika.
Az egyházi lap felelős szerkesztője és kiadója egy személyben
Oláh Károly, kiadója a Tiszakürti római katolikus Lelkészség
volt, nyomta Lakatos József kunszentmártoni üzeme. 1943ból
az első négy, 1944ből pedig az első összevont nyolc szám
ismert. (Forrás: Arató AntalSzász Andrásné: A Szolnok
megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája (1868–1972).
Szolnok, 1976. 71. p.)
Aztán évtizedek teltek el az újabb kürti sajtótermék megjelené
séig. A Tiszakürti Hírmondó ugyanis csak a rendszerváltozás
után, 1990től lát napvilágot, alcíme: Független falusi krónika.

A készítők az újságot az Arborétum számítógépén gépelték,
szerkesztették. 19931995 között szünetelt a folyóírat, majd
1996ban indulhatott újra az újság. A negyedévente 220
példányban megjelenő, 2016ban 200 Ftos áron értékesített
lap célja a szerkesztők szándéka szerint a lakosság széleskörű
tájékoztatása. Jelenlegi kiadója és a szerkesztőség székhelye
a községi könyvtár, a főszerkesztő Csabainé Huszár Zita.

Kis Krisztián Bálint történész (Szolnok)

Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
megtárgyalta és elfogadta:
 a község csecsemő és gyermekvédelmi tevékenységéről

szóló beszámolót,
 a tanyagondnokok 2015. évi tevékenységéről szóló beszá

molót,
 a tiszakürti szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást

végző szolgálat 2015. évi tevékenységéről szóló beszá
molóját, melyben megbízta Bana Sándort, hogy készítsen
felmérést az idősek körében, kik szeretnének az idősek
klubjába járni, valamint kik kérnek nagytakarítást, amit a
közfoglalkoztatottak segítségével végeznének el,

 az óvoda 20152016ös tanévben végzett munkájáról szóló
beszámolót,

 a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2015. évi tevé
kenységéről szóló beszámolóját,

 a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
szóló 2015. évi beszámolót.

Az Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Tiszakürt
Község Bűnmegelőzési Koncepcióját.
A Képviselőtestület elfogadta az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló módosítást, a 7/2016. (V.27.) számú
rendeletet.
Tiszakürt Képviselőtestülete elfogadta a 2015. évi pénzügyi
terv végrehajtásáról szóló 8/2016. (V.27.) számú rendeletet, a
rendelet 2016. május 27én lépett hatályba.
A Képviselőtestület elfogadta az önkormányzat tulajdonában
álló gépjárművek viteldíj tarifáinak emeléséről és a kedvez
ményes viteldíjak meghatározásáról szóló határozatot.
Az Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Nagyrév
Község Önkormányzat kérelmét és úgy határozott, hogy a
balatoni kirándulásra 2016. június 20tól 2016. június 23ig
dologi költségen, az oda és visszaútra rendelkezésre bocsátja
a nagyrévi gyerekek számára az autóbuszt.
Tiszakürt Képviselőtestülete megtárgyalta Dr. Kiss Györgyné
polgármester szóbeli előterjesztését és úgy határozott, hogy
pályázatot nyújt be a Tiszakürti Egészségház felújítására. A
projekt összköltsége 47.549.181,Ft. A Képviselőtestület
megbízta a polgármester asszonyt a további teendők ellátá
sával.
A Képviselőtestület megtárgyalta a karbantartói munkakör
átminősítéséről szóló szóbeli előterjesztést és úgy határozott,
hogy a felszabadult státuszt  mivel szakfeladatot nem érint 
községgazda munkakörre átminősíti.
A Képviselőtestület megtárgyalta az önkormányzat belső
kontrollrendszerének vizsgálatáról szóló előterjesztést és úgy
határozott, hogy elvégzésével az EastAudit Zrt.t bízza meg.



Tisztakürt Képviselőtestülete megtárgyalta és egyhangúan
elfogadta, hogy a hársfák kivágásra kerüljenek és helyettük
más fatípus legyen ültetve. A Képviselőtestület a polgármester
asszonyt kérte fel, hogy járjon el az ügyben.

Tiszakürt Képviselőtestülete a Tiszakürt, Fő u. 6. szám alatt
lévő Központi Konyha felújítását, valamint a korszerű táplál
kozás megvalósítását segítő légkeveréses sütő beszerzését
határozta el. Ennek megvalósítása érdekében pályázatot nyújt
be a támogatás elnyerésére. A beruházás pénzügyi fedezetét
pályázati támogatás biztosítja.
A Képviselőtestület megtárgyalta a 092 hrsz.ú út keze
léséről, üzemeltetéséről szóló szóbeli előterjesztést és úgy
határozott, hogy a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
a magyar szabványnak megfelelően újítsa fel az utat, tegyen
rá 810 cmes aszfaltzáró réteget annak érdekében, hogy az
önkormányzatnak legalább 810 évig ne keljen karbantartási
munkálatokat végeznie rajta. Amennyiben a Közlekedés
fejlesztési Koordinációs Központ ezen határozatot nem fogadja
el, úgy Tiszakürt Község Önkormányzata nem tart igényt a
092 hrsz. út tulajdonjogára.

Tiszakürt Képviselőtestülete a Tiszakürt, Táncsics Mihály u.
24. szám alatti Községi Kulturális Központ és Könyvtár
eszközállományának gyarapítását határozta el. Ennek megva
lósítása érdekében pályázatot nyújt be a „Közművelődési
Érdekeltségnövelő támogatás” elnyerésére.
Tiszakürt Önkormányzata be kívánja nyújtani támogatási
kérelmét az „Önkormányzati épületek energetikai korszerű
sítése” tárgyú konstrukcióra, a községháza infrastrukturális
fejlesztése céljából. Ennek keretében a megvalósítani kívánt
projekt előkészítési, valamint műszaki, ellenőri feladatainak
ellátása tárgyában az alábbi ajánlattevőket kéri fel ajánlattételre:
 Horváth és Társa Kft. (5300 Karcag, Madarasi út 31.)
 Sápi Forest Nonprofit Kft. (1122 Budapest, Ügyész u. 6.)
 Nagykunságért TVN Kft. (5411 Kétpó, Almássy tér 1.)
 Akviron Kft. (5000 Szolnok, Hunyadi János utca 24.)
A Képviselőtestület megtárgyalta az MV Netsystem Kft.
térfigyelő kamerarendszer kiépítésére készült tervezet szóbeli
előterjesztését és úgy határozott, hogy legyen kiegészítve a
külterületre is.
Az Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta Csépa
Községi Önkormányzat kérését, és úgy határozott, hozzájárul
ahhoz, hogy Nagy Éva határozatlan időre, tartós helyettes
ként biztosítsa a védőnői feladatok ellátását.
Tiszakürt Község Képviselőtestülete megtárgyalta az Általános
Iskola 6. osztály osztályfőnökének kérelmét és a szóbeli elő
terjesztést, és úgy határozott, hogy a 2016. június 15től
2016. június 17ig autóbusszal történő kirándulás különbö
zetét 2016. szeptember 15ig be kell fizetni az önkormányzat
házipénztárába.
A Képviselőtestület megtárgyalta Kurucz Dóra kérelmét, és
úgy határozott, hogy a jelenlegi lakók miatt elnapolja a döntést.

Kedves Tiszakürtiek! Elkezdtük a belterületen a nagyon rossz
állapotú földutak stabilizálását, vagyis a körülményekhez képest
a járhatóvá tételüket. Az utakat daráltzúzott kővel töltöttük
fel, és murvakő borítással láttuk el, így járhatóvá vált  a
mentők, betegszállítók számára is  a Radnóti utca, a Sárköz
utca egy része, a Pipa utca és az Árpád utca. Nem feledkezünk
meg a többi földútról sem, a jövőben folytatni szeretnénk
utaink rendbetételét, de egyelőre anyagi lehetőségeink csak
ennyire voltak biztosítva. Köszönöm megértésüket!

Dr. Kiss Györgyné polgármester

Kedves Tiszakürtiek! Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása címen pályázatot nyújtottunk be a
Belügyminisztériumhoz 2016.05.30án. A pályázat támoga
tásának mértéke 95% és előfinanszírozott. A pályázat elbírálásra
került július 26án. Az igényelt támogatási összeget teljes
egészében megnyertük. Így lehetővé vált a községháza teljes
tetőszerkezetének felújítása, az esőcsatorna cseréje, az iroda
helységekbe új szekrények vásárlása vagy készíttetése.
A beruházás összköltsége: 25.685.274, Ft
A támogatás összege: 24.401.010, Ft
A vállalt 5% saját erő: 1.284.264, Ft
A beruházással kapcsolatban jelenleg a közbeszerzési eljárás
van folyamatban. Ezen kívül még további 6 darab pályázatunk
van beadva, amelyek elbírálásra várnak.

Dr. Kiss Györgyné polgármester

A Községi Kulturális Központ és Könyvtár 2016. júniusában
pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósá
gához, a Szüreti rendezvény és az „Aludj máskor!” 24 órás
vetélkedő lebonyolítására. A pályázatot a napokban bírálták
el, és kiküldték az értesítést, mely szerint intézményünk a 24
órás vetélkedő szervezéséhez 250.000 Ft forint támogatást
nyert. A támogatás összegét étkeztetésre, előadók tisztelet
díjára és szakmai anyagköltségre fordíthatjuk.

Csabainé Huszár Zita

A falu lakosságának nevében szeretnénk köszönetet mondani
mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult ahhoz,
hogy az évek óta tervbe vett sportöltöző belső felújítására idén
sor kerülhetett. A padlólapokat a közmunkaprogram keretében
vásárolta az önkormányzat, a festékanyagot az ANDA Kft.
biztosította. Közmunkaprogramban megvalósult a Petőfi utca
egy részének járdafelújítása is. A ravatalozó külső homlokza
tának felújítása jelenleg is zajlik. Köszönet mindenkinek, aki
részt vett a munkálatokban és segített megvalósítani az elkép
zeléseinket!

Dr. Kiss Györgyné és Csabainé Huszár Zita



Tavasszal nagy várakozás előzte meg biciklitúránkat Tiszai
nokára a Pfefferbirtokra, amit az első alkalommal el kellett
halasztanunk az esőzés miatt. A cél az volt, hogy minél többen
két keréken tegyék meg ezt a távot. Sok szülő és nagyszülő
is elkísért bennünket, élvezve
Pidu néni vedégszeretetét. A
menetet a polgárőrség segí
tette, köszönet a munkájukért.
A ballagásunkat május 27én
tartottuk. Marék Veronika: Az
öt testvér című meséjét írtam
át csoportunk számára. A visz
szajelzések alapján élvezhető
produkció született. A legjobban
annak örülök, hogy a gyerekek
még most is énekelgetik az
erre az alkalomra tanult éneke
ket. A legnagyobb sikere azon
ban a „csúfolódásnak” volt.
Gácsiné Marika néni hivatalos búcsúztatása is ezen a napon
történt. Kívánunk neki tartalmas, örömteli nyugdíjas éveket.
Május utolsó napján Kecskemétre látogattunk a Ciróka Báb
színházba, ahol az Égig érő mesefa című csodálatos előadást
néztük meg. A délutánt Felsőlajoson töltöttük a Magántulaj

az iskola jól ismert tantermeit, az
aulában foglalták el helyeiket, a
szülőkkel és hozzátartozókkal kö
rülvéve, hogy meghallgassák az
igazgatónő útrabocsátó szavait, és
hogy ők is elmondják elköszönő
gondolataikat versekkel és idéze
tekkel tarkítva. De itt nem csak egy
szakasz zárult le az ő életükben,
hanem kinyílt egy újabb ajtó is.
A legfontosabb hogy mindazok,
akik most távoznak iskolánkból,
majd később sikeres és boldog
emberek legyenek, olyan emberek,
akik megállják a helyüket az élet
ben! Remélhetőleg nem felejtik
majd el az intézményt, amelyben
8 évet töltöttek el, sem a pedagó
gusokat, akik őket formálni és
nevelni próbálták.

Kovács Zita

donú Állat és Szabadidőparkban. A tulajdonos házaspár sok
elárvult oroszlánt, illetve tigrist nevelt már fel. Sokat
meséltek Cecilről, a kis oroszlánról, akit jelenleg is cumis
üvegből etetnek és aki valóban „gyerekként” játszadozik a

játszóterén. Június közepén Cser
keszőlőben a strandon töltöttünk
egy kellemes délelőttöt. Öröm
volt látni a sok önfeledten han
cúrozó gyereket. Néhányan még
soha nem jártak itt, próbálgatták
milyen is a mozgás a „nagy
vízben”, egyesek még lélegezni
is próbáltak a víz alatt. Úgy gon
dolom, hogy többször is ki kel
lene mennünk, hogy a gyerekek
ne féljenek a víztől, előkészítve
az úszásoktatást. Június 15én
elhívtuk Ghyczy Tamás logopé
dusunkat bűvészkedni. Ő húsz

éven keresztül hajókon szórakoztatta a közönséget. Időnként
a foglalkozásokra is becsempészi tudományát, pl. pénzt
varázsol elő a gyerekek füle mögül. Most is sikerült elkápráz
tatnia a kicsiket.

Tóth Katalin óvodapedagógus

Ó v o d a i é l e t

I s k o l a i é l e t
Izgatott diákokkal és büszke szülőkkel telt meg 2016. június 18án délelőtt az iskola aulája. Egymástól és az intézménytől
búcsúzott húsz végzős diák, akik szeptemberben már egy új helyen kezdik meg életük egy újabb fejezetét. Ünnepi díszbe
öltözött erre az alkalomra mindenki és minden, remélhetőleg nemcsak külsőleg, de lelkileg is. Miután a végzős diákok körbejárták



I s k o l a i s p o r t

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ)
által megszervezett „Dobd a kosárba!” program célja a
kosárlabda gyermekekkel történő megismertetése, valamint a
sportág népszerűsítése. Lehetőséget biztosít labdás ügyes
ségfejlesztésre és a kosárlabda alapjainak elsajátítására. Az
egész országot átfogó, nagyszabású akció keretében megszó
lítják az iskolákat, a gyermekeket, és a testnevelő tanárokat.
2016. április 23án Szolnokon került megrendezésre a „Dobd
a kosárba!” megyei négyes döntő.

Az elődöntőben nagyon erős ellenfelet sikerült kifognunk a
karcagi iskolások személyében. A harmadik helyért végig
szoros küzdelem volt. Mindenki lelkesen, tudása legjavát adva
játszott. Végül az ellenfél  a szolnoki Szegő Gábor Általános
Iskola  83:82 arányban nyert, így az ő nyakukba került az
ezüstérem. Csapatunk végül bronzéremmel távozott! Minden
dicséretet megérdemel a tiszakürti csapat:
Balla Károly, Csikós Csanád, Filip Virág, Kabók Dzsenifer,
Kocsis Panna, Mojzinger Boglárka, Pintér Alexandra, Pintér
Boglárka, Rab Veronika, Rab Viktor, Szabó Martin és Utassy
Márió.
Köszönjük szépen a Szülői Munkaközösség és a Tiszakürti
Községi Sportegyesület utazáshoz nyújtott támogatását!

Immáron nyolcadik alkalommal került megrendezésre május
21én a HármasKörösGáti Futás. A verseny napján szeren
csére remek időjárás fogadta a futni vágyókat. A versenyt,
mint minden évben, idén is az ÖtKörösiGátiFutó szervezte,
a rendezést pedig ismét a Kunszentmárton Diáksport Egyesület
vállalta magára. A megmérettetésen összesen 266 nevező vett
részt, kicsik és nagyok egyaránt. Az eseményt Boldog István
országgyűlési képviselő is megtisztelte jelenlétével.
A versenyt az általános iskolások IIV. korcsoportos futamai
nyitották meg, miközben az óvodások is megmérettették magu
kat. A középiskolás és a felnőtt futamok 10:00 órakor indultak.

A futáson ismét kitettek magukért a tiszakürti futók. Kovács
Zita korosztályos és abszolút 1. helyezést ért el. Csikós Zolcsi
III. korcsoportban nem talált legyőzőre és a felső tagozatosok
közül is elsőként ért célba. Mindketten életük eddigi legjobb
eredményét érték el ezen a távon. Csikós Csanád és Filip Virág
bronzéremmel térhetett haza. Rab Veronika és Rab Viktor
hatodik helyen ért célba. Csikós Zoltán  egy roppant erős
mezőnyben  korcsoportjában ötödikként haladt át a célvo
nalon. Nekem (Paulovics Attila) egy ötödik hely jött össze a
korosztályban.

A már jól megszokott módon,
a 2015/2016os tanév végén
ismét értékelték a sportokban
legeredményesebb tanulókat.
Ezúttal az iskola legeredmé
nyesebb sportolója címet és a
vele járó elismerést a második
osztályos Csikós Csanád érde
melte ki, aki futásban, játékos
sportversenyben, valamint ko
sárlabdában ért el nagyszerű
eredményeket. Ezúton is sze
retnék gratulálni az eddig elért
eredményekhez és további sok
sikert kívánok neki.

Paulovics Attila
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Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kis közösségünkben jeles napra
került sor június 19én. Fodor Vivien és Fodor Ervin első
szentáldozáshoz járult templomunkba.

Szorgalmasan készültek e nagy eseményre, amikor is az Úr
Jézus Testét és Vérét vették magukhoz először. Nagy dolog,
hogy nem csak elméletben készültek e „nagy találkozásra”
az Úr Jézussal, hanem gyakorlati részben is, hisz vasárna
ponként rendszeresen részt vesznek a szentmisén. Imádkozzunk
értük és biztassuk őket, hogy egész életükben rendszeresen
járuljanak a szentáldozáshoz, ami segíti őket a jó felé és az
örök üdvösségre. Köszönet az elsőáldozók szüleinek, roko
nainak, templomunk híveinek, akik oly széppé és méltóvá
tették virágaikkal, díszítéseikkel kis templomunkat.
Szép volt az Úrnapja, amikor is hitünk legnagyobb titkát ünne
peljük, hogy a Szent Ostyában Jézus valóságosan is köztünk
maradt. Köszönet a szépen feldíszített Úrnapi oltárokért!
Július 9én nagy megtiszteltetés érte Egyházközségünket,
amikor is néhai Szarvas András cibakházi  tiszakürti plébá
nosnak posztumusz Díszpolgári címet adományozott Tiszakürt
Község Önkormányzata. Szeretnénk ezúton is köszönetünket
kifejezni az önkormányzatnak és a falu lakosságának, hogy
megemlékezik volt papjáról és emlékét őrzi. Köszönet és Hála!
Végül, de nem utolsó sorban megemlékezünk Illés Lászlóné
Marika néniről, aki nemrég távozott el közülünk. Elszorul a
szívünk, mert egy templomba járóval megint kevesebb van.
Tavaly ilyentájt Szakács Kálmánné Mancika néni távozott,
most Illés néni. Köszönet a sok imáért, amit e faluért mondott
és köszönet azért, amit kis templomunkért tett. Adja meg
lelkének a Teremtő Isten a boldog Mennyországot, amiben
hitt és remélt, és amiért egész életében dolgozott! Nyugodjék
békében!
Szentmiséink minden vasárnap délután 5 órakor kezdődnek.
Szeptember 1től május 1ig pedig délután 4 órakor kezdődnek!
2016. szeptember 11én, vasárnap délután 5 órakor Cibakházán
a katolikus templomban Dr. Beer Miklós váci püspök Atya

tartotta a Szentmisét. Ebben a szentmisében megemlékeztünk
Szarvas András atya tragikus halálának a 3. évfordulójáról,
és egyben arról is, hogy püspök Atyánkat 50 éve szentelték
pappá. Tehát aranymisés áldásban volt része annak, aki ott volt.

A Tiszakürti Egyházközség

Szabolcska Mihály

Szabolcska Mihály Tiszakürtön
született 1861. szeptember 30án.
Református lelkész és költő volt.
A kecskeméti református gimná
ziumban tanult, majd 1886ban a
debreceni református teológiai
akadémián szerzett lelkészi okle
velet. 189092 között Genfben és
Párizsban teológiát és irodalom
történetet tanult. 1892ben segéd
lelkész Debrecenben, 1892 őszétől
Felfaluban, 1899 és 1928 között

temesvári református lelkész.1928ban Budapestre költözött.
Az irodalomtörténészi kánon szerint költőként a népnemzeti
irányzat utánzóinak, a Petőfiepigonok hazafias költészetének
egyik legismertebb és jellegzetes képviselője. Költészetének
témái a szerelem, család, haza, természet és vallás. Kedvelt
műfaja a dal. Verseit több nyelvre lefordították. A Nyugat köre
Petőfiepigonnak tartotta, Ady Endre „Költőcske Mihály”
nak nevezte, Karinthy Frigyes paródiát írt róla az Így írtok ti
című művében. 1908tól az MTA levelező, 1926tól rendes
tagja. A Kisfaludy Társaság tagja, 192930ban titkára, a Petőfi
Társaság tagja, a temesvári Arany János Társaság elnöke
1909től. Megkapta a Petőfi Társaság Petőfinagydíját és a
Corvinkoszorút. Temesváron hunyt el 1930. október 31én. A
Kerepesi temetőben lévő síremlékét Horvay János szobrász
művész készítette. Oszlop és tábla jelöli szülőháza helyét.



V i s s z a p i l l a n t ó

Az általános iskola felső tagozatosai számára egy emléke
zetes kerékpártúrát szerettünk volna szervezni Tigyi Laci
bácsi tanyájára, Tiszaugra. Sajnos az időjárás, és más külső
tényezők miatt három héttel is el kellett tolnunk az időpontot,
és így is csupán 16 személy jelentkezett a kísérőkkel együtt.
2016. június 3án így is útnak eredtünk, bár nem kettő, hanem
négy keréken érkeztünk meg  az időjárásnak köszönhetően 
a szomszéd településre.
Velünk tartott Dr. Kiss Györgyné polgármester asszony is.
Laci bácsi,  míg a bográcsban rotyogott a marhagulyás, fel
olvasta nekünk néhány versét, amit a diákok és felnőttek egyaránt
érdeklődve hallgattunk, végén pedig tapssal jutalmaztuk. Az
estebédet követően a gyerekek csónakázhattak, horgászhattak,
valamint velünk együtt társasjátékozásra is sor kerülhetett.

Ismét szeretnénk megköszönni Laci bácsinak ezt a felejthe
tetlen délutánt! Nyugodt szívvel mondhatom, hogy diák felnőtt
egyaránt nagyon jól érezte magát. Reméljük  ha jövőre sikerül
egy újabb látogatást összehozni  több fiatal fogja jelezni,
hogy szeretne hozzánk csatlakozni!

Ujj Eliza

Idén ünnepeltük először községünkben június 4ét, a Nemzeti
Összetartozás Napját. Az ünnepség kezdeményezője az idén
alakult helyi szervezet, a Tiszakürtért Baráti Kör volt. A rendez
vényen szép számmal megjelentek helyiek és környékbeliek
is, hogy emlékezzünk 1920. június 4re, a trianoni békeszer
ződés aláírásának napjára.
Horváth József, az egyesület elnöke beszédében visszaem
lékezett az akkoriban történtekre, és őt hallgatva szinte úgy
érezhették a résztvevők, mintha visszautaztak volna az időben.
A Tiszakürt főterén található szoborkertben tartott ünnepélyes
megemlékezést, visszaemlékezést követően meginvitáltuk az
ünnepségen résztvevő érdeklődőket a művelődési házba, egy
kis kötetlen beszélgetésre, némi finom étel és ital társaságában.

Nagyon jó kezdeményezés ez, és úgy gondolom lesz is foly
tatása.

Csabainé Huszár Zita

Idén XI. alkalommal került megrendezésre Kétpón az Alföldi
Betyárétel Főző Fesztivál június 18án, ahol a Tiszakürti
Önkormányzat első alkalommal vett részt. A három napos
rendezvényen zenei és egyéb programok, népi kirakodóvásár
várta az ide látogatókat. A szakmai zsűri sok szempont alapján
értékelte az ételeket, de elsősorban a környék jellegzetes és
hagyományos ízeit kereste. A Tiszakürti Önkormányzat főző
csapata pörkölt kategóriában végül harmadik helyezést ért el.

Szakácsaink, Komlós Ferenc és Bordás István „marhalábszár
pörkölt tiszakürti módra” ételt készítette el. Hogy mennyire
volt sikere a marhapörköltnek mi sem bizonyítja jobban,
minthogy a kétpói polgármester és családja nálunk ebédelt.
Nagyon színvonalas, minden igényt kielégítő, nagyszerű ren
dezvény volt. Köszönjük szépen a meghívást a képviselő
úrnak és gratulálunk a szervezőknek.

Dr. Kiss Györgyné



2016. június 25én került megrendezésre a X. Nyárköszöntő
Kórustalálkozó a tiszakürti református templomban. A jubi
leumi rendezvényen hat kórus mutatkozott be:
Elsőként említeném az újszászi Kvintkört, akik idén már
kilencedik alkalommal léptek fel Tiszakürtön.
A Szolnokról érkező, könyvtárosokból álló BibliotéKar
szintén évek óta fellép nálunk, és fantasztikus hangulatot
teremtenek vidám, mókás műsorukkal.
Az Erkel Ferenc Kórus, akik nagyon messziről, Kónyról ér
keztek hozzánk évek hosszú sora óta, szintén minden évben
nagy sikert aratnak igényesen összeállított, jól begyakorolt,
gyönyörű előadásukkal.
A Jubilate Kórus tavaly lépett fel nálunk először, de annyira
jól érezték magukat nálunk, hogy örömmel jöttek el hozzánk
idén is, természetesen mi is nagyon boldogok voltunk, hogy
hallhattunk egy ilyen nagylétszámú kórust is megszólalni
templomunkban.
A RákospalotaÓváros Református Egyház Kórusa Rákospa
lotáról és a Vivace Kamarakórus Mezőtúrról ebben az évben
először gyönyörködtettek minket minőségi előadásukkal és
lélegzetelállító hangjukkal.
A hat kórus felejthetetlen három órát nyújtott a templomban
megjelent hallgatóság számára. Egy nem mindennapi, lenyű
göző eseménynek lehettünk szem és fültanúi.

A műsor után vendégül láttuk a résztvevő énekkarokat egy
finom vacsorára a művelődési házban. A Csontosné Piroska
néni által főzött töltött káposzta sokakat nem hagyott szóhoz
jutni egy darabig  volt, aki még haza is vitt belőle annyira
ízlett neki , de amint tudtak a kórusok újra dalra fakadtak és
csodás hangulatot varázsoltak a nagyterembe. Ezúton is szeret
nénk megköszönni Piroska néninek a finom töltött káposztát!
A vacsora után a kórusok tagjai közül többen is átsétáltak az
Arborétumban immár hagyományosan megtartott Szentivánéji
programokra. Akik pedig messzire utaztak, buszra szálltak és
útnak indultak. Találkozónk végén az énekkaroktól így váltunk el:

„Jövőre ugyanitt, ugyanekkor!”

Csabainé Huszár Zita

2016. július 1én és 2án került megrendezésre Csallóközkürtön
a „Kürtök találkozója”. A tíz tagú delegációnkkal először a
csallóközkürti Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott
fogadáson vettünk részt. Ezt követően koszorúzásra került
sor, többek között annak a Szűcs László volt polgármesternek
a sírjánál, aki alapító tagja volt a „Baráti Kürti Községek
Társulásának”. A koszorúzás után a római katolikus temp
lomban Szentmisét hallgattunk. Este díszvacsorán vehettünk
részt, ahol a hat Kürt delegációin kívül Csallóközkürti Önkor
mányzat által meghívott vendégek, egyházi méltóságok, a
Csallóközkürti Borbarátok (Borrend), valamint megyei és
járási közéleti személyek is részt vettek. Az est folyamán élő
zene mellett kellemesen elbeszélgettünk.
Másnap a rendezvény a futballpályán folytatódott egy ünne
pélyes megnyitóval, majd elkezdődtek a focimérkőzések.

Ezzel párhuzamosan elkezdődtek a horgász és asztalitenisz
versenyek. Délután a testvértelepülések által bemutatott kul
túrműsorok remek szórakozást nyújtottak az igen szép számban
megjelent vendégeknek. Tiszakürtről bemutatkozott a Körzeti
Általános Iskola Moderntánc csoportja, a „Született Feleségek”
zumba csoport, Oberna Károly humoros műsorával és Németh
György saját hangszereivel. A délután folyamán a kirándulni
vágyóknak is biztosítottak programot a „Bősi Erőműhöz”.
Az esti sztárvendégek fellépése és a tombolahúzás után a
rendezvényt sajnos elmosta az eső. Ettől függetlenül egy cso
dálatosan megrendezett találkozón vehettünk részt, az ellátás
kifogástalan volt. Mindenért köszönettel tartozunk vendég
látóinknak!

Dr. Kiss Györgyné

Mint minden évben idén is izgatottan vártuk a „nagy napot”,
a tiszakürti Falunapot. Ezen a rendezvényen részt vett a falu
lakosságának nagy része, és a Tiszakürtről elszármazottak 
akik erre az alkalomra igencsak mindig hazalátogatnak 
hogy a vidám, jó hangulatú, színvonalas programokat meg
tekintsék, és kötetlenül beszélgessenek jó barátokkal, régen
látott ismerősökkel. A környező településekről is meglepően



sokan ellátogattak hozzánk, valószínűleg szeretik ezt a csa
ládias hangulatot, ami körülöleli a mi kis rendezvényünket.

A reggelt ökumenikus istentisztelettel kezdtük, majd az első
és második világháborús emlékműnél emlékeztünk meg hősi
halottainkról egy ünnepség és koszorúzás keretében. Az ebéd
után egy kiállítást tekinthettek meg vendégeink a művelődési
házban, ahol helyi és Tiszakürtről elszármazott tehetségek
mutatták be alkotásaikat. A délutáni programok a szabadtéri
színpadnál folytatódtak. Az ünnepélyes megnyitó után, mint
minden évben idén is átadásra kerültek a „Tiszakürt Községért
Emlékplakettek” és az elismerő oklevelek:
 id. Martók Istvánné  társadalmi tevékenységéért  Tiszakürt

Községért emlékplakett arany fokozatát kapta
 Szőgyör Sándorné  társadalmi tevékenységéért  Tiszakürt

Községért emlékplakett ezüst fokozatát kapta
 Bartus Sándorné  társadalmi tevékenységéért  Tiszakürt

Községért emlékplakett ezüst fokozatát kapta
 Németh György  kulturális és társadalmi tevékenységéért

Tiszakürt Községért emlékplakett ezüst fokozatát kapta
 Nyikos Károlyné  társadalmi tevékenységéért  Tiszakürt

Községért emlékplakett bronz fokozatát kapta
- Velőné Marosi Gyöngyi  társadalmi tevékenységéért elis

merő oklevelevelet kapott
 Szarvas András esperes úr  a katolikus egyház élén végzett

közösségi munkájáért  Tiszakürt Posztumusz Díszpolgára
címet kapta

 Tálas László  Tiszakürt szülöttjének, sokrétű társadalmi tevé
kenységéért, amivel öregbíti Tiszakürt hírnevét  Tiszakürt
Díszpolgára címet kapta

A díjátadó után a gyerekeknek kedveskedtünk egy interaktív
műsorral, amit a Csiga Duó hozott el számunkra Szegedről.
Később a Tiszakürti Táncoslábúak és a Cuháré Néptáncegyüt
tes lépett a színpadra. Karcagi Nagy Zoltán és testvére Andy
egy remekül összeállított slágercsokorral szórakoztatták az
idelátogatókat. Késő délután lépett színpadra a Kunszentmár
toni Fúvószenekar, akiket már nagyon vártunk, hiszen a tavalyi
évben is egy remek hangulatú produkcióval kápráztatták el a
nézőket. Az esti órákban szinte hömpölygött a tömeg a színpad
felé, és amint meghallották Bódi Guszti és Margó hangját
egy őrületes buli vette kezdetét, ami megalapozta az utcabál
hangulatát. Este tíz körül elérkezett a nap fénypontja, a tűzi
játék, melyet ezúton is szeretnék megköszönni támogatónknak,
Fekete Tamásnak. A látvány csodálatos volt, mint mindig.
Szeretném elmondani, hogy egy egész napos, programokkal
teli napot nem egyszerű megszervezni, lebonyolítani. Rengeteg
munkával és idegeskedéssel jár  nem beszélve a felelős
ségről  és azt is tudom, hogy nincs olyan rendezvény, ami
mindenkinek tetszene, de mindezek ellenére nagyon szeretem
ezt a napot, mert jó látni, hogy van összetartás községünk
ben, és nagyon jól esik, amikor „megveregetik a vállamat”,
és azt mondják: „Ez igen!”. És igen, ezért megéri!
Természetesen ez a rendezvény nem lett volna ilyen színvo
nalas és gördülékeny segítőim nélkül, akiknek szeretném
megköszönni munkájukat! Szeretnék köszönetet mondani
támogatóinknak, hogy hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez!

Csabainé Huszár Zita

Fő támogatóink:

Fekete Tamás
3A Takarékszövetkezet

CIRAX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
KEMAX Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.

Támogatóink:

72. számú COOP ABC (Cserkeszőlő), 76. számú COOP,
ABCANTALAC Húsbolt, Bartus Sándor és családja,
Bogarasi Kft., Boros Sándor és családja (Cserkeszőlő),
Csabai László és családja, ifj. Csabai László és családja,
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ, Fülöpné Dr.
Sisák Zsuzsanna, Genero Kft., Hérán és Társa Bt., Kakukné
Gácsi Nóra és családja, Dr. Kecskés Béla és családja, Dr.
Kiss Györgyné, Komlós Ferenc és családja, Molnár Ká
rolyné, Nagycsaládosok Egyesülete, Nagysziget Kft., Négy
Kovács Kft., Patkó András és családja, Rabb Miklósné és
családja, Sinka Andrea és Garáz Zoltán, Szabó László és
családja, Szeleczki Károly és családja, Szőgyör Sándorné
és családja, K. Tálas László és családja, Tiszakürti Arboré
tum, Tiszakürti Körzeti Általános Iskola, Tiszakürti Szö
vetkezet, Tiszakürti Községi Sport Egyesület, Ujj Lajosné
és családja, Zeisel László és családja.

Ha valaki kimaradt a felsorolásból, attól elnézést kérünk.



Meghívást kaptunk a Győri Imre vállalkozó cserkeszőlői lovas
tanyáján 2016. augusztus 6án megrendezésre kerülő fogathajtó
és főzőversenyre. A délelőtti és a kora délutáni versenyeket
követően 16:00 órakor került sor a polgármesterek fogathajtó
versenyére. A versenyen első helyezést értem el, így átvehettem
a Tiszakürti Önkormányzat részére egy nagyon szép serleget.

A főzőversenyen a Tiszakürtért Baráti Kör részéről Horváth
József, Komlós Ferenc valamint Bordás István vettek részt, a
háromtagú zsűri  a híres séf Kovács Lázár elnökletével  a
harmadik díjban részesítette a Baráti Kör által készített vad
disznó pörköltet.
Csodálatos napot tölthettünk el, nagyon szép környezetben a
lovas tanyán. Gratulálunk a szervezőknek, és nagyon szépen
köszönjük a meghívást!

Dr. Kiss Györgyné

Augusztus 20án reggel, amikor felébredtem, rettentő boldog
voltam. Hogy miért? Mert száz ágra sütött a nap. A tavalyi
augusztus 20a után (amikor is egész nap esett az eső) már
ilyen apró dolgoknak is örülni kell. Sokan ébredtek ilyen izga
tottan, mert amikor reggel lementem a rendezvény helyszínére,
a főző csapatok nagy része már kereste a megfelelő helyet a
főzéshez, sőt volt, aki már el is kezdte a főzést.

Amíg a csapatok készülődtek, a református templomban
Muzsik Tamás nagytiszteletű úr megtartotta az ünnepi isten
tiszteletet, és megszentelte a magyar szalaggal átkötött „Új
Kenyereket”.
Az istentiszteletről visszaérve a főzőverseny helyszínén már
kellemes illatok vártak. Idén 12 csapat mutatta be főzőtudo
mányát a három tagú zsűri előtt. Rotyogott a bográcsban sertés,
vaddisznó, birka, kakas, marhalábszár és marhapofa pörkölt,
kecske gulyás, töltött káposzta, húsos káposzta, zúza, paprikás
krumpli. A zsűrinek (Kocsis Istvánné, Csató Imre és Hérán
József) nem volt könnyű dolga, sőt elmondásuk alapján évről
évre egyre nehezebb eldönteniük, ki főz jobban, ki főz jobbat.

Délután három óra körül megszületett a végleges eredmény.

A IX. Szabadtéri Bográcsos Főzőverseny eredménye

I. helyezett:
A Kovács Sándor és Tompa László által készített marhapofa
pörkölt.
II. helyezett:
A Református Egyház csapata, ahol Katona József vaddisznó
pörköltet készített.
III. helyezett:
A Texas Rangers csapatának marhalábszár pörköltje.

Ezen kívül sok különdíj is kiosztásra került a csapatok között.
Ezúton is gratulálok az összes csapatnak, akik megmérettették
magukat ezen a napon.



Délután a szabadtéri színpadon is megkezdődtek a programok.
Fantasztikus hangulatot varázsolt nekünk a fiatal Bódi Renáta
operett műsorával, a gyermekek pedig már nagyon várták a
két bohócot, Bongót és Pennyt Cibakházáról, akik lufihaj
togatással is szórakoztatták a kicsiket és nagyokat. Utánuk
láthattuk Három Anikó és tanítványai hastánc bemutatóját,
majd Tőgyi János  alias Nano  énekelt nekünk. Sokan várták
már négy óra körül a Kunszentmártoni Zeneiskola tanáraiból
verbuválódott, Tanárock zenekart. Két órát zenéltek, de elhall
gattam volna egész este őket. Oberna Károly és táncpartnere
Váczi Bettina standard és latinamerikai táncokat mutatott be.

A nézőközönség egyre gyarapodott 6 óra körül, kíváncsiak
voltak a Szent Márton Társulat musical slágerekből összeál
lított műsorára, ami  természetesen  lenyűgözte a jelen
levőket.

A színpadi műsorok után retro discoval vártuk a bulizni
vágyókat. Jó barátok, finom ételek, klassz programok,
nagyszerű hangulat  nem is kell több, hogy jól érezzük
magunkat! Köszönöm a zsűrinek, hogy elvállalták ezt a néha
hálás, néha pedig hálátlan feladatot, és köszönetet szeretnék
mondani a segítőimnek az egész napos munkájukért.

Csabainé Huszár Zita

AZ 1956OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

60. ÉVFORDULÓJA

Az 1956os események 60. évfordulója méltó módon történő
megemlékezést igényel. Ez elvárás és lehetőség is egyben.

Lehetőség a még élő szemtanúkkal, a résztvevőkkel megbe
szélni a történteket, a történelmet. Egyik legnagyobb állami
ünnepünk október 23a. A magyar nép, a nemzet lázadása és
forradalma a szabadságért. Tiltakozás az akkori kommunista
hatalom, társadalmi rendszer embertelensége ellen.
A szomszédos országokban élő magyarság különböző módon
mindenhol reagált az anyaországi eseményekre. Róluk is
emlékezünk.
Tiszakürtre 23 napos késéssel jutottak el a budapesti, az
országban történtek hírei. Itt is voltak felvonulások, gyűlések,
forradalmitanácsválasztás, új községi tanács alakulása úgy,
mint bárhol másutt. Itt annyiban sajátosan alakult a helyzet,
hogy az új forradalmi szervek, a községi tanács létrehozá
sában részt vettek a bukott rendszer helyi párt és állami vezetői,
káderei.
A Magyar Szocialista Munkáspárt Szolnok Megyei Bizott
ságának az 1956os eseményeket értékelő jelentésében az áll,
hogy Tiszakürtön nem történt semmi különleges esemény.
Nem történt tettlegesség, a termelőszövetkezetet egyben tar
tották, vagyoni kár nem keletkezett  kivétel a vörös csillag
leverése  a MDPkommunista párt tagjait nem üldözték. A
falu lakosai betartották a rendet, fegyelmezett magatartást
tanúsítottak. Ezeket igazolják a rendőrségi kihallgatások
jegyzőkönyvei, a bírósági ítéletek anyagai.
A forradalom leverését követő  az MSZMP vezetésével
megvalósuló  megtorlás nem kerülte el Tiszakürtöt sem.
Alapvető erkölcsi kötelezettségünk azokról megemlékezni,
akiket a kommunista diktatúra megtorlása sújtott!
Az állami megemlékezésre készülve találkozunk azokkal a
szépkorúakkal , akik fiatalemberként élték meg ezt az időszakot,
Ők az utolsó szemtanúk.
Konferenciát, tanácskozást szervezünk a Tiszakürtön történtek
egyeztetésére, a szerepet vállalók megítélésére, és Tiszakürt
1956os eseményeiből levonható tanulságok megtételére.
Az általános iskola nyolcadik osztályos tanulói részére az
56os eseményekről vetélkedőt szervezünk.
Ellátogatunk Kiskunmajsára Pongrácz György 56os múzeumát
megnézni.
Október 23án ünnepi megemlékezés. Szeretnénk Tiszakürt
56os eseményeit, személyeit megidéző kiállítást szervezni.
Ehhez kérjük mindazokat, akik valamilyen tárgyi emlékekkel
rendelkeznek, bocsássák azt részünkre a kiállítás megren
dezéséhez. Csabainé Huszár Zita a művelődési ház intézmény
vezetője és Horváth József gyűjti és fogadja az emlékeket.
Ezeket a relikviákat a kiállítás után természetesen visszaadjuk
a tulajdonosának.
Készüljünk az évfordulóra! Olvassuk a megjelenő megem
lékezéseket, a határon túliakat is! Ésszel, szívvel, lélekkel járjuk
be azt az időt, amelyet elődeink 1956ban bejártak és megéltek.
Erősödjön bennünk a tisztelet hazaszeretetük, emberségük és
tetteik iránt.

NE FEDJE FELEDÉS TETTEIKET,

EMLÉKÜK NE MÚLJON!

Horváth József
Tiszakürtért Baráti Kör ügyvivője



S p o r t e g y e s ü l e t

Egyesületünk  az általános iskolával és a civil szervezetek
kel karöltve  az idei évben is megrendezte a településen élő
és itt tanuló gyermekek részére a gyermeknapot 2016. május
28án. Ennek keretében népi játékok, harckocsi bemutató,
kézműves foglalkozások, arcfestés, ingyenes légvár, „1 perc,
és nyersz” feladatok, katasztrófavédelmi és tűzoltó bemuta
tók, népi hangszerek készítése és bemutatója, táncház, vidám
gyermekműsorok, foci és zumba várta a szórakozni vágyó
gyermekeket és felnőtteket.

Mint minden évben, most is tábortűzzel, hozzá pedig egy kis
zenével zártuk ezt a remek napot. Köszönet a szervezőknek,
támogatóknak és mindenkinek, aki ellátogatott a rendezvé
nyünkre.

2016. július 2án, a testvértelepülések találkozóján, idén
Csallóközkürtön szokás szerint remek fogadtatásban és ven
déglátásban volt része minden ideérkezőnek.

Sporteseményeket tekintve kispályás labdarúgásban és aszta
liteniszben is volt indulónk. Köszönet Benkó Viktornak és
Csabai Lászlónak, hogy képviselték településünket ping
pongban. Focicsapatunk a hat fős mezőnyben az 5. helyen
végzett. Zumbás lányaink látványos műsorral szórakoztatták
a falunapon megjelenteket. Horgászcsapatunk (Paulovics Attila,
Sóspataki Gyula, Téren Zoltán) első helyen végzett a horgász
versenyen. Gratulálunk!

2016. július 9én a tiszakürti falunapon hat csapat részvéte
lével tudtunk kispályás labdarúgó tornát szervezni. Nagyon
lelkesek voltak a fiatalok, rengeteg gól született.

Eredmények:
I. helyezett: Vadbanda
II. helyezett: Szabó Team
III. helyezett: Asztalon Villa
IV. helyezett: Közműép
V. helyezett: Pajkos Sellők
VI. helyezett: Kispadosok

Legjobb kapus: Dr. Kecskés Béla (Asztalon Villa)
Gólkirály: Pánczél István (Szabó Team)
Legjobb játékos: Erős Gergő (Vadbanda)
Gratulálunk a fiúknak!!!

Egyesületünk legaktívabb sportolója Kovács Zita egyre több
és nevesebb futóversenyen vesz részt, öregbítve kis települé
sünk hírnevét. Eredményei az elmúlt időszakban a következők
voltak:

Június 4.  KPMG Kékes Csúcsfutás:

Táv 11, 6 km  idő 1:06:48  abszolút 5. hely
Június 12.  K&H Félmaraton

Táv 21, 2 km  idő 1:36:35  abszolút 4. hely
Július 30.  Befitrun éjszakai futás az Ironman társrendezvénye:

Táv 10 km  idő 40:35  abszolút 3. hely

Ezúton gratulálunk Zitának, és kívánunk neki a továbbiakban
is sikeres versenyzést.

Tamasiné Tálas Melinda



N a g y c s a l á d o s e g y e s ü l e t
A csoporttagok megtartották az Anyák napját, részt vettünk a
gyereknapon. Segítettünk a Falunapon a hagyományos horgá
szattal és dobozdobálással, ahol a gyerekek nagy örömmel
horgászták ki a kis fahalacskákat a szökőkút vizéből. Az
ajándékokat a művelődési ház részéről Csabainé Huszár Zita
biztosította. Részt vettünk a falunapi koszorúzáson is.

Ellátogattunk Cserkeszőlőbe a fürdőbe, résztvettünk a főző
versenyen, és készülődünk az Őszi Nagycsaládos találkozóra,
amit Budapesten a Vasúttörténeti Parkban rendeznek meg.
Nagyon sok ruhát kaptunk a község lakosaitól, amiből a
csoporttagok a kedvük és ízlésük szerint válogathattak. Sok
használt játékot is eljuttattak hozzánk, amit már a jövő évi
gyereknapra gyűjtögetünk. Mindenkinek köszönöm, aki bár
milyen módon támogatta a csoportot. Sok kis segítség sokra
megy együtt! Továbbra is várjuk a nagycsaládos családokat
közénk!

Tisztelettel: Bartus Sándorné

N y á r a z a r b o r é t u m b a n

Mindannyian jól ismerjük az érzést, hogy mikor várunk egy
kellemes eseményre mennyi izgalommal és örömmel várjuk,
és készülünk rá.
Minket is vezérelt ez az izgalommal vegyes pozitív érzés
mikor vártuk a tiszavirágzást. Vártuk, izgultunk, hogy vajon
milyen lesz az idén?! A várakozás mindig reményteli. Most
is az volt. Megjelentek az első kérészek, és mi a jól kialakult
forgatókönyvünk szerint kezdtük a tiszavirágzás.hu oldalon
valamint a HNP regisztrációs felületén jelentkezetteknek
kiküldeni az aktuális híreket a tiszavirágzásról. A természet
azonban saját rendje szerint működik, és nem a mi kívánsá
gaink, vágyaink szerint. Ebben az évben sajnos nem volt olyan
látványos tiszavirágzás, mint amilyet mi szerettünk volna.
Voltak azért szép pillanatok, ebben az évben is láthattunk sok
szépet, lehetett készíteni remek természetfotókat és megta
pasztalhattuk a természet csodás eseményét akkor is, mikor
nem olyan, amilyet szerettünk volna. Részünkre a tapasztalás
bővül azzal is, amit az ideérkező vendégek közvetítenek felénk.

A vendégeink szinte kivétel nélkül értik, tudják, hogy mi csak
a szervezői vagyunk az itt eltöltött idejüknek, és semmilyen
ráhatásunk nincs a tiszavirágzásra. Vannak akik évről évre
visszajárnak, és vannak akik csak egyszeri vendégek, vannak
akik visszajövetelüket (látva a természet kiszámíthatatlanságát)
több napra tervezik, hogy biztosan a legszebb élményben lehes
sen részük. Mi itt az arborétumban azon dolgozunk, hogy ez
a katarzis bekövetkezzen.

Másik különleges esemény a nyár folyamán itt az arborétumban
Szent Iván napja. Ezen a napon, összehangolva a Nyárkö
szöntő Kórustalálkozóval tartjuk a hagyományos tűzugrást.

Most is szép nyári időben sikerült megrendezni ezt a vidám
estét. Szűcs Miklós és Janka lánya vezetésével játszottunk,
mulattunk, varázsolódtunk el ezen az estén, remélve, hogy a
tüzet átugró párok egész évben boldogan élnek és jönnek
jövőre is!

Torkosné Egervári Ilona

A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság
eltűnés miatt keresi Nagy Patríciát. A
rendelkezésre álló adatok szerint a 13
éves lány 2016. július 3án a tiszakürti
lakásotthonból való eltávozását köve
tően nem érkezett vissza és azóta tartóz
kodási helye ismeretlen. Felkutatására
tett intézkedések eddig nem vezettek
eredményre. A keresett lány körülbelül
160 centiméter magas, átlagos testal
katú, hosszú, barna, haja van szőkére

melírozott tincsekkel, amelyet általában kontyban hord. Eltűné
sekor rózsaszín cipőt, rózsaszín nadrágot, fehér trikót és rózsaszín
kapucnis felsőt viselt. A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható
fiatal lányt felismeri, látta, vagy tartózkodási helyéről informá
cióval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a rendőrségen,
vagy hívja a 0656/501600 telefonszámot, illetve névtelensége
megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható
0680/555111 „Telefontanú” zöld számán, továbbá a 107es
vagy a 112es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.



Tigyi László -

A szülőföldön

Szabad vándor vagyok
Most, e tájon járok,
S a szép Tiszatájat,

Mint rég, újra látom.

Erdőit, mezőit,
Szülőimnek házát,
Látom szülőföldem
tengernyi virágját.

Ahol gyermekkorom
Éveit töltöttem,
Ahol a halállal

Bajban megküzdöttem.

S a Tiszaparti csendben,
A nagy Alföld ölében,

Látom Szülőfalum
Gyermekkori fényben.

S látom úgy, mint régen
Templomnak tornyát,
S hallom a harangnak
Titokzatos hangját.

Szólj, Te öreg harang
A templom tornyában,

S add hírül innen
Szerte a világban.

A vén vándor szíve
Örömökben dobog,
A Nap meg az égről,

Mint rég, rámosolyog.

Mamma Mia!
Egy újabb fantasztikus előadással lépett színpadra a Szent
Márton Társulat Kunszentmártonban 2016. július elején. A
nagysikerű Mamma Mia! produkciót dolgozták fel, úgy, hogy
szemünk  szánk tátva maradt.

A színpadi díszlet egyszerű, de nagyszerű volt. A jelmezek
szintén egyszerűek, de korhűek, és az eredeti produkcióban
látottakhoz hasonlóak voltak. A szereplők profi színészeket
meghazudtoló módon adták elő a már mindenki által ismert
történetet.
A TanáRock zenekar fantasztikus zenéje még ma is cseng a
fülemben. A dalokat magyarul énekelték, ami lehetővé tette
számomra, hogy még jobban átéljem a sztorit.
Nem is részletezném ezt, hiszen, aki látta tudja, hogy ezt nem
igazán lehet leírni. Aki nem látta, az sajnálhatja, mert egy kelle
mes kultúrprogramról maradt le. Izgatottan várjuk a társulat
következő produkcióját! Mi ott leszünk!

Csabainé Huszár Zita



Köszönet!

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik Édesanyánk,

nagymamánk, dédmamánk Illés Lászlóné temetésén részt vettek,

virággal, jó szóval igyekeztek enyhíteni a család fájdalmát.
Bartus Sándorné és családja

Mindenki Marikája, Marika nénije az úr hívó
szavára 86 éves korában itt hagyott bennünket,
befejezte földi életútját, örök álomra hajtotta fejét.

„Nem vársz már minket ragyogó szemeddel,

nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.”

Nagy veszteség érte a családot, a rokonságot, a
Hulló Levelek Nyugdíjas Klubot, melynek alapító
tagja volt, és az egész falut. Hírnevet és dicsősé
get szerzett sokoldalú tehetségével lakóhelyének.
Sikeres versmondása ismertté tette országszerte.
1996 óta én készítettem fel, és sikerült megis

mernem gazdag lelkivilágát. A közösségért harcolt betegsége idején is.
Hite segítette át a megpróbáltatásokon az utolsó percig. Őszinte elisme
rést, megbecsülést érdemelt ki. Büszkék vagyunk rá, hogy köztünk élt.
Szomorú szívvel búcsúzunk Tőle.

„Örök az arcod, nem száll el a szavad, minden mosolyod a lelkünkben marad.”

Kulcsár Tiborné






