Ö N K O R M Á N Y Z AT I H Í R E K
Tiszakürt képviselőtestülete megtárgyalta és egyhangúan elfogadta
a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevé
kenységéről szóló beszámolóját.
A képviselőtestület megtárgyalta az Arany János utca 10 szám alatti
önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról szóló két kérelmet, és
úgy határozott, hogy Vadász Gyula és Csernus Noémi lejárt lakás
bérleti szerződését nem hosszabbítja meg. Kurucz Dóra tanárnőnek
ajánlja fel az ingatlan bérlését, segítve ezzel egy pedagógus Tiszakürt
községben való letelepedését.
A község képviselőtestülete megtárgyalta a Szabolcska emlékmű
felállításának támogatását, és úgy határozott, hogy Tiszakürt Község
Önkormányzata annyi támogatást biztosít az emlékműhöz, amennyit
a református egyház is biztosít hozzá, maximum 50.000 Ftot.
A képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy Martfű Város Önkor
mányzata és Rákócziújfalu Község Önkormányzata a már megalakult
Tiszazugi Önkormányzatok Társuláshoz csatlakozzon. Felhatalmazza
a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására.
A képviselőtestület egyetért azzal, hogy a KörösTisza Menti Önkor
mányzatok Hulladékrekultivációs Társulása társulási megállapodása
az alábbiak szerint változzon:
1. A KörösTisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs
Társulása Társulási megállapodásának II. a Társulás időtartama
fejezet „A Társulás határozott időre, a KEOP1 és KEOP2 projektek
beruházási szakaszának teljes befejezését, azaz a projekt megvaló
sításához folyósított támogatásnak, az Európai Bizottság által
jóváhagyott, teljes körű elszámolását követő fenntartási időszak
végéig jött létre.” szöveg helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Társulás határozott időre, a KEOP1 és KEOP2 projektek beru
házási szakaszának teljes befejezésig, a Közreműködő Szervezet
által a projekthez kapcsolódó záró kifizetési igénylés és záró
beszámoló jóváhagyásáig jött létre. A Társulás megszűnését
követően, a projekt megvalósításához folyósított támogatásnak az
Európai Bizottság által jóváhagyott teljes körű elszámolását követő
fenntartási időszak végéig Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat
tesz eleget a Támogatási Szerződésben megjelölt feladatoknak.”
2. A megállapodás IX. A Társulás vagyona, gazdálkodása fejezet
IX.2. A Társulás vagyona alpontja a következő pontokkal egészül
ki: IX.2.3. Az átadásra kerülő vagyon tartalmazza az egyes
településre építési költséget bruttó értékben, valamint a beruházás
megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások, illetve egyéb költsé
gek értékét lerakók száma szerinti osztásban. Az átadott vagyonról
szóló kimutatás valamennyi tag által jóváhagyott okiratban kerül
rögzítésre.”
3. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosított
társulási megállapodás aláírására.
Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért
azzal, hogy a Tiszazugi Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás

társulási megállapodása az alábbiak szerint változzon meg:
1. A Tiszazugi Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás Társu
lási megállapodásának 5. számú melléklete a tagokat terhelő
beruházási költség és tagsági díj mértékét megállapító számítási
mód rendelkezése „A költségviselés az ivóvízhálózat tekintetében
az adott településen ténylegesen megvalósuló műszaki tartalom
szerint, míg a vízműtelepek vonatkozásában a telepet igénybevevő
egyes települések lakosság számának arányában kerül meghatá
rozásra.” helyébe a következő rendelkezés lép: „A költségviselés
az ivóvízhálózat tekintetében az adott településen ténylegesen meg
valósuló műszaki tartalom szerint, míg a vízműtelepek vonatko
zásában a beruházás helye szerinti település a tulajdonos, osztatlan
közös tulajdon esetén az eredeti tulajdoni hányad arányában kerül
meghatározásra. Minden egyéb költség tekintetében a települések
re jutó összes műszaki tartalom arányában kerül meghatározásra.”
2. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosított
társulási megállapodás aláírására.
Tiszakürt képviselőtestülete tárgyalta Sárai Gyöngyvér és Kurucz
Dóra pedagógusok kérelmét és úgy határozott, hogy 2016. szeptember
810ig dologi költségen bocsátja rendelkezésre az autóbuszt.
A képviselőtestület egyhangúan elfogadta a Tiszakürti Táncoslábúak
néptánccsoport működtetéséről szóló kérelmet.
Tiszakürt képviselőtestülete megalkotta a 9/2016.(VIII.25.) önkor
mányzati rendeletét a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a
közterületek és az ingatlanok tisztántartásáról.

A képviselőtestület a „Községháza épület tetőszerkezetének felújítása
és átalakítása” tárgyú, a Kbt. 115.§ szerinti nyílt, hirdetmény közzé
tétele nélkül induló közbeszerzési eljárás nyertesének megállapítására
vonatkozóan a Közbeszerzési Tanács (a Kbt. 27. § (4) szerinti Bíráló
bizottság) javaslata, valamint a Polgármester véleményezése alapján
a következő döntést hozza:
A tárgybeli közbeszerzési eljárás eredményes. Az eljárás nyertese az
alábbi ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: MÁRKBAU Bt.
Székhelye:
6044 Kecskemét, Csillagfény u 15.
Ajánlati ár (Ft): 17.615.837, Ft + Áfa, azaz bruttó 22.372.113, Ft
Ajánlatkérő a döntésnek megfelelően a közbeszerzési eljárás ered
ményeként létrejövő vállalkozási szerződést a MÁRKBAU Btvel
fogja megkötni az ajánlati kötöttség időtartama alatt.

Tiszakürt Község Önkormányzatának képviselőtestülete elismeri,
hogy 1956. október 26a és november 4e között Tiszakürt településen
Tóth János, Tálas István és Csomós Imre végezte az irányítást. A
rendet fenntartották, intézkedéseik megfelelőek voltak, amit tettek,
tisztelettel tették, ezért a községért végzett munkájukért megbecsü
lést érdemelnek. Mondjuk ki továbbá, hogy megtorlásuk alaptalan,
tisztességtelen és becsületet sértő, emberi jogait lábbal tipró volt.
A képviselőtestület megalkotta 10/2016. (IX.30.) sz. önkormányzati
rendeletét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.
(II.20) rendelet módosításáról.
Tiszakürt község képviselőtestülete a BURSA Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2017. évi fordulójában az Általá
nos Szerződési feltételekben foglaltak betartásával részt kíván venni.
Tiszakürt Község Önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a

szociális célú tüzelőanyag vásárlás pályázatot. Az önkormányzat a
pályázatban részt kíván venni. A pályázat keretében 174 m3 kemény
lombú tűzifára nyújt be igényt, melyhez köbméterenként 1.000,Ft +
ÁFA önerőt biztosít. A vállalt önerő összesen 220.980,Ft. Ellenszol
gáltatást a tüzelőanyagban részesülőktől nem kér.
A képviselőtestület a 11/2016(IX.29.) rendelete a pénzben és termé
szetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015(III.1.) rendeletének
módosításáról döntött.
A testület megtárgyalta és egyhangúan úgy határozott, hogy elfogadja
a Tiszakürti Óvoda továbbképzési programját.
A képviselőtestület megtárgyalta az Óvoda működési dokumentumait
és úgy határozott, hogy elfogadja a Tiszakürti Óvoda Szervezeti és
Működési Szabályzatát, Házirendjét, a Helyi Pedagógiai Programot,
és az Éves Intézményi Munkatervet.
A képviselőtestület annak érdekében, hogy az Önkormányzat  a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 114. §ban, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló
257/2016. (VIII.31.) Kormány rendeletében meghatározottak szerint
 az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötele
zettségének eleget tehessen, felhatalmazza polgármesterét, hogy a
Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok
nevében a KÖFOP1.2.1VEKOP16 azonosító jelű „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjeszté
séhez” című felhívás alapján a támogatási kérelmet benyújtsa és a
kedvezményezeti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
Tiszakürt képviselőtestülete megtárgyalta az Arany János utca 10
szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról szóló két
kérelmet és úgy határozott, hogy a 136/2016.(VIII.25.) számú képvi
selőtestületi határozatot úgy módosítja, hogy Vadász Gyula lejárt
lakásbérleti szerződését meghosszabbítja 2016.10.10. napjáig, mivel
kiköltözésük akadályba ütközött. Kurucz Dóra az önkormányzati
lakást 2016.10.15. napjától határozatlan időtartamra veheti bérbe,
ameddig Tiszakürt községben pedagógusi munkakört tölt be. A lakás
lakbérét a 45/2015.(III.26.) számú képviselőtestületi határozat 1.
melléklete szerint 18.942, Ftban állapítja meg.
Tiszakürt Község Önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta
Vadász Gyula Arany J. utca 10 szám alatti ingatlan lakásbérleti díj
költségének megtérítését és úgy határozott, hogy az ingatlanon
végzett karbantartási munkálatok ellenértéke a 2016. szeptember 1.
és október 10e közötti időszakra a lakásbérleti díj költségét fedezi.

Tiszakürt képviselőtestülete megtárgyalta a Megyei Parlagfűmen
tesítési Alap 2016. pályázati felhívását és úgy határozott, hogy az
elérhető 53.000, Ft támogatásra benyújtja pályázatát.

Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete szándékát
fejezi ki, hogy közösen kívánja megvalósítani Tiszakürt Község
csatornázását és szennyvíztisztítását Tiszaug, Tiszainoka és Nagyrév
községekkel. A testület hozzájárul, hogy Tiszaug, Tiszakürt, Tisza
inoka és Nagyrév községek között csatornázás és szennyvíztisztítás
céljából társulás jöjjön létre.
A képviselőtestület megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott,
hogy:
 Kijelenti, hogy a meg kívánja vásárolni az 1105 hrszú 1400 m2
nagyságú, gyümölcsös művelési ágú zártkerti ingatlant.

 Az ingatlan vételáraként a vevő által kért 350.000,Ftot elfogadja.
 A földterületet közfoglalkoztatási program keretében történő
művelés céljából kívánja megvásárolni.
 A vételár fedezeteként a 2016. évi START mintaprogram keretében
megtermelt bevételt jelöli meg.
 Meghatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megköté
sével.
A képviselőtestület megtárgyalta az Iratkezelési Szabályzat 6. számú
mellékletének módosítását, és úgy határozott, hogy az Iratselejtezési
Bizottság tagjainak Fülöpné dr. Sisák Zsuzsanna aljegyzőt, Ordasiné
Kómár Mária főelőadót és Árvai Boglárka ügyintézőt jelöli ki.

Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figye
lemmel Csépa, Tiszasas és Tiszaug Községi Önkormányzatainak
kérésére úgy határoz, hogy mivel a tiszazugi ivóvízminőségjavító
beruházás befejezését követően Tiszakürt közigazgatási területén a
közműves ivóvízellátást részben a csépai vízműtelepen kitermelt és
tisztított ivóvíz fogja biztosítani, az ivóvíz kitermelésével és tisztí
tásával kapcsolatban, a vízműtelepen felmerülő azon felújítási és
beruházási költségek viseléséhez  amelyeket a víziközműszolgáltató
az ellátásért felelősre áthárít  a bérleti díj terhére és annak erejéig a
településeken mért éves vízfogyasztás arányában a vízműtelepről
nyert ivóvizet igénybe vevő települési önkormányzatokkal együtt
hozzájárul.
Tiszakürt Község Önkormányzatának képviselőtestülete megtárgyalta a
Tiszazugi Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás Társulási
megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy a
Társulási megállapodás alábbiak szerinti módosítását elfogadja:
I. A Megállapodás IX. Tulajdoni kérdések, üzemeltetés A. Tulaj
donjogi kérdések című pontjában szereplő vagyonmegosztásról
szóló második bekezdése („A vagyonmegosztás módja a vagyon
természetben történő tulajdonba adása a társult önkormányzatok
részére, az 5. sz. mellékletben rögzített költségviselési elvek és
arányok alapján.”) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A vagyonmegosztás módja a vagyon természetben történő
tulajdonba adása a társult önkormányzatok részére, az alábbi
vagyonmegosztási elvek alapján történik:
1. A beruházással megvalósult ivóvízhálózat és a vízműtelep
tekintetében az adott település közigazgatási területén tényle
gesen megvalósult műszaki tartalom szerint történik.
2. Az ivóvízminőségjavító beruházáshoz kapcsolódó egyéb költ
ségek tekintetében a vagyonmegosztásra a tagönkormányzatok
lakosságszámának aránya szerint kerül sor.”
II. A Megállapodás ötödik számú melléklete helyébe az alábbi ren
delkezés lép:
„A tagokat terhelő fizetési kötelezettség és tagsági díj mértékét
megállapító számítási mód:
A tagokat terhelő, az ivóvízminőségjavító beruházáshoz kapcso
lódó fizetési kötelezettség és a Társulás működési költségeinek
viselése (tagsági díj) a tagönkormányzatokat mindenkori lakos
ságszámuk arányában terhelik.”
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosított
társulási megállapodás aláírására.

Dr. Kiss Györgyné Tiszakürt Község polgármesterének beszámolója
2016. év eddig eltelt időszakáról:
Az Önkormányzatok helyzete, feladatrendszere, belső működése az
utóbbi években megváltozott és változik napjainkban is. Az Önkor
mányzat törvényben meghatározott kötelező feladatokat és önként
vállalt feladatokat és hatásköröket lát el. Az önként vállalt feladatok
azonban nem veszélyeztethetik a törvény által kötelezően előirt fela
datok és hatáskörök ellátását. Finanszírozása saját bevételből, vagy
erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.
Kötelezően ellátandó feladatok: településrendezés, településfejlesz
tés, településüzemeltetés, köztemetők fenntartása, közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő ipari szolgáltatás, helyi közutak, közterek
fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása, egészségügyi
alapellátás, óvodai ellátás, kulturális szolgáltatás, szociális, gyermek
jóléti, és gyermekvédelmi ellátások, helyi környezet és természet
védelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvíz
elvezetés, területünkön élő hajléktalan személyek ellátása, valamint
a hajléktalanná válás megelőzése, honvédelem, polgári védelem,
katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás, adóval kapcsolatos fela
datok, turizmus, hulladékgazdálkodás, település közbiztonságának
biztosítása, őstermelők, kistermelők számára értékesítési lehetőségek
biztosítása, sport, ifjúsági ügyek.
A folyamatban lévő beruházások közül a hulladék rekultivációs
program befejezéshez közeledik, bár voltak olyan települések, amelyek
korábban nem tudtak pályázni különböző okokból, 2015 évben
kormányhatározat alapján lehetőséget kaptak a csatlakozáshoz. Így
társulásunkhoz 11 település csatlakozott. A program befejezésével
megtörténik a vagyonátadás és az önkormányzatokkal a pénzügyi
elszámolás. A hulladék rekultivációs program befejezését követően
a hulladéklerak gáz elvezetési rendszer ellenőrzését továbbra is
havonta, laborálását legalább évente egyszer el kell végeznünk. A
gáz és kivezető kutak megközelíthetőségét és jó láthatóságát folya
matosan biztosítani kell.
Az Ivóvízminőségjavító program szintén a befejezéséhez közeledik,
megtörtént a tagönkormányzatok között a vagyon felosztása. Jelenleg
még nem az egészséges vizet fogyasztjuk, hiszen még tartanak a labo
ratóriumi vizsgálatok. A csépai vízmű telepről kilenc település,
köztük Tiszakürt is kapja majd az uniós szabályoknak megfelelő, jó
minőségű vizet, Bogaras a cserkeszőlői kúttal van összekötve. Óriási
beruházás, nagy késedelemmel valósult meg, ennek oka hatósági
engedélyeztetések elhúzódása, kivitelezési munkák során keletkező
nehézségek, támogatási szerződés többszöri módosítása.
2016. évben is folytatódott a közmunkaprogram. A START munka
keretében mintegy 5 hektárnyi területen mezőgazdasági termelést
folytattunk. 27 fő munkanélkülit foglalkoztatunk. A program időtar
tama: 2016. március 1től 2017. február 28ig tart. A program teljes
költsége: 41.558.639 Ft volt, felajánlott saját forrás 530.220 Ft, a
vissza nem térítendő támogatás összege: 41.028.419 Ft. Tovább
foglalkoztatás munkaviszony keretében 2017.03.01  2017.08.31.ig
6 hónapra 5 főt kell alkalmaznunk.
Elsősorban a községi konyhát látjuk el friss zöldségekkel, a feles
leget pedig értékesítjük. A különböző zöldségfélék termelése mellett
folytattuk az előző évben elkezdett laskagomba termelését pincé
inkben. A Táncsics Mihály út 20. szám alatti ingatlanunk udvarán
állattartással is foglalkozunk csirke, sertés és birkatartással. Nagyon

sokat jelentett az is, hogy a konyha ellátása és az értékesítés mellett
rendezvényeinken is megvendégelhettük a meghívott vendégeinket
anélkül, hogy ez különösebb anyagi terhet jelentett volna az önkor
mányzat számára. 2016. évre a tervezett árbevételünk a mezőgaz
daságban 2.500.000 Ft volt, tényleges árbevételünk október 31ig
2.592.407 Ft. A keletkezett bevételt vissza kell forgatni a közmunka
programba. Kiadásunk 1.414.794 Ft volt október 31ig, így jelenleg
1.177.613 Ftunk van még. A programban lehetőségünk volt nagyobb
értékű tárgyi eszközök beszerzésére, így öntöződob, öntöző konzol,
szivattyú és permetezőgép vásárlására került sor, ezek az eszközök
természetesen az önkormányzat tulajdonában maradnak.
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretében 10 főt foglalkoztattunk
2016.03.23tól 2016.08.31ig. Később ez is hosszabbodott 2017.02
28ig. Erre bérköltség: 5.047.424 Ft, anyag költség: 801.173 Ft volt.
Földutak kátyúzása, gallyazás, sutnyairtás, fűnyírás, átereszek tisztí
tása, parlagfű irtás, temető rendbetétele, ároktisztítás, felújítandó
járdaszakasz bontása.
Elkészült a Petőfi úti járdaszakasz. A temetőház kisebb felújítása
még jelenleg is folyamatban van. Hátra van még a kerítés berfejezése,
valamint az ajtók, ablakok festése. A sportöltöző felújítása ugyancsak
közmunkaprogramban és társadalmi munkával készült el.
Intézményeinkben összesen 24 fő közfoglalkoztatott segíti a minden
napi munkát. Egyes munkaterületeken gondot jelentett, hogy többen
elhelyezkedtek dolgozni, így nem mindig volt meg a kellő létszám.
Ez nyilván munkakiesést jelentett, főleg a fűnyírásban, a temető
rendbetételénél az árkok, átereszek tisztításánál. Mégis úgy gondolom,
hogy ez így helyes, hiszen a közmunka csak átmenet az elhelyez
kedéshez.
A korábbi évek közmunkaprogramjaiban felszedett járdák során
keletkezett építési törmelék veszélyes hulladékból történő átminősí
tése után darálásra került. Ez a darált kő jelentett útalapot a Radnóti
utca stabilizálásánál, melyet végül murvával borítottunk. Miután
járhatóvá tettük a Radnóti utcát kiderült, hogy a darált beton fele
megmaradt, így a tervezettnél több utcát tudtunk felújítani, járhatóvá
tenni. Így elkészült a Pipa utca, a Sárköz utca egyik fele és a szintén
nagyon rossz állapotú Árpád utca. A Radnóti utca 2.000.000 Ft + Áfa
= 2.540.000 Ftba került. A többi utcára fizetési haladékot kaptunk a
kivitelezőtől, 2.500.000 Ft + ÁFA = 3.175.000 Ft. összeg kifizetésére.
Természetesen nincs elfelejtve a Sárköz utca másik fele, az Árvíz út
hiányzó szakasza, és a többi földes utunk sem.
Elkészült a főterünk bekamerázása, amelyre pályázatot nyertünk
400.000 Ft összegben, és ezt az összeget egészítettük ki további
100.000 Fttal. Pályáztunk térfigyelő kamera rendszer tervezésére. A
pályázatunk nyert, így belterületen és külterületen egyaránt elkészültek
a tervek. A pályázati összeg a saját erővel együtt azonban csak a terve
zésre volt elég. Így viszont egy újabb pályázati kiírásnál komolyabb
rendszer kiépítésére is pályázhatunk.
Pályázatot adtunk be szabadtéri konditerem létesítésére, mely a Tabán
Söröző melletti téren kerülne megépítésre. A pályázatot ezidáig még
nem bírálták el.
Májusban ismételten lehetőségünk nyílt pályázni az előző évben
elutasított községháza tetőszerkezetének felújítására. A pályázatot
megnyertük. A beruházás összköltsége 25.685.274 Ft. A támogatás
összege 24.401.010 Ft, ebből 22.401.010 Ft a tetőre, 2.000.000, Ft
berendezésre, konkrétan szekrényekre. A támogatás mértéke: 95%,
így a saját erő 1.284.264 Ft. Mint ahogyan láthatjuk, a közbeszerzést
követően elkészült a tető. Én úgy érzem egy nagy álom valósulhatott

ezzel meg, hiszen eddig nem volt olyan pályázat, amibe bele lehetett
volna tenni. Erre a tetőre már fel lehet tenni napelemeket is, most már
csak az lenne jó, ha a községházára beadott energetikai pályázatunk
is nyerne.
Pályázatot nyújtottunk be a községi konyha felújítására, amelyen
nyertünk 30.766.412 Ftot. A támogatás mértéke 95%. Most kezdődik
a közbeszerzés, valószínűleg februárban elkezdődhet az építkezés is.
Pályázatot nyújtottunk be ASP informatikai rendszer kialakításához
6.000.000 Ft összegben. Pályázatunk nyert, így lehetőségünk van új
informatikai eszközök beszerzésére.
Elbírálás alatt lévő pályázataink:
1. Óvoda felújítása, 12 férőhelyes bölcsöde létrehozása, 84.000.000
Ft pályázati összeggel. Munkahelyteremtés: 3 fő alkalmazása.
2. Egészségház felújítása, új fogorvosi rendelő kialakítása 47.000.000
Ft pályázati összeggel. Munkahelyteremtés: 2 fő alkalmazása.
3. Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása, nyílászárók cseréje,
külső homlokzat felújítása, napelemek elhelyezése 60.000.000 Ft
pályázati összeggel. Mindhárom pályázat 100%os támogatottságú.
Az előző évekhez hasonlóan pályázatot nyújtottunk be szociális célú
tűzifára. 174 erdei m3re nyújtottuk be a pályázatot, ezzel szemben
csak 70 erdei m3 fát ítéltek meg. Támogatás összege 1.244.600 Ft,
ebből saját erő: 88.900 Ft. Szállítási költség: még nem ismeretes.
A képviselőtestület évek óta nem emelte a kommunális adó mértékét,
és nem vezetett be új adónemet, figyelembe véve a lakosság teher
bíró képességét. Így azonban saját bevételünk sem növekszik, ezért
az előző évekhez hasonlóan a takarékos gazdálkodásra törekszünk.
Jó a kapcsolatunk a helyi civil szervezetekkel, de még szorosabb
együttműködésre kellene törekednünk. Az előző évekhez hasonlóan
400.000, Fttal támogattuk az egyesületeket. Az egyházakkal is jó a
kapcsolatunk. A Református Egyház „Tiszazugért Közhasznú Ala
pítvány” Alapító okiratának módosítása bejegyzésre került. Én az
alapítvánnyal kapcsolatban is sok lehetőséget látok az egyház az
alapítvány és az önkormányzat együttműködésére.
Honlapunk naprakészen működik. A Tiszakürti Hírmondó negyed
évente jelenik meg, minden eseményről az újságból is értesülhet a
lakosság. A képviselők is szoros kapcsolatot tartanak a lakossággal
és minden esetben behozzák testületi ülésekre a lakosság által tett
javaslatokat, észrevételeket.
Az előző évekhez hasonlóan bőven voltak rendezvényeink minden
korosztály számára. Méltósággal ünnepeltük meg nemzeti ünnepe
inket, március 15ét és október 23át. Kiemelkedő rendezvényeink
közül elsőként az AGÓRA Szolnok Utazás kiállítást emelném ki,
ahol vendég volt a Tiszazug. Nagyon szép kiállítási tárgyakat vittünk:
Gácsi Kitti és Tálasné Nagy Judit festményei, Barta Zoltán rajzai,
Rabb Gyuláné kézimunkái és Németh György hangszerei kápráz
tatták el a kiállítás látogatóit. Tálas László előadást tartott a tiszakürti
szőlővidékről, házi családi borászatáról, amelyet természetesen bor
kóstoló követett. Május 7én tartottuk majálisunkat nagy sikerrel, és
ugyancsak ezen a napon vettünk részt Kunszentmártonban a Szent
márton Zarándokút ünnepélyes megnyitóján, amelynek Tiszakürt is
része volt. Tiszakürtön első alkalommal emlékeztünk meg június 4
én a Nemzeti Összetartozás Napján Trianoni békeszerződés aláírá
sának napjáról. Megható ünnepségen vehettünk részt. A rendezvény
főszervezője a Tiszakürtért Baráti Kör volt. XI. alkalommal került
megrendezésre Kétpón az Alföldi Betyárétel Főző Fesztivál június
18án, amelyen részt vettünk. A szakmai zsűri a környék jellegzetes
és hagyományos ízeit kereste, csapatunk pörkölt kategóriában 3.

helyezést ért el. Ezen a napon Sopronban a Polgárőr Egyesülettel
közösen beadott pályázaton megnyert Polgárőr Község kitüntetést
kaptuk, melyet 100.000 Ft kíséretében Józsa István Elnök Úr vett át.
Július 1én és 2án került megrendezésre Csallóközkürtön a „ Kürtök
találkozója”, amely programokban gazdag, ellátásban kifogásolha
tatlan rendezvény volt. Július 9én falunapunkat tartottuk, sikeres,
vidám, jó hangulatú, színvonalas programokat biztosító rendezvény
volt. Ezen a napon adtuk át a lakosság, a munkahelyek és a civil
szervezetek által javasolt, ezt követően a képviselőtestület által
elfogadott személyek részére a kitüntetéseket. A kitüntetések mellett
díszpolgári címet is adományoztunk. Meghívást kaptunk Győri Imre
vállalkozó cserkeszőlői lovas tanyáján megrendezésre kerülő fogat
hajtó és főzőversenyre. A polgármesterek fogathajtó versenyén első
díjat, a főzőversenyen 3. díjat nyertünk. Augusztus 20án IX. Szabad
téri Bográcsos Főzőverseny került megrendezése. Délután az állami
ünnepünk köszöntésére került sor színvonalas műsorokkal. Szeptem
ber 3án nem mindennapi rendezvény megtartására került sor. Tigyi
László költő Tiszakürt szülöttje Tiszakürtön a szabadtéri színpadnál
emlékművet állíttat a magyarság tiszteletére, saját versének idézetével.
Az emléktábla elkészült, sajnos azonban az emlékmű nem, így csak
az emléktábla avatására kerülhetett sor a Református Templomban.
Az ünnepség így is méltóságteljes volt, melyet a jelenlévőkkel egy
állófogadással zártunk a házasságkötő teremben. Ünnepségünket meg
tisztelte jelenlétével Tigyi László családja, dr. Bodor Brigitta a Járási
Hivatal vezetője, Gyói Gábor Tiszasas és Szendreiné Kiss Erzsébet
Tiszainoka polgármestere, valamint Debreceni Tibor előadóművész,
főiskolai tanár és felesége. Szeptember 10én került megrendezésre a
szüreti felvonulás és bál. Október 1én ünnepeltük az Idősek Világ
napját műsorral és vacsorával egybekötve. Október 2án felavatták a
Szabolcska Mihály emlékművet a Református Templom kertjében.
Október 15én végső búcsút vettünk díszpolgárunktól, Törőcsik Jolán
intarzia művésztől a tiszakürti Református templomban. Ugyanezen
a napon a szlovákiai Hidaskürtön került megrendezésre a „Kürti ízek
nemzetközi fesztiválja”, amelyen mi is részt vettünk. Október 23án
az 1956os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának alkal
mából egy megható ünnepségen vehettünk részt. Megemlékeztünk
településünk hőseiről, a forradalmi tanács vezetőiről, tagjairól és
tiszteletükre emléktáblát avattunk.
A Kulturális Központ és Könyvtár bevételei: állami támogatás
1.624.000 Ft, átvett pénz 415.000 Ft, működési bevétel 555.000 Ft.
Tervezett saját bevétel: 450.000 Ft, PM 93.000 Ft, mindösszesen
2.687.000 Ft. Tervezett kiadás 7.742.000 Ft, a tényleges kiadás
5.110.000 Ft. Sajnos nagyon kevés állami támogatást kapunk, szinte
a béreket sem fedezi, ezért saját bevételünkből pótolni kell.
A Nemzeti Kulturális Alap által a Szüreti rendezvényre és az „Aludj
máskor” 24 órás vetélkedő lebonyolítására benyújtott pályázat
250.000 Ft, a Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat 25.000 Ft, a
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 120.000 Ft, a Nemzeti
Fejlesztési Stratégiai Intézettől Mobilitási Hétre benyújtott pályázat
150.000 Ft, az Országos könyvtári napokra beadott pályzat pedig
30.000 Ft támogatásban részesült a Művelődési Ház.
Az óvodával kapcsolatban el szeretném mondani, hogy vezető óvó
nőváltás történt. Az új vezető ragaszkodott az óvoda átvilágításához.
Az átvilágítását két szakértő óvónő végezte Kunszentmártonból. A
hiányosságok pótolva lettek, az esetlegesen előforduló problémákat a
törvényesség betartása mellett megoldottuk, illetve megoldjuk. A
bogarasi óvódásaink bejárása megoldódott. Sajnos az óvoda esetében

is kevesebb költségvetési támogatást kapunk, mint amennyi a bére
ket és az egyéb kiadásokat fedezné, ezért a saját bevételünkből kell
kipótolnunk.
A szociális ágazatban van még mit tennünk, főleg a házi segítség
nyújtás területén. Engedélyünk 13 fő ápolt személyre szól, ehhez 3
állandó dolgozónk van, 7 fő közfoglalkoztatott segíti munkájukat.
Az ápoltak száma a Bogarasban 4 állandó fő, ez novembertől talán 3
fővel növekszik. Belterületen átlagosan jó ha a három fő megvan.
Így Önkormányzatunk nagyon sok állami támogatástól esik el. A
házi segítségnyújtás mellett a Bogarasban 1 fő tanyagondnok látja el
lelkiismeretesen az ottélőket. Az ÖNO visszaállítása is lehetséges, ha
van rá igény, a felmérés betegségek miatt elhúzódik. A téli hóna
pokban (decemberjanuár) takarékossági szempontból csak nagyon
indokolt esetben nyitnánk meg.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat társulási formában működik
Nagyrévvel. Itt a költségvetési támogatás fedezi a kiadásokat.
Kapcsolattartásunk a testvértelepülésekkel szoros, baráti. Szinte
minden évben bővítjük az egyezményt. Közös pályázatokban is
részt veszünk, együttműködünk.
Tervezett bevételünk 334.461.000 Ft, teljesítés 2016. október 31ig
261.585.000 Ft volt. A tervezett kiadás 332.190.000 Ft, a teljesítés
202.565.000 Ft volt.
A 2016os évben Tiszakürt Község Önkormányzatának képviselő
testülete ezidáig 22 alkalommal ülésezett, ebből nyolc alkalommal
rendkívüli ülést, hét alkalommal képviselőtestületi ülést, és szintén
hét alkalommal zárt ülés tartott. Közmeghallgatás egy alkalommal
volt. Az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság hét alkalom
mal, a Szociális és Humánpolitikai Bizottság tizenhárom alkalommal
ült össze.
Tervezett fejlesztéseink az elkövetkezendő időszakra: külterületi
földutak felújítása, traktor vásárlása, csatornázás, szennyvíztisztitás,
kerékpárút kiépítése, a tanyagondnoki szolgálat továbbfejlesztése,
térfigyelő kamerarendszer kiépítése, a Sárköz, Árvíz út, Szabolcska
köz, Zöldfa út stabilizálása, földvásárlás, látvány gyümölcsös kiala
kítása gazdasági és turisztikai célból, buszváró építése a főtéren, a
temetőben lévő utak stabilizálása, valamint turisztikai fejlesztés
településünk adottságainak figyelembevételével.
Dr. Kiss Györgyné polgármester

A búcsúzás akkor is nehéz, ha van remény a közeli viszontlátásra, de
sokkal nehezebb a teher, ha tudjuk, hogy akitől búcsúzunk, azzal e
világban már nem találkozunk.
Tiszakürt Község Önkormányzata és lakossága nevében búcsúztam
el 2016. október 15én, a tiszakürti Református Templomban,
Tiszakürt szülöttjétől, településünk díszpolgárától, hazánk egyetlen
professzionális intarziaművészétől, aki nem pusztán fával foglalkozó
művész volt, hanem a szeretet és a szépség istenáldotta követe. Lega
lábbis ezt írta Törőcsik Jolánról Dr. Molnár Sándor professzor, a
Soproni Egyetem Faipari Mérnöki Karának dékánja. Első faintarziáit
1967ben készítette. A faanyagok természetes mintázatát, erezetét
felhasználva építette fel különleges, eredeti hatású kompozícióit.
Törőcsik Jolán Tiszakürtön született 1944. március 24én, és itt járt
általános iskolába. A Kunszentmártoni József Attila Gimnáziumban
érettségizett. Volt műszaki rajzoló, cipőtervező, rajzfilmes. Jó tanuló

volt, kiváló sportoló, zenélt és énekelt. Életrajzkísérletében ezt írta:
„Nagyon szerettem tanáraimat, és nagyon szerettem Tiszakürtön
iskolába járni.”
Ezt bizonyítja, hogy 1997ben az Ipar és Képzőművészeti Lektorátus
támogatásával az akkor újonnan épült modern iskola épületében
megvalósította a Tiszakürtiek régi vágyát. Elkészült egy hat méter
magas intarziafal a gyerekeknek. Az ünnepi átadáskor a szülök
mindegyike tett valamit az ünnepi asztalra és a művésznőt köszöntő
tortán az intarzia precíz, kicsinyített mását készítették el. Ám ő is
adott, hiszen negyedéért készítette el az intarziafalat, mint amennyire
a lektorátus értékelte.

Törőcsik Jolán egész élete során nagyon tehetséges volt, gyermek
koromból a csodálatos énekhangjára emlékszem, az 1968as Ki Mit
Tud?ra, ahol a zsűri még egy plusz dalt is elénekeltetett Jocival.
2002. június 8án Tiszakürt Község Önkormányzata Törőcsik Jolán
részére „Tiszakürt szülöttjének, a magyar képzőművészeti életben,
az intarzia műfajában elért kimagasló eredményeiért” díszpolgári
címet adományozott. Erről életrajzkísérletében így vallott: „Sok szép
elismerést kaptam életemben, de közülük is a legkedvesebb, hogy
szülőfalum lakói díszpolgárrá választottak.”
Ezt követően minden évben eljött falunapunkra, leszámítva az utóbbi
három évet. A tiszakürtiek, a volt iskolatársak, barátok nagy szere
tettel vették körbe, bizonyára ezeken a napokon Joci ismét átélhette
gyermekkorát, gyermekévei romlatlan tisztaságát.
Életrajzkísérletét a következő gondolatokkal fejezi be: „Fogynak az
évek, minden napot értékesnek tartok, és úgy érzem, még mindig
nagyon sok a tennivalóm.”
És valóban még sokat tehetett volna, ha betegsége nem ragadja
magával. A veszteség fájdalmas és visszavonhatatlan, nem feledünk
el, hiszen az általad készített intarziafal remélem még sokáig
emlékeztetni fog bennünket rád, kedvességedre, tehetségedre, a
tiszakürtiek iránti szeretetedre, munkásságodra. Megcsendesedve és
emlékeinkbe merülve vettünk végső búcsút Törőcsök Jolántól.
Isten Veled, Joci! Nyugodj békében!
Az egyházak részéről Nagytiszteletű Muzsik Tamás református
lelkész és Varga Tamás római katolikus pap búcsúztak.
Dr. Kiss Györgyné polgármester

2016. szeptember 7én, immár második alkalommal került megrende
zésre a JászNagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási
Főosztályának szervezésében a Megyei Közfoglalkoztatási Kiállítás,
melynek a Kossuth tér szolgált helyszínéül. Az eseményen összesen
27 település képviseltette magát, köztük Tiszakürt is.
Az eseményt Dr. Kállai Mária kormánymegbízott nyitotta meg
beszédével, hangsúlyozta a program jelentőségét, elmondta, hogy a
közfoglalkoztatásban dolgozók többsége újra hasznosnak érezheti
magát, munkájuk révén hozzájárulhatnak a társadalmi értékterem
téshez. Azt is elárulta, hogy JászNagykunSzolnok megyében ebben
az évben összesen több mint 16,4 milliárd Ft támogatás állt ren
delkezésre a programok megvalósítására. Őt Dr. Hoffmann Imre
közfoglalkoztatásért felelős helyettesállamtitkár követte a színpadon,
majd pedig Szalay Ferenc polgármester köszöntötte a résztvevőket.
Beszédeikben rámutattak a közmunkaprogram fontosságára és sike
reire egyaránt.
A rendezvény lehetőséget biztosított a járási startmunka mintaprog
ramok keretein belül előállított termékek bemutatására. Emellett a
települések képviselői ötleteket gyűjthettek egymástól, új programok
indításához.
A megyénkben jelenleg a mezőgazdasági mintaprogramok a legel
terjedtebbek, amely keretében a közfoglalkoztatottak zöldségeket,
gyümölcsöket termesztenek és állattartással foglalkoznak. Az önkor
mányzatok az előállított termékeket elsősorban a közétkeztetésben
használják fel. Az értékesítésből befolyt összeget pedig visszafor
gatják a programba, ezáltal is törekedve az önfenntartásra.
A résztvevő települések az általuk, a program keretében előállított
élelmiszerekkel, ruhákkal, bútorokkal, térkövekkel, dísztárgyakkal,
valamint a programokat bemutató fényképes montázsokkal várták a
látogatókat. Ezen kívül többen műsorral is kedveskedtek az érdeklő
dőknek, melyet a színpadon volt lehetőségük előadni.

Sok más településhez hasonlóan, Tiszakürt önkormányzata is mező
gazdasági mintaprogramban vesz részt, így a kiállításra az általunk
megtermelt zöldségekből állítottunk össze egy bemutató standot és a
termelés munkafolyamatát bemutató képekből mutattunk be egy fotó
kollázst a látogatók számára. Természetesen mi is alaposan szemügyre
vettük a többiek kiállításait, így a nap végén sok hasznos tapaszta
lattal indultunk haza.
Horpácsi József

December első hétvégéjén ismét az összefogás, a községünkért tenni
akarás szép példáját láthattuk. A közmunkaprogramban elkezdődött
a temetőház felújítása.
Miután több éve várunk hiába a ravatalozó felújításához egy olyan
pályázatot, amely önkormányzatunk számára is megfelelő lenne, így
elhatároztuk, hogy ha szakaszonként is, de felújítjuk a temetőházat.
Kiss Lajos önkormányzati képviselő javaslatára már a közmunka
program tervezésekor felmértük, hogy mit tudnánk megoldani első
lépésben, mit tudnánk beépíteni a programba. Így került betervezésre
és megvalósításra a külső homlokzat renoválása, a kerítésfelújítás új
kapuval, illetve a fedett terasz és udvar térkövezése. Ez utóbbi
társadalmi munkában valósult meg.

Már az előkészületekben többen is nagy segítséget nyújtottak, a
Nagysziget KFT, a tiszakürti Arborétum, Szabó László vállalkozó
(Petőfi úti bolt tulajdonosa), és a Csépai Önkormányzat, hiszen mun
kagépeiket rendelkezésünkre bocsátották kezelővel együtt. Nagyon
szépen köszönöm, hogy támogattak minket annak érdekében, hogy
a kitűzött célunk megvalósulhasson.
A hideg idő ellenére is lelkesen folyt a munka, a beton feltörése után
elkezdődött az alap kialakítása, majd pedig a térkövezés. Szeretnék
köszönetet mondani Kiss Lajos képviselőnek, Benkó Józsefné köz
tisztviselőnek, aki hatalmas energiával bonyolította a munkálatok
megvalósítását, ifj. Horpácsi József közalkalmazott segítségével.
Köszönöm Molnár Károlynak, id. Gulyás Andrásnak, Czakó Mihály
nak, idősebb Horpácsi Józsefnek, Tóth Józsefnek, Szabó László
vállalkozónak, Bózsvári Lászlónak, Simon Sándornak, Rózemberszki
Józsefnek, Vilhelm Gábornak, idősebb Szabó Andrásnak, ifj. Szabó
Andrásnak, ifj. Kiss Lajosnak, Tompa Lászlónak és Veres Imrének,
hogy hétvégéjüket feláldozva, munkájukkal hozzájárultak a temető
ház udvarának rendbetételéhez.
Ha minden évben betervezünk egy kis felújítást, akár pályázat nélkül
is rendbetehetjük a ravatalozót és a temetőt. Ehhez minden jószán
dékú tiszakürti lakos segítségét szívesen vesszük. A tavasszal folyta
tódik a munka, az épület előtti járda és kocsibejáró térkövezésével, az
az ajtók, ablakok festésével, az épület belső helyiségeinek meszelé
sével, további két kapu felújításával, és a bejáró utak stabilizálásával.
Természetesen továbbra is figyelni fogjuk a pályázati kiírásokat is.
Dr. Kiss Györgyné polgármester

Óvodai hírek
Óvodánkban két csoport működik. Jelenleg a Pillangó csoportban
21, míg a Süni csoportban 18 kisgyermek van, a felvétel folyamatos.
Helyi pedagógiai programunk a természet tevékeny megismerésére
és a néphagyományok ápolására épül. Nagyon sok programot szer
vezünk a gyermekeknek, melyek közül vannak hagyományosak és
újak is.
Kiváló szülői közösség működik óvodánkban. Ennek egyik bizo
nyítéka, hogy augusztus végén szülői összefogással és az SZMK
elnök, Szilágyiné Tóth Éva remek szervezésével létrejöhetett az,
hogy a szürke betonkerítést csodálatos mesejeleneteket ábrázoló
képekkel festették ki. Köszönjük a festékfelajánlást, és a „piktorok”
remek munkáját.
Szeptemberben szülői értekezletet tartottunk, ahol minden szülő
megismerhette a házirendet és a tervezett programjainkat. Még ebben
a hónapban minden kisgyermeket meglátogattunk az otthonában.
Szeptember 21én az „Autómentes nap” alkalmából vetélkedőre
mentünk a Rózsa utcába. Ezt a programot a Művelődési Ház szer
vezte. Köszönjük, hogy ott lehettünk, nagyon jól éreztük magunkat.
Külön köszönet a futóbicikliért, kismotorokért és a rollerért, amit a
verseny végeztével megkaptunk.

Szeptember végén a helyi Általános Iskolához kapcsolódva részt
vettünk a hulladékgyűjtésben. Köszönjük azon szülők aktív részvé
telét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a SZMK kasszája gyarapodjon.
Az Idősek Világnapja alkalmából, október elsején a Művelődési
Házban négy nagycsoportos óvodás versekkel kedveskedett a jelen
lévőknek. A Községi Kulturális Központ és Könyvtár vezetője,
Csabainé Huszár Zita az Országos Könyvtári Napok keretén belül
egy bábelőadást szervezett gyermekeinknek. Ezúton is köszönjük
neki ezt a remek lehetőséget!
Nagy tervünk vált valóra azzal, hogy ellátogathattunk a Tiszakürt
határában fekvő Genero és Nagysziget Kfthez. Az ovisaink már
nagyon várták ezt a napot. Nagy élményt jelentet számukra, hogy beül
hettek a hatalmas traktorokba, gépekbe. Köszönjük Trabach Jánosnak
és Trabach Tibornak, hogy lehetővé tették számunkra ezt a progra
mot, a tiszakürti önkormányzatnak pedig, hogy az autóbusszal ki
szállította a gyermekeket.

November elején egy rendkívüli szülői értekezlet keretében előadást
tartott óvodánkban Smuta Zsoltné, a kunszentmártoni Szent Anna
Katolikus Óvoda igazgatónője „Tudatos gyermeknevelés” címmel.
Sok szülő részt vett ezen az érdekes előadáson.
November 11én egy szegedi bűvész volt az ovinkban. A gyerme
kek ámulvabámulva figyelték az előadást. Köszönjük az SZMKnak,
hogy kifizette a belépő árát.
November végén Egészségnapot szerveztünk, melyre szeretettel hív
tuk és vártuk a szülőket. Közös tevékenységek során betekinthettek
az ősz folyamán végzett munkálatainkba, megismerhették a tanult
verseket. Emléklapot adományoztunk azon nagycsoportos gyerme
keknek, akik részt vettek az előzőleg meghirdetett rajzversenyen.
December elején már nagyonnagyon vártuk a nagyszakállú Mikulást.
Aki el is látogatott az óvodánkba. Verseket tanultunk, énekeltünk a
Télapónak. A szülők adventi vásárt szerveztek, melynek bevéte
lével a gyermekek karácsonyi ünnepét színesítettük.
Köszönjük az SZMKnak, a Sportegyesületnek, a Horváth László
Alapítványnak, Szeleczki Károly alpolgármesternek, Kiss Lajos,
Patkó András és Csabai László képviselőknek, s mindazon segítő
inknek, akik adományaikkal szebbé tették a Mikulás és a karácsony
ünnepét.
Úgy gondolom, hogy a felsoroltakból is látszik, hogy mennyi érdekes
dolog történik itt az oviban és milyen jó óvodásnak lenni! Magam
és az óvoda dolgozói nevében kívánok mindenkinek boldog, meghitt
ünnepeket!
Tóth Krisztina megbízott óvodavezető

Iskolai hírek
2016. október 26án, Kunszentmártonban került megrendezésre a
járási történelem verseny, amelynek az 1950es évekbeli Magyar
ország jellemzői és az 1956os forradalom eseményei adtak témát.
Az iskolát nyolc 8. osztályos tanuló képviselte két csapatban. A
téma nehézsége miatt idén kevesebb csapat vett részt az előző
évekhez képest a vetélkedőn, de annál lelkesebben versenyeztek. A
feladatok között volt fogalommagyarázat, képfelismerés, szövegkie
gészítés, filmrészletek alapján az események időrendbe állítása. A
legnehezebbnek talán az bizonyult, amikor a Szabadság szerelem c.
film egyegy részletét kellett kapcsolni a történelmi eseményekhez.

Ez komoly gondolkodást, globális szemléletet és bő történelmi szó
kincset igényelt a tanulóktól. Ebben a feladatban kiemelkedőnek bizo
nyult a Gáll Netta, Paróczay Patrícia és Kocsis Mihály Bertalan által
alkotott csapat, hiszen remekül sikerült a film és a történelmi tények
összekapcsolása  a kötelező tananyagon túlmutatóan, s Gáll Netta
által igazán élvezetesen sikerült bemutatni azt. Bár a 4. helyezést érték
el, a zsűri az eredményhirdetéskor külön dicséretben részesítette őket.

A Szabados Kevin Szabolcs, Szabó Szabolcs és Szécsi Martin által
alkotott csapat pedig 2. helyezést ért el, végig kiegyensúlyozottan
versenyezve. Először vettünk részt a járási történelmi versenyen,
igen sok tapasztalatot szereztek a gyerekek. Büszke vagyok rájuk!
Sárai Gyöngyvér

November 18án elsősegélynyújtó versenyen vettünk részt az ötödik
és hatodik osztályos tanulókkal Kunszentmártonban. Négy intéz
mény részvételével, izgalmas feladatokkal teli, hangulatos versenyen
mutathattuk meg tudásunkat. A gyerekek először vettek részt ilyen
megmérettetésen, ahol a gyakorlati felkészültségükre voltak kíván
csiak a szervezők.
Dezső Csilla

Október 1én immár kilencedik alkalommal került megrendezésre
a Kürtkerülő duatlon. Az előző évekhez képest kevesen húztak futó
cipőt és pattantak kerékpárra, hogy nagyon ideális, igazi sportolásra
való időben teljesítsék a távot. A futás a meseszép Tisza gátján, a

kerékpározás útvonala Tiszainoka felé vezetett. Sportszerű, barát
ságos és lelkes versenyzést láthatott a népes szurkolósereg. Többen
elfáradtak, de aztán a dobogóra lépve ez az érzés tovaszállt és min
denki mosolyogva vette át az érmeket. A felnőttek idén távolmaradtak
a rendezvénytől. Bízzunk benne, hogy jövőre ennél sokkal többen
eljönnek és sportolnak! Mert, ahogy a mondás tarja: „Ép testben,
ép lélek!” Köszönet a verseny támogatóinak: Horváth László Tisza
kürtért Alapítvány, Tiszakürt Községi Sportegyesület, Tiszakürti
Körzeti Általános Iskola Diákönkormányzat. Külön köszönet a
Polgárőrségnek, a Kunszentmártoni Rendőrfőkapitányságnak az
útvonal biztosításért, a segítőknek a soksok segítségért! Gratulálok
minden célba érkezett versenyzőnek! Eredmények:
I. korcsoport Lányok: 1. Határ Nóra KDSE
10:41
2. Kocsis Kata Tiszakürt
13:40
Fiúk:
1. Szakács Levente KDSE
9:19
2. Habranyi Ákos KDSE
10:26
3. Kerti Milán KDSE
11:13
4. Kovács Attila KDSE
11:14
5. Piller Dominik Tiszakürt
11:56
II. korcsoport Lányok: 1. Hircze Fanni KDSE
18:10
2. Kovács Zoé KDSE
19:32
3. Pálinkás Nadin KDSE
19:42
4. Kozák Lara KDSE
20:58
5. Balajti Adél KDSE
22:35
6. Szabados Tünde KDSE
23:07
Fiúk:
1. Varga Márk KDSE
18:06
2. Csikós Csanád Tiszakürt
18:59
3. Szántó Levente KDSE
19:35
4. Mátyus Richárd KDSE
22:10
5. Tóth Gábor KDSE
24:32
III. korcsoport Lányok: 1. Mucsi Vivien Tiszakürt
18:53
2. Őze Anasztázia Csépa
19:20
3. Ónodi Klaudia Tiszakürt
20:35
4. Halmai Gréta Csépa
20:48
5. Kocsis Panna Tiszakürt
22:17
Fiúk:
1. Urbán Róbert Tiszakürt
17:15
2. Szalai Renátó Csépa
18:00
IV. korcsoport Fiúk:
1. Csikós Zoltán Tiszakürt
27:00
2. Felföldi Máté Tiszakürt
28:43
3. Lakatos Márk Tiszakürt
38:57

December 5én délután a Homoki Általános Iskolában rendezték
meg a Játékos sportverseny járási döntőjét. Öt csapat indult ebből a
térségből és még Tószeg is itt vett részt. Tíz feladatban adtak számot
a csapatok felkészültségükről, ügyességükről, gyorsaságukról. Végig
szoros és izgalmas versenyt láthatott a sok szurkoló, aki kilátoga
tott a sportcsarnokba. Iskolásaink ismét remekül helytálltak, hiszen
a tószegi iskolások mögött a második helyet szerezték meg. Jogot
nyertek, hogy januárban a megyei döntőn képviseljék az iskolát.
Szeretettel gratulálok a csapatnak!
A siker részesei: Balla Károly, Balogh Hanna, Barath Réka, Csikós
Csanád, Kakuk Zsombor, Mojzinger Boglárka, Pintér Boglárka,
Rab Veronika, Rab Viktor, Steinacker Petra, Szőke Balázs, Tamasi
Bence, Tímár Zsanett, Tompa Tamás, Utassy Brigitta, Utassy Márió,
Vágó Milán, Zsoldos Kira.
Paulovics Attila

A Tis z ak ü rt i Ka toli k us
E gy há z kö z sé g h írei
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kará
csonyra, Jézus születésének ünnepére
készülünk. Ő, aki Betlehemben szüle
tett, sorsa első pillanatától különös
utat járt be. Akik távol éltek tőle,
vágyódtak utána, akik a közelében
voltak, halálra keresték. Ez is mutatja
nemcsak a rendkívüliségét, hanem
azt, hogy valóban döntő fordulatot
hozott az emberiség történelmében.
Ezért számítjuk a történelmi évszá
mokat az Ő születésétől kezdve. Jézus
valóban azért jött, hogy megmentőnk
legyen. Hogy a sötétséget világossá,
a viszálykodást békévé, a halált életté
tegye. Ha erre gondolunk, felvetődik a kérdés: Ha a betlehemi
Kisded valóban Istennek ilyen nagy ajándéka, miért van akkor annyi
ellenségeskedés körülötte? A válasz egyszerű: Azért, hogy senki se
maradjon közömbös Vele szemben. Vagy mellette, vagy ellene, de
döntenünk kell mindannyiunknak. Ne felejtsük: Ahogy mi fogadjuk
Isten ajándékát, úgy fogják azt megismerni a még kívülállók.
Decemberi Szentmiserend:
Minden vasárnap délután 4 órakor kezdődnk a Szentmisék.
December 24. (Szombat)
Szenteste: Este 8 órakor Jézus születésének Szentmiséje
December 25. (Vasárnap)
Szent Karácsony: Délután 4 órakor:
Ünnepi Szentmise: Énekel a helyi ökumenikus énekkar
December 26. (Hétfő)
Szent Karácsony: Délután 4 órakor ünnepi Szentmise
December 31. (Szombat)
Szilveszter: Délután 2 órakor hálaadó Szentmise
Január 1. (Vasárnap)
Újév: Délután 4 órakor ünnepi Szentmise
Szeretettel várunk mindenkit a jó Isten házába! Kívánunk jó elő
készületet az ünnepekre és nagyon Boldog Karácsonyt és Áldásos
Új Évet!
A tiszakürti katolikus egyházközség

Református hírek
Egyszer, lehettem úgy húsz éves, egy biciklitúrán eltekertem Tisza
kürt mellett. Akkor valamiért  máig se világos, mi érintett meg 
az jutott eszembe: na, bárhová, csak ide ne kerüljek az egyetem
után. Három évvel később, mikor jött a „parancs”  irány Tiszakürt,
az jutott eszembe, jól kifogtam én is egy világvégi porfészket, ahol

nincs semmi… 20 éve történt. Az elmúlt húsz év arra döbbentett rá,
ez az a hely, ahol nagyon sok minden van. A falu történelme,
emberi sorsok, családok, építés, háborúk, tűz és víz…, mennyi
minden, első ránézésre kusza és értelmetlen összevisszaságban,
mint a talaj felső rétege alatt a gyökerek. Ha figyeled őket, rájössz,
rengeteg szép és hasznos dolgot megtanítanak, ráadásul a Te életed
is becsatlakozik közéjük, akaratlanul, vagy akarattal.
Aztán az is tény: nem csak múltidézésre jók a gyökereink, hanem a
mában is erősebben és nagyobb öntudattal és reménnyel tartanak
meg bennünket. Hiszen egészséges büszkeség tölti el az ember
szívét, ha visszanézve látja, milyen sok nagy dolog, szép élet, igazi
reménység, tenni akarás és akár némi világhír is indult innen. Itt
van mindjárt egy költő, akit méltatlanul félredobtak, pedig Petőfi
után a népinemzeti költészet legjelesebb képviselője, akinek versei
a mai napig élnek a műdalok sláger szövegeiként. El lehetett dobni.
Sőt el is kellett. Mi lettünk szegényebbek, de ha újra elővesszük,
büszkék lehetünk rá, és jó érzéssel tölt el: igen, ő is tiszakürti.
Szabolcska Mihály egy kapocs. Kapocs azoknak, akiket a múlt
rendszer elűzött innen, és utódaik szeretnének most hazatalálni, de
kapocs a múlthoz az itt élőknek is, általa mi is lehetünk jobbak és
többek.
Tiszakürt nem az, és nem annyi, ami látszik, a napi problémák, és
civakodások poros kis alföldi falva, egy halmozottan hátrányos
vidéken. Tiszakürt egy nagy múltú és reményű falu, ahol jó élni és
jó lenni. Talán egyszer azok számára is világossá válik, mennyi
kincsünk van a gyökerekben, akik ma oda se nézve csak rajta
taposnak.
Szabolcska Mihály emléke lassan visszatér, és remélem vele egy
szelet az egészséges és hasznos magyar és tiszakürti öntudatból is,
ami arra indít, becsüljük meg jobban a helyet, amit kaptunk, mert
ez a mi kis hazánk és otthonunk. A költő emlékét 2016. szeptem
berétől egy új emlékmű őrzi Tiszakürtön.….egy lépés a gyökereink
felé.
Muzsik Tamás református lelkész

Szállj, szállj magasra, szíveink reménye
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Ragyogj előttünk fénynek oszlopával:
Szent bíztatással.
Hogy jó az Isten, ráüt a viharra,
Vidám szivárványt sző a borulatra;
Igéje napfény, az ragyog felettünk,
Mit félne lelkünk?
Óh jó az Isten, a mi szikla várunk,
Nem tart soká már bűnben bujdosásunk.
Az ígéretnek földjére érkezünk,
Jézus az nekünk.
Ő lesz a váltság életbirodalma;
Változz' örömre szívünk aggodalma.
Az elhagyottnak lesz már párt fogója,
Oltalmazója!
S lesz, lesz hitünknek diadalma, teljes,
Atyánk az Isten, irgalmas, kegyelmes,
A szeretetnek fényes napja jő fel
Idvezítőnkkel!
Szállj hát magasra, szíveink reménye,
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Elsírni könnyünk' édes örömünkben,
Szeretetünkben!

Visszapillantó
Szeptember 3án nem mindennapi rendezvény megtartására került
sor községünkben. Tigyi László Tiszasason élő költő Tiszakürtön a
szabadtéri színpadnál emlékművet állíttat a magyarság tiszteletére,
saját versének idézetével.
Sajnos az ünnepség nem úgy sikerült, ahogyan elterveztük, hiszen
az utolsó pillanatban derült ki, hogy a magyarság emlékmű nem
fog elkészülni, hiszen a kövek csiszolása sokkal nagyobb munkát
igényel, mint amilyennek első látásra tűnt. Többszöri telefonálásunk
ellenére is csak nagyon későn fogott hozzá a mester, és nem az
elképzeléseknek megfelelően oldotta meg a feladatot. Azt úgy elfo
gadni nem lehetett. Viszont elkészült a márványtábla Tigyi László
egyik versének gyönyörű idézetével:
„Áld meg Uram e hazát
A magyarok hazáját
E népek szép országát.”
Így csak az emléktábla avatására kerülhetett sor a református temp
lomban. A tábla, illetve majd az emlékmű a magyarság útját jelképezi
896tól napjainkig, azt az utat, amely nem volt mindig egyenes, és
nem volt mindig békés.

ságáért nemrég kitüntetésben részesítette Tiszasas Önkormányzata.
Tigyi Lászlót a szülőföld szeretete jellemzi, és ez tükröződik verse
iben is. Példaképei: Szabolcska Mihály és Nagy László költők, mély
tisztelettel van irántuk. Nagy László élete, munkássága nagyon hason
lít az ő életéhez. Kedvenc verse Szabolcska Mihálytól „A hegyi
beszéd”.
Egész életében keményen dolgozott és dolgozik ma is. Tiszasasi házát,
Tiszaugi nyaralóját saját maga építette fel, a nyaralóját körbevevő
csónakázótó is a két keze munkájának az eredménye. Ide nyaranta
többször is meghívja a tiszakürti általános iskola kis diákjait ebédre
és csónakázni.
A szülőfalu és a magyarság szeretete olyan gondolatokat ébresztett
benne, amiből elhatározás lett. Minden vágya egy emlékmű állítása
a magyarság tiszteletére, saját versének idézetével. Mindezt Tiszakür
tön a Tiszához közel, az Arborétum szomszédságába tudta elképzelni,
hiszen hosszú éveken keresztül nagyon sokszor kerékpározott át
Tiszasasról a gáton Tiszakürtre. A díszkút melletti terület méltó helye
lesz az emlékműnek, hiszen szinte átöleli a Tisza, az Arborétum, a
község és távolból a tiszakürti szőlővidék még távolabb a Tüzesszőlő.
Mi Tiszakürtiek nagyon köszönjük Lacinak e nemes cselekedetet, a
velejáró sok fáradságot, valamint azt, hogy minden körülmények
között tudott alkotni, verseket írni. Verseiben megismerteti a hazája,
a Tiszazug természeti szépségeit, értékeit, kincseit, a magyar föld
szeretetét, a magyarság jellemzőit, szépségeit.
Én hiszem, ha a jövőben soksok év múlva megkérdezik talán éppen
ott az emléktábla előtt, hogy ki volt Tigyi László, utódaink büszkén
mondhatják ő egy igaz lelkű, becsületes, szorgalmas, hazaszerete
téről és magyarság szeretetéről híres költő volt.
Ünnepségünket egy állófogadással zártuk az önkormányzat házasság
kötő termében, ahová minden jelenlévőt szeretettel meghívtunk.
Köszönet mindazoknak a tiszasasi, tiszakürti, tiszaugi lakosoknak
és a Tiszakürtről elszármazottaknak, akik eljöttek erre a nagyon
szép ünnepségünkre.
Dr. Kiss Györgyné polgármester

Szeptember 10én került megrendezésre a hagyományörző szüreti
felvonulás és az azt követő bál. A fogatok 11 óra után kezdtek gyüle
kezni. A fogatosokat sült hurkával és kolbásszal vendégeltük meg.

Ünnepségünket megtisztelte jelenlétével Tigyi László családja, Dr.
Bodor Brigitta a Kunszentmártoni Járási Hivatal vezetője, Gyói Gábor
Tiszasas polgármestere, Tényi Imre alpolgármester, Szendreiné Kiss
Erzsébet Tiszainoka polgármestere, Debreczeni Tibor előadóművész,
főiskolai tanár és felesége Kósa Vilma, valamint Csontosné Tompa
Anna.
Az ünnepségen Tigyi László, Csontosné Tompa Anna versei mellett,
Benke Ádám és Csabainé Huszár Zita szavalatait hallhattuk, fele
melő, megható és csodálatos élmény volt, amikor felhangzott a
Honfoglalás című dal CsehNiczky Nikolett előadásában.
Tigyi László 1936. november 19én született Tiszakürtön, helyesebben a
Tüzes szőlőben, ahol 1968ig élt családjával, majd Tiszasasra köl
töztek. 10 éves kora óta verseket ír. Három verseskötete jelent
meg, melyek 90 verset tartalmaznak. Kéziratban formájában azon
ban több mint 1700 verse van. Versei Tiszasas, Tiszaug, és Tiszakürt
helyi újságjaiban, hírmondóiban jelennek meg. Irodalmi munkás

A menet indulása előtt a művelődési ház előtt összegyűlt nézők meg
hallgathatták a bíró és bíróné meghívását az esti bálra. Az idei bíró
bíróné párosunk Tompa Gergő és barátnője, Kiss Bernadett volt,

köszönjük nekik, hogy feláldozták a napjukat és örömmel végigvo
nultak a falu utcáin díszes öltözetükben. A bíró beszédét követően a
nagyrévi Tiszavirág Néptánccsoport bemutatóját láthattuk. A bemu
tató után a közönség soraiból is választottak táncoslábú, táncoskedvű
vendégeket, akikkel szintén táncraperdültek. A néptánccsoport remek
hangulatot teremtett. Ezúton is szeretném megköszönni a Tiszavirág
Néptánccsoportnak, hogy elfogadták meghívásunkat!
A menet 13 órakor indult el érintve Tiszakürt valamennyi utcáját.
Az első megállónál (a régi malomnál) ismét táncra perdült a néptánc
csoport. Eközben a csősz leányok és legények lelkesen kínálgatták
az érdeklődőket szőlővel és borral. A rövid kis műsor után folytatódott
a felvonulás a 26 fogattal. A következő állomás a bogarasi művelő
dési ház volt, ahol a szőlőbeli lakosokat invitálta a bíró és bíróné az
esti mulatságra, majd ismét táncraperdültek a néptáncosok. A bál a
Tiszavirág Néptáccsoport nyitótáncával kezdődött meg. A hajnalig
tartó mulatságon szinte szünet nélkül szólt a talpalávaló, amit a
Vigadalom zenekar húzott, a táncolni vágyók nagy örömére.
Nemes Andrea

Tiszakürt Község Önkormányzata 2016. szeptember 21én tartotta
meg az Autómentes Napot az Európai Mobilitási héthez csatlakozva.
A rendezvényt hosszas előkészületek előzték meg. Megvásároltuk
a program sikerességéhez szükséges eszközöket, anyagokat, díjakat,
elkészítettük a KRESZteszteket, időpontot egyeztettünk az óvoda
és általános iskola vezetőségével, megterveztük a felvonulásunk
útvonalát a helyi polgárőrökkel, és még hosszasan sorolhatnám az
apró kis teendőket.
Szeptember 21én rendkívül szép idővel ajándékoztak meg minket
az égiek. Reggel fél 8tól fél 9ig a művelődési ház előtt bringás
reggelivel vártuk a kerékpárral közlekedőket. A felnőttek és főképp
az idősek rettentően örültek ennek a kis apróságnak, és ezzel meg
is alapozták a hangulatot a nap további részéhez. Délelőtt 9 órától
vártuk az óvodásokat a Rózsa utca lezárt szakaszán, ahol berendeztük
a teret a feladatokhoz, játékokhoz. A középsős és nagycsoportos
óvodások rendkívül aktívak voltak, rögtön birtokba vették a (pályázat
jóvoltából) újonnan vásárolt kismotorokat, rollert és a futóbiciklit.
Kialakítottunk nekik egy kis kerékpáros akadálypályát, ahol nagyon
ügyesen „végigszáguldoztak” a gyerekek. Nagyon élvezték ezt a
feladatot. Fél füllel hallottam is, ahogy az egyik kis óvodás mondja
a másiknak: „Látod, ez jó foglalkozás!” Már ezért érdemes volt.
Ezt követően színezőkkel és rajzversennyel (papíron és aszfalton)
próbáltuk lekötni a csöppségeket. A téma  természetesen  az autó
mentes közlekedés volt. Hihetetlenül szép és kreatív alkotások is
születtek. 11 óra körül tartottunk egy rögtönzött eredményhirdetést,
ahol mindenkit jutalmaztunk kisebbnagyobb ajándékokkal (csengő,
lámpa, küllőtisztítók, prizmák). Majd aranyosan megköszönték,
hogy itt lehettek, és visszasétáltak az óvodába.
13 órakor kezdődött a délutáni program az iskolásoknak. A Rózsa
utcán addigra már átrendeztük az akadálypályát és a többi helyszínt
az iskolások részére. Az alsó és a felső tagozatosok közül is nagyon
sokan szerették volna megmérettetni magukat ezen az akadály
pályán. Mielőtt elindultak volna, le kellett ellenőrizniük a kerékpárok
műszaki állapotát, majd sisakkal a fejükön próbálkoztak a nem
mindennapi feladattal. Voltak köztük nagyon ügyesek is, és persze
egy kicsit felkészületlenebbek is, de a feladatot így is nagyon élvezték.

Akit nem érdekeltek ezek a programok, azokat sem hagytuk unat
kozni. Rajzolhattak papíron, aszfalton. Természetesen az ő témájuk
is az autómentes közlekedés volt. Nagyon sokan kitöltötték az
általunk készített KRESZteszteket külön alsó és felső tagozatosok
részére. A tesztek eredménye kicsit meglepett bennünket. Bár volt
egy pár diák, aki alig adott rossz válaszokat, de többségük KRESZ
tudásán még van mit csiszolni. Na de erre jók ezek a rendezvé
nyek! Rendkívül nagy népszerűségnek örvendett a „Pimp my
bike!” is. Érdekes, vicces, kreatív kerékpárok „születtek”.
15 óra előtt eredményt hirdettünk. A díjak között voltak csengők,
lámpák, kulacsok, kerékpár lakatok, prizmák és egyéb hasznos
kerékpáros felszerelések. A kerékpáros akadályverseny győztesei
pedig még érmeket is kaptak az oklevelek mellé.
Minden gyermek elégedetten távozott a rendezvény helyszínéről.
De a programoknak még korántsem volt vége. 15 órakor kezdetét
vette a kerékpáros felvonulás. Két keréken bejártuk a település
utcáit a körzeti rendőr és a helyi Polgárőr Egyesület felvezetésével.
Nap végére a gyerekek és mi, a szervezők is rendesen elfáradtunk,
de kimondottan jólesett az 5 km kerékpározás a rendezvényünk
zárásaként.

A rendezvényen több, mint kétszázan vettek részt. Úgy gondolom,
hogy ilyen kis lélekszámú településen, mint Tiszakürt, ez nem kevés
létszám, sőt a tavalyi évhez képest sokkal nagyobb volt az érdeklő
dés a rendezvény iránt. Szeretnénk 2017ben és a következő években
is csatlakozni ehhez az országos programsorozathoz.
Csabainé Huszár Zita

A Községi Kulturális Központ és Könyvtár 2016. júniusában a
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságához benyújtott egy pályázatot,
a Szüreti rendezvény és az Aludj máskor! 24 órás vetélkedő lebo
nyolítására. Intézményünk a 24 órás vetélkedő szervezéséhez és
lebonyolításához 250.000 forint támogatást nyert, melyből 100%
osan sikerült finanszírozni a rendezvényt.
A 24 órás vetélkedő „Aludj máskor” egy kiváló megyei ifjúsági
rendezvény, melynek már lassan két évtizedes hagyománya van. A
rendezvény fő célja, hogy a Tiszazug fiataljai együtt játszanak egy
teljes napig. A vetélkedő kiválóan alkalmas a közösségépítésre,
amely párosult a pozitív rivalizálással. Az esemény előtt előfela
datban egymás településeit is meg kellett látogatniuk, ahol a helyi
könyvtárat és polgármesteri hivatalt keresték fel, és a lehető legtöbb
helybeli emberrel kellett megismerkedniük.
Falusi és városi fiatalok mérték össze tudásukat, kitartásukat, erejüket,
kreativitásukat, és bebizonyították, hogy ez a generáció is képes
küzdeni, akarni és együttműködni. A vetélkedőben négy csapat vett
részt, és csapatonként 25 fővel versenyeztek. A csapatok megkülön
böztetésére eltérő színű pólókat rendeltünk (ezeket a pólókat termé
szetesen mindenki hazavihette a vetélkedő után), melyeket elláttunk
egy általunk kreált logóval is, hogy mindenki emlékezzen erre a nem
mindennapi eseményre.

A vetélkedő központi helyszíne a Községi Kulturális Központ és
Könyvtár épületének színházterme volt, de számos feladatot külső
helyszínen bonyolítottunk. A sportfeladatoknak a Tiszakürti Körzeti
Általános Iskola tornaterme és a községi sportpálya adott otthont.
Számos feladatot településünk különböző pontjain, szabadtéren kellett
végrehajtani, így az egész községet sikerült bevonnunk a játékba.
Ezt az is elősegítette, hogy a település különböző nevezetessége
ihez kapcsolódó tevékenységben kellett a csapatoknak részt venni,
és számos olyan dolgot kellett gyűjteniük, amelyek teljesítéséhez
szükség volt a helyi lakosság aktív részvételére, így mondhatjuk, hogy
együtt játszott a falu.
A vetélkedő hosszából adódik, hogy folyamatosan programokat és
feladatokat kellett biztosítanunk a csapatoknak, hogy a lelkesedés
az idő múlásával ne hagyjon alább. Ezért  a számos segítő munka
társnak köszönhetően  legtöbbször több feladat futott egyszerre.
Voltak, akik a műveltségi totót töltötték, amelyek összeállításánál
figyeltünk arra, hogy minden témából merítsünk egy kicsit. Így kerül
hetett sor olyan tesztek kitöltésére, amelyek az emlékévekre, az idei

olimpiára, KRESZre, történelemre vagy épp régi mesékre kon
centrált. Eközben a csapatok más tagjai ügyességi játékokon vettek
részt, amelyek hol tréfásak, hol komoly koncentrációt igénylőek
voltak. A vetélkedő fontos eleme, hogy szinte minden órában több
körben is villámkérdéseket tettünk fel, ahol a csapatok megmutat
hatták műveltségüket és tudásukat. A csapatkapitányoknak ezért
olyan csapatot kellett összeállítaniuk, ahol a csapattagok színes és
sokféle képességgel és készséggel rendelkezzenek.
Az éjszaka folyamán a csapatok szerenádozni indultak a településen,
ahol "négy" család fogadta őket. Ez kimondottan jól sikerült program
elem volt, hiszen a fiatalok örömmel és kulturáltan tejesítették a
feladatot, és a szerenádot fogadók is pozitívan élték meg. A szerenád
után sort kerítettünk csapat karaokera, limbóra, és egy rövid kis
táncmulatságra.
A feladatok összeállításában, valamint lebonyolításában segítsé
günkre voltak a helyi civil szervezetek és intézmények. Külön öröm
volt számunkra, hogy a településünkön nevelkedő állami gondosko
dásban élő gyermekeket befogadó családi házak is részt vettek a
szerenádozók fogadásában. A Mozgárkorlátozottak Otthonának kö
szönhetjük, hogy a csapatok által készített kalácstésztát ki tudtuk
sütni. S számos segítőt biztosítottak számunka a vetélkedő során.
Mint minden vetélkedőnek, ennek a rendezvények is sarkalatos pontja
volt a pontozás. A feladatokat egyeztetett mérce alapján egy három
tagú zsűri értékelte, amelybe a részt vevő csapatok delegáltak a
saját településükről résztvevőket. Ezzel is igyekeztünk biztosítani a
pártatlanságot. A vetélkedő végén ismertettük a csapatok által elért
pontokat:
1. helyezett a Chips csapat (Cibakháza), 2. helyezett a TFZULL
/BurkusSuncity (Tiszaföldvár, Kengyel, stb…), 3. helyezett a Must
int he Family (Cserkeszőlő, Szászberek, Kunszentmárton, stb…) 4.
helyezett a VéBékák csapata (Tiszakürt).
Valójában azonban ez volt a legkevésbé fontos, a csapatokat nem
az elért helyezés érdekelte, hanem az a 24 óra, amelyet közösen, jó
hangulatban és aktívan tölthettek el. A rendezvény végén minden
csapat együtt ünnepelt, és mi, szervezők is éreztük: a lényeg az volt,
hogy mindenki jól érezze magát, jól szórakozzunk, ismerkedjünk egy
mással és játsszunk egy nagyot 24 órán keresztül! A célt elértük: 24
órán át vetélkedtünk!
Köszönetet szeretnénk mondani minden zsűritagnak, valamennyi
segítőnek, szervezőnek, akik feláldozták szabadidejüket és hozzá
járultak rendezvényünk gördülékeny lebonyolításához.
Sárai Gyöngyvér és Csabainé Huszár Zita

„Okozz örömet, hadd legyen boldogabb a másik,
Kinek lényéből az öröm rád visszasugárzik.”
/Tóth Elemér/
Községünkben 2016. október első napján került megrendezésre az
Idősek Világnapja. A szervezőknek köszönhetően ismét színvonalas
műsorral köszöntöttek bennünket „Szépkorúakat”. A Szent Márton
Társulat nosztalgiaoperett műsora jókedvre derítette a jelenlé
vőket, és sokan dalra fakadtunk egyegy régi sláger hallatán. Minden
megjelent jól érezte magát, és ez a délután nem csak arról szólt,
hogy megnéztünk egy műsort, hanem az emberi kapcsolatokról is.

Ez a rendezvény is bizonyítja, hogy nekünk, időseknek is szüksé
günk van a kikapcsolódásra, és élnünk is kell az ilyen vagy ehhez
hasonló lehetőségekkel. A polgármester asszonynak, valamennyi
támogatónak és a szervezőknek szeretnék köszönetet mondani idős
társaim nevében ezért a felejthetetlen délutánért, valamint külön
köszönet szeretnék mondani Földvári Lászlónak, aki a finom vacsorát
biztosította számunkra.
Molnár Károlyné

Október 15re meghívást kapott községünk Hidaskürtre egy jóté
konysági főzésre. A többi testvértelepüléssel együtt izgalommal
készültünk erre az összejövetelre, örültünk, hogy ismét találkozhatunk
egy újabb kezdeményezésű rendezvényen. Tiszakürtről hajnalban
indult kis csapatunk, élünkön a szakácsunkkal, Csontosné Piroska
nénivel, aki már előző nap előkészítette a töltött káposztát, amit
bográcsban készítettünk el.

A többi csapat is ízletes ételekkel készült: Hejőkürt halászlével,
Erdőkürt lucskos káposztával, Kürt babgulyással, Csallóközkürt
puliszkával lepte meg az érdeklődőket. Emellett a helyiek disznó
torossal, süteményekkel várták a látogatókat. Ebédjegyek vásárlásával
a helyi óvodát és iskolát lehetett támogatni, ami úgy gondolom
példaértékű lehet a többi település számára is. Ebéd után színvo
nalas kulturális műsorok következtek. Sajnos elég korán el kellett
köszönnünk, mert igen hosszú az út hazáig. Este amikor hazaérkez
tünk, egyhangúan vélekedtünk arról, hogy nagyon jól éreztük ma
gunkat, szívesen megyünk legközelebb is!
Csabainé Huszár Zita

1956. történelmünk egyik legcsodálatosabb eseménye, a magyarok
talán legnagyobb teljesítménye. Olyan esemény, amelynek a világ
történelemben is helyet szorítanak.
A szovjet világbirodalom itt, Magyarországon kapta azt a halálos
sebet, melybe végül belepusztult. Október 23án községünkben mél
tóan ünnepeltük meg a forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.
Felelevenítettük azokat az eseményeket, amelyek itt Tiszakürtön
történtek, és amelyekről sokáig nem beszéltek, vagy nem mertek
beszélni mindazok, akik átélték, netán valamilyen funkciót töltöttek
be a forradalmi tanácsban. A forradalmi tanács vezetői Tóth János,
Tálas István és Csomós Imre mindent megtettek, hogy fenntartsák
a rendet, védték a termelőszövetkezet vagyonát, begyűjtötték a fegy
vereket és pártállástól függetlenül nem engedték, hogy bárkinek is
bántódása essen. Az 56os események fontos szereplője volt még
községünkben Dr. Tóth Dezső református lelkész, valamint a forra
dalmi tanács tagjai: Dr. Gömöri András, Hopka Lajos és Sonkoly
Zsigmond. 1956. november 4e a szovjet csapatok bevonulása után
a forradalmi tanács és a kinevezett községi tanács befejezte műkö
dését. A megtorlás azonban Tiszakürtön sem maradt el.
Az 1956. október 23  november 11ig tartó eseményeket az én
korosztályommal úgy tanították az iskolában, hogy ellenforradalom
volt. 1989. január 28án a rendszerváltás kezdetén egy bizottság
megállapítása szerint forradalom és szabadságharc volt ekkor, és
még ebben az évben október 23án kikiáltották a köztársaságot.
Tiszakürt község Önkormányzatának Képviselőtestületete 2016.
szeptember 29i ülésén elismerte, hogy 1956. október 26a és
november 4e között Tiszakürt településen Tóth János, Tálas István
és Csomós Imre végezte az irányítást. A rendet fenntartották,
intézkedéseik megfelelőek voltak, amit tettek tisztelettel tették, ezért
a községért végzett munkájukért megbecsülést érdemelnek. Meg
torlásuk alaptalan, tisztességtelen, becsületet sértő, emberi jogaikat
lábbal tipró volt.
Tiszteletükre márvány emléktábla készült, amelyet Nagytiszteletű
Muzsik Tamás református lelkész megáldott. A márványtábla a
hőseink nevével egy későbbi időpontban kerül végleges helyére a
községháza falára.

Az ünnepségen „ Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország” címmel
láthattunk egy összeállítást Udvarhelyi Boglárka, Pánti Anna és
Alagi János művészek tolmácsolásában. Előadásukban a legszebb
dalokat, mint „Magyarország, Szép vagy gyönyörű, vagy Magyar

ország, Ez itt az én hazám, Ha én rózsa volnék, stb. hallhattuk. És
amikor Alagi János művész előadásában megszólalt a Hazám, ha
zám című ária, könnyes szemekkel, meghatódva hallgattuk, érez
vén, hogy talán még a művelődési ház fala is beleremegett.
A színészek előadása után megkoszorúztuk az 56os kopjafát. Köszö
netet mondok Harmatosné Tóth Máriának, aki rendelkezésünkre
bocsátotta a tiszakürti 56os eseményeket, amelyről nem tudtunk,
hiszen ezekről az eseményekről hosszú évekig mindenki hallgatott,
valami különleges félelem volt az emberekben, amelyről még ma
sem szívesen beszélnek, és köszönjük Tálas Lászlónak azt a megható
történetet, amellyel az ünnepségen édesapjára Tálas Istvánra
emlékezett.
Dr. Kiss Györgyné polgármester

szerettünk volna a főnyeremény kerékpárral hazatérni. Kisgyer
mekes anyaként külön öröm volt számomra, hogy a tavalyi évhez
hasonlóan a szervezők a tombola bevételét ismét egy nemes célra for
dították. Nevezetesen az óvodás és alsó tagozatos gyermekek számára
egy kedves Mikulás műsor megrendezésére került sor.

Véleményem szerint egy nagyon jó hangulatú, kellemes estét tölt
hettünk el együtt, amiért köszönetet érdemelnek a Művelődési Ház
munkatársai és mindenki, aki bármilyen formában hozzájárult a bál
megszervezéséhez. Végezetül pedig mi mást mondhatnék, mint hogy:
Jövőre veletek ugyanitt!
Szilágyiné Tóth Éva

Október 28án délután mi tiszakürtiek is hódoltunk az „amerikai
őrületnek”, a halloweeni tökfaragásnak. Az elmúlt évekhez hason
lóan idén is nagy sikere volt a közös faragásnak, közel negyvenen
gyűltünk össze ezen a délutánon. A program lehetőséget adott arra,
hogy a gyerekek szüleikkel együtt készítsék el otthonra saját kis
„lámpásukat”, mindezt jó hangulatban, forró tea, sült tök és zsíros
kenyér társaságában.
Csabainé Huszár Zita

2016. november 25én délután ismét egy jó hangulatú vetélkedőn
vehettünk részt a Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében. Tele
pülésünkön a hosszú évek alatt hagyománnyá nőtte ki magát ez a
rendezvény, amelynek nem csak az a célja, hogy megmozgassa a
lakosságot, hanem összekovácsoló szerepe is lett. Minden évben jó
hangulat, ötletes feladatok, meleg tea, igazságos zsűri és nem utolsó
sorban kicsit hamis énekhangok (karaoke) jellemzik a vetélkedőt.
Idén összesen hat csapat mérettette meg magát: a tavalyi győztes
Pedagógusok, a Zumbások, a Tiszakürti Községi SE, a Postások, a
Nagycsaládosok, valamint egy új, de annál lelkesebb és viccesebb
csapat, a Középiskolások.

Az Erzsébet és a Katalin bálok hagyománya már igen régre nyúlik
vissza. Ez az év egyik utolsó lehetősége a bálozásra, hiszen az ezt
követő Adventi időszakban már se táncmulatságot, se lakodalmat
nem illett/illik tartani. Szerencsére ez a népszokás még sok helyen
napjainkban is fennáll, mint ahogyan Tiszakürtön is.
Biztos vagyok benne, hogy a tavalyi év sikere után már sokan vártuk
a plakátokat, amelyek a Erzsébet és Katalin bálba csalogatnak minket.
November 19én (szerencsére pontosan Erzsébet napján) aztán díszbe
öltözött a Művelődési Ház és megnyitotta kapuit a bálozók előtt.
Sok ismerős arc, sok „elsőbálozó" töltötte meg a termet, ahol az est
nyitányaként a szervezők egy szál virággal köszöntötték a jelen
lévő Erzsébeteket, Katalinokat.
A svédasztalos formában feltálalt vacsora ismét bőséges és ízletes
volt. A vacsora után a táncparkett gyorsan megtelt és hajnalig roptuk
a táncot, melyhez a talpalávalót a Tuti Band zenekar biztosította. A
tombolajegyek is igen gyorsan fogytak, hiszen többen is nagyon

A feladatokat tekintve mindenki találhatott kedvére valót. A totók,
zenefelismerés mellett ügyességi játékok és kvízkérdések színesí
tették a palettát. A vetélkedő végéről nem hiányozhatott a szokásos

karaoke sem. Itt voltak meglepetések és frissítések is. A számunkra
új, évjáratban régebbi zenék kicsit nehézséget okoztak, de ezek a
feladatok azok, amelyek megtanítanak együtt nevetni a másikkal,
kisegíteni a másikat a nehéz helyzetekből. Összességében ismét
remekül érezte magát minden csapat. Köszönet a szervezésért min
denkinek, aki csak egy kicsit is hozzátett ehhez a délutánhoz. Az
eredmények a következők: I. Tiszakürti Községi SE, II. Pedagógusok,
III. Zumbások. Jövőre veletek, ugyanitt!
Tamasiné Tálas Melinda

December 25én a református templomban Nagytiszteletű Muzsik
Tamás lelkész úr tart ünnepi istentiszteletet. Karácsonyhoz méltó,
meghitt és megható rendezvényeket terveztünk, úgy érzem, ezzel
válik teljessé ünnepünk, és talán teljesül az a mondás, hogy az
advent a karácsonyhoz vezeti el az embereket, a karácsony pedig a
szeretet által egymáshoz vezet el bennünket.
Szeretnék mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és nagyon
Boldog, Békés, Eredményekben Gazdag Új Esztendőt kívánni.
Dr. Kiss Györgyné polgármester

Községünkben a karácsonyi készülődés első állomása a főtéren az
adventi koszorú elkészítése volt. Ismét az összefogás, a községünkért
tenniakarás szép példáját láthattuk, volt, aki munkájával, volt, aki
anyagi támogatással vagy más módon segített az adventi koszorú
elkészítésében. Már az első adventi vasárnap, az adventi koszorú
megszentelésénél és az első gyertya meggyújtásánál több mint százan
vettek részt, és ez így volt minden vasárnapon. A művelődési ház
dolgozói zsíros kenyérrel, meleg teával és forralt borral kínálták a
lakosságot.
Az adventi koszorú elkészítésével egy időben feldíszítettük a köz
ségháza mellett található fenyőfát, amely sötétedés után pompás
kivilágításban jelzi, közeleg az év legszebb ünnepe a karácsony.

December 6án Mikulás ünnepséget rendeztünk az óvódások és az
általános iskolások részére. Az előző évhez hasonlóan Advent har
madik vasárnapján elmentünk Gödöllőre, hogy a születés templomában,
Betlehemben meggyújtott Szeretet Lángját elhozzuk községünkbe,
templomainkba és eljuttassuk minden családba, s lehessen szimbo
likus összekötő kapocs községeink számára. A Szeretet Lángját Varga
Tamás Plébános Úr és Muzsik Tamás Nagytiszteletű Úr őrzi kará
csonyig.
Falukarácsonyunkat december 17én tartottuk a Művelődési Házban,
ahol az óvodások karácsonyi műsorát és az általános iskola hittanos
tanulóinak pásztorjátékát láthattuk. Meglepetés vendégünk Cseh
Niczky Nikolett volt, aki gyönyörű hangjával ismét elkápráztatott
bennünket. Az ünnepi műsor zárásaként meggyújtottuk az adventi
koszorú negyedik gyertyáját. Ezt követően a mezőgazdasági progra
munkban megtermelt javakból megvendégeltük a lakosságot.
December 24én szenteste a római katolikus templomban 20 óra
kor karácsonyi szentmisét tart Varga Tamás plébános úr. A fiatalok
pásztorjátékot adnak elő és fellép az ökumenikus énekkarunk is. A
misét a betlehemi láng szétosztása zárja.

Kedves Támogatóink!
A község lakossága nevében szeretném megköszönni a 2016os
évben nyújtott támogatásaikat, mellyel hozzájárultak rendezvényeink
sikereihez és programjaink színesítéséhez, gazdagításához.
Kedves Munkatársaim, Segítőim! Köszönöm az egész éves munká
tokat! Nélkületek nem sikerült volna!
Csabainé Huszár Zita

Bűnmegelőzési és drogprevenciós előadássorozatot indított útjára
Tiszakürtön a JászNagykunSzolnok Megyei Rendőrfőkapitány
ság. A drogprevencióé volt a főszerep annak az előadássorozatnak a
nyitórendezvényén, amelyet a JNSZ Megyei Rendőrfőkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya szervezett meg Tiszakürtön, november 21
én, a helyi iskola és lakásotthonok felkérésére.
A rendőrfőkapitányság munkatársai az első előadásnapot a helyi
általános iskolában tartották meg, ahol interaktív beszélgetés kere
tében ismertették meg a gyerekeket a drogjelenséggel, felhívták a
figyelmet a veszélyekre, illetve azokra a szankciókra, amelyekkel
szembekerülhetnek azok, akik a kábítószerrel kerülnek kapcsolatba.
Az előadássorozat folytatódik majd a jövőben, olyan témákat érintve,
mint az emberkereskedelem, valamint a prostitúció.

A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság közlekedés biztonsága elleni
bűncselekmény bűntett elkövetése miatt indított eljárást egy 23 éves
tiszakürti lakos ellen. A 23 éves férfi 2016. november 19ére virra
dóra Tiszakürtön, az egyik útkereszteződésénél kihúzott a földből
két közúti jelzőtáblát és egy beton talapzattal rendelkező, fából
készült, az utca nevét jelző táblát is. A közúti jelzőtáblákat hazavitte.
A rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták a bűncse
lekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit. A helyi
lakos elismerte tettét. Elmondta, hogy italozást követően hazafelé
tartott és mérgében húzta ki a helyéről az oszlopokat. A gyanúsított
lakóházánál megtalálták a jelzőtáblákat, amelyeket lefoglaltak és
az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” közúti jelzőtábla visszahelyezé
séről azonnal gondoskodtak.
Szabó Zita c.r. alezredes JNSZ MRFK sajtószóvivő

Sportegyesület
2016 utolsó negyedévében kezdődött el a Kunszentmártoni Városi
Kispályás Labdarúgó Torna, melyen néhány egyesületi tagunk is részt
vesz évről évre. Idén Gyógygödör néven indultak, és az eddigiek
től eltérően már újév előtt befejeződnek a küzdelmek. Csapatunknak
még egy mérkőzése van hátra, de az eredménytől függetlenül I.
helyen zárják a bajnokságot. Gratulálunk nekik.
Kovács Zita eredményei

2016. november 25én rendezte meg a Művelődési Ház és Könyvtár
a Ki tud többet? vetélkedőt, melyen egyesületünk is részt vett három
aktív tagjával. Barta Zsolt és Paulovics Attila kollégámmal együtt
igyekeztünk felvenni a versenyt a többi csapattal, ami úgy tűnik,
eredményes volt, hiszen idén mi vihettük haza a vándorkupát. Az
évek során ez volt a második győzelmünk, reméljük a folytatás is
ilyen sikeres lesz.
Szilveszter
Az idei évben is a Sportegyesület szervezésében kerül megren
dezésre a Szilveszteri batyus bál. Várunk minden szórakozni vágyót
2016. december 31én a Művelődési Házba. Jegyek csak elővételben
kaphatóak. Részletek a plakáton!
Tamasiné Tálas Melinda

Nyugdíjas Klub
Székelyföldön jártunk!
A Czibak Imre Nyugdíjas Klub tagjai pünkösd előtt voltak hatnapos
kiránduláson Erdélyben és minket is meghívtak, négy fő tőlünk is
csatlakozott hozzájuk. Négy templomot látogattunk meg. A csík
somlyói Mária Kegyhelyet, egy gyönyörű festett ortodox templomot,
valamint a güdüci kis kápolnát. Hajnalban gyönyörködtünk a völgyből
felszálló párafelhőkben és a gyönyörű madárhangokban. Szinte
harapni lehetett az ózondús levegőt. Voltunk a Békásszorosnál, a
Gyilkostónál, a parajdi sóbányában, a korondi vásáron.

Augusztus 20:

Szőlő  Dűlő futás Csongrád, félmaraton női
abszolút első hely (21,1 km)
Szeptember 11: Wizz Air Budapest félmaraton (21, 1 km) 51.
hely és korosztályos 11. helyezés
Október 9:
Spar Budapest Maraton, maratoni táv (42, 2 km,
idő: 3:23:18) 36. hely és korosztályos 10.
helyezés.
November 20:
Balaton Félmaraton, félmaratoni táv (21,1 km),
11. hely és korosztályos 2. helyezés.
Vetélkedő
Megnéztük a Tordaihasadékot. Elmentünk a Lázárkastélyba, meg
látogattuk az árva gyerekeket, lovaskocsikkal jöttek értünk. Mi sok
ruhaneművel kedveskedtünk nekik.
Megtudtuk, hogy Csíksomlyón megtörtént egy ötven férőhelyes
árvaház alapkőletétele. Anyagiakkal mi is hozzájárultunk. Gyönyö
rű kirándulásunkat úgy fejeztük be, hogy elmentünk a kis templomba
misére, majd szalonnát sütöttünk.
Hazajövet, „elhoztuk” Erdély fenyves illatát és ízeit, a finom juh
sajtot, áfonyalekvárt és pálinkát.
Kérem a jó Istent, hogy továbbra is békességben és szeretetben éljük
hátralévő életünket, ezt kívánom erdélyi barátainknak is! Köszön
jük Herkóné Piroskának, hogy ilyen csodálatos kirándulást szervezett!
Molnár Károlyné klubvezető

lőknek „karácsonyi ajándékként” ingyenesen megtekinthető előadást
szerveznek december 8ra, és az előadott darab az Isten pénze című
musical lesz a Szent Márton Társulat előadásában (Charles Dickens
Karácsonyi ének című regénye alapján). Nem is gondolkodtam
azon, hogy élek/élünke a lehetőséggel. Meghirdettem az előadást és
napokon belül össze is gyűlt egy busznyi ember. Izgalommal vártuk,
hogy mivel rukkol elő ismét a Társulat, de úgy gondolom a többiek
is egyetértenek velem, hogy nem kellett csalódnunk sem a színé
szekben, sem a rendezésben. Örülök, hogy a közelünkben van egy
ilyen színvonalú amatőr társulat, akik évente több alkalommal is
elkápráztatnak minket előadásaikkal. Vajon mit találnak ki a jövő
évre? Akármi is lesz az, mi ott leszünk!
Csabainé Huszár Zita

2016ban is csatlakozott könyvtárunk az Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozathoz, melynek keretén belül több programot is bizto
sítottunk az érdeklődőknek a megyei könyvtár segítségével. Október
4én a könyvtárunkban kiállításra kerültek az alsó tagozatosak által
készített rajzok. A rajzokban a gyerekek bemutatták, hogyan képzelik
el a saját kis „zöld könyvtárukat”. Október 5én vetélkedni hívtam a
könyvtárba a 3. osztályosokat, akiknek játékos formában bemutattam
a könyvtár felépítését, a könyvek rendszerezését és a könyvek tartalmi
elemeit. A résztvevő gyerekeknek mindkét napon ajándékokat oszto
gattunk a megyei könyvtár által eljuttatott apróságokból. Október 7én
a könyvtár által leselejtezett könyvekből ajándékoztam hasznos és
érdekes olvasnivalókat a JNSZ Megyei Gyermekvédő Intézet és
Gyermekotthon, valamint a Mozgáskorlátozottak Otthona és Rehabili
tációs Intézetének lakói részére. Október 13án délelőtt az óvodásokat
hívtam meg az Iciripiciri című bábelőadásra (Barkóczi Titanilla
előadásában), amit Móricz Zsigmond meséje ihletett. Délutánra az
alsó tagozatosokat minvitáltam egy bábelőadásra (szintén Barkóczi
Titanilla előadásában), melyet Lázár Ervin Vacskamati virágja című
meséje inspirált. A gyerekek tátott szájjal nézték az előadást volt, aki a
végén azt kérdezte tőlem: holnap is lesz ilyen? Válaszom: ha
holnap nem is, de remélem, jövőre újra tudunk ehhez hasonló színes
programot biztosítani a gyerekek részére.
Csabainé Huszár Zita

November végén az Aba Novák Agóra Kulturális Központ egy
fantasztikus lehetőségre hívta fel a figyelmemet. A színházkedve

Gólya, gólya, gólya,
Kisfalum lakója,
De régen elmentél
Messzi idegenbe.

Gólya, gólya, gólya,
Kisfalum lakója,
Jöjj tavasszal vissza
Gondolj az alvóra.

Üres itt a fészked
Nem kelepelsz benne,
Nem ébresztesz engem
Ha elalszok mélyen.

Jöjj, visszavárlak
Vigyázz! baj ne érjen,
A kútágas tetején
Megvédem a fészked.

2016. októberében ünnepelte 95. születésnapját Komlós Lukács és
2016. decemberében ünnepelte 90. születésnapját id. Martók István.
Ez alkalomból Tiszakürt polgármester asszonya, Dr. Kiss Györgynné
díszoklevéllel és tortával köszöntötte az ünnepelteket. További jó
egészséget és hosszú életet kívánunk nekik!

