2011. ( 19. évfolyam ) 2. szám

FÜGGETLEN FALUSI KRÓNIKA

Ára 150 Ft

Baráti klubok találkozója
Nagy izgalommal készült a nyugdíjas klub tagága
a 2011. május 14-i baráti klubok találkozójára.
Már 16 éves hagyomány, hogy Martfû, Tiszaföldvár, Cibakháza, Tiszainoka és Tiszakürt szép
korúi évente ellátogatnak egymáshoz.
Virággal köszöntik egymást, mosolyukkal és
kedves szavaikkal lopnak vidámságot egymás
életébe.

Az ókori bölcsesség ismerõi õk.
„Olyan fiatal vagy mint önbizalmad, olyan öreg mint a félelmeid.
Csak akkor öregszel gyorsan, ha már nem szárnyalsz és hagyod,
hogy a pesszimizmus és a cinizmus megdermessze drága, szeretõ
szívedet.”
Most is így történt. Elhozták dalaikat, verseiket,
szép gondolataikat. A finom vacsora testünket
táplálta, a finom süteményekkel pedig adtunk egy
pofont a vércukorszintünknek is.
Korunkat meghazudtolva táncoltunk a remek zenére, amit vendégeink is igen szeretnek.
Voltak támogatóink is, amit nagyon szépen köszönünk. Igyekszünk meghálálni. Szívesen segítünk
mi is abban, amit korunk, egészségünk megenged.
Úgy érezzük jó rendezvény volt. A vendégek
nehezen indultak haza, de az autóbuszok tarifája
behatárolta az ittlétet.
A nyugdíjas klub várja az érdeklõdõ idõseket
soraikba, akik elfogadják a közösség szabályait.
Köszönjük mindenki munkáját, segítségét,
támogatását.
Fülöp Zoltánné
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tiszakürt községi önkormányzat Képviselõtestülete 2011.
március 3-i ülésén döntött az önkormányzat 2011. évi költségvetésérõl.
A képviselõtestület 2011. március 24-i ülésén meghallgatta Dr. Lengyel Györgyi kormánymegbízott asszony tájékoztatását a Kormányhivatal létrehozásáról és a kormányablak megalakulásáról.
- Ugyanezen az ülésén elfogadta a képviselõtestület Tiszakürt Községi Önkormányzat gazdasági programját. 20102014. évekre vonatkozóan.
- A képviselõtestület csatlakozott a 2011. évi Parlagfû-mentesítési Alap pályázati felhívásához, melynek keretén belül
pályázni kíván fûnyírók beszerzésére.
- A képviselõtestület elfogadta a Körzeti Általános Iskola és
Óvoda Tiszakürt társulási megállapodásának módosítását,
melyet késõbb együttes ülésen hagyott jóvá Csépa Község
képviselõtestületével együtt.
- A képviselõtestület megtárgyalta Szabó Mária Tiszakürt,
Árpád u. 8. sz. alatti lakos bérleti kérelmét a fogorvosi lakásra vonatkozóan és a kérelmet elutasította.
- A képviselõtestület bérbe adta Tóthné Mezõ Orsolya és
SzabóAnett részére a Tiszakürt,Arany J. u. 8. sz. alatti lakás
földszinti részét szépségszalon céljára. A bérlõk a bérletet
nem vették igénybe.
- A képviselõtestület meghosszabbította a Hitelkeret szerzõdést.
- A képviselõtestület úgy határozott, hogy az Óvoda
felújítására pályázatot nyújt be.
A képviselõtestület 2011. április 14-i ülésén elfogadta a
2011. évi közbeszerzési tervet és jóváhagyta a Közbeszerzési Szabályzat módosítását.
- Ugyanezen ülésén elfogadta a képviselõtestület az
Általános iskola szakértõi vizsgálatának megállapításait.
2011. április 28-án beszámolót fogadott el a képviselõtestület Tiszakürt közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság szilárdítása érdekében tett rendõri intézkedésekrõl.
- A képviselõtestület elfogadta a civilszervezetek (a Polgárõrség, a Sportegyesület, a Nagycsaládosok helyi egyesülete, a „Hulló Levelek” nyugdíjasklub) 2010. évi beszámolóját.
- A képviselõtestület minden civilszervezetnek megköszönte a 2010. évben végzett munkát.
- Döntött a képviselõtestület a civil szervezetek 2011. évi
támogatásáról.A megítélt összeget a civilszervezetek akkor
kapják meg, ha az ÖNHIKI-rõl és költségvetés teljesítésérõl megbízható információkkal rendelkezik az önkormányzat.
- Megvitatta a képviselõtestület az önkormányzat 2010. évi
költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletét.
- Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõtestülete elismerését és köszönetét fejezte ki a 2010. évi gazdálkodás
eredményességéért a jegyzõnek, a pénzügyi csoportnak és
az intézményvezetõknek.
- Elfogadta a képviselõtestület a beszámolót a 2010. évi
belsõ ellenõrzési tevékenység eredményeirõl.

- Megvitatta és elfogadta a képviselõtestület a szociális rendelet módosítását.
- A bérpótló juttatásban részesülõktõl az a minimum elvárás,
hogy a környezetüket tartsák rendben és ez ellenõrzésre is
kerül. Ezt tartalmazza a rendeletmódosítás.
- Döntött a képviselõtestület az ÖNHIKI támogatási igény
benyújtásáról.
- Elfogadta a képviselõtestület a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámolót.
- Megtárgyalta a képviselõtestület Nagy Krisztián és
Berényi Klára bérleti kérelmét és úgy határozott, hogy a
kérelmezõk részére, lakás céljára bérbe adja a Tiszakürt,
Arany J. u. 8. sz. alatti ingatlant.
- A képviselõtestület döntött pályázat benyújtásáról a
parlagfû-mentesítéshez szükséges eszközök beszerzésére a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által létrehozott „Megyei Parlagfû-mentesítési Alap” támogatásának
elnyerésére.
- A képviselõtestület felosztotta a község területét 5 részre,
így meghatározta, hogy egy-egy képviselõhöz mely terület
tartozik elsõsorban. Természetesen, ha valakinek valamilyen problémája van, bármelyik képviselõhöz fordulhat.
Abeosztás a következõ:
Gulyás Kálmán
Tel: 06/20/451-1073
Álmos utca, Arany János
utca, Deák Ferenc köz,
Felszabadulás utca, Radnóti Miklós utca, Régivásártér utca,
Szabolcska köz, Széchenyi István utca, Tabán utca, Új utca.
Hajdú Lajos
Tel: 06/30/414-6540
Árvíz út, Béke tér, Béke utca, Béke köz, Csap utca, Pipa
utca, Sárköz.
Dr. Kiss Györgyné
Tel: 06/20/455-0660
Akácfa utca, Árpád utca, Rákóczi út, Táncsics M. utca,
Nefelejts köz, Posta köz, Asztalos köz, Vörösmarty utca,
Kossuth tér
Komlós Ferenc
Tel: 06/30/276-2880
Bozó Mátyás utca, Bolza gróf utca, Görbe utca, Hõsök tere,
József Attila utca, Orgona köz, Petõfi utca, Rózsa Ferenc
utca, Ságvári Endre utca, Szabadság tér, Zöldfa utca
K. Tálas László
Tel:06/30/357-8481
Külterület
Dr. Héczei Eszter
( A testületi ülésekrõl készült jegyzõkönyvek hiteles másolata a községi
könyvtárban minden érdeklõdõ számára hozzáférhetõ.)

SZOCIÁLIS és HUMÁNPOLITIKAI
BIZOTTSÁG
2011. április 27-i ülésén átmeneti segélyt 12 fõ, természetbeni juttatást 3 fõ, gyógyszertámogatást 4 fõ, rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást 16 fõ részére állapított meg.

TÁJÉKOZTATÓ
2011. április 18 - október 31-ig a

HELYTÖRTÉNETI GYÛJTEMÉNY
nyitvatartása a következõ:
hétfõ:
szünnap
kedd:
12-16 h
szerda, csütörtök:
10-16 h
péntek, szombat, vasárnap:
10-18 h
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Belépõ nincs!
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Iskolai versenyek és eredmények
2011 elsõ hónapjaiban jó néhány szavalóversenyen vettek
részt iskolánk tanulói. Az elért eredmények tükrében
mindenképp fontosnak tartjuk, hogy beszámoljunk ezekrõl.
Január 24-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából
megrendezésre kerülõ szavalóversenyen nyújtottak kiváló
teljesítményt iskolánk tanulói a homoki általános iskolában.
Bár helyezést nem sikerült elérnünk, mégis úgy gondolom,
nem szomorkodhatunk, hiszen becsületesen helyt állt
minden szereplõ kisdiák.
Versenyzõink: Gáll Netta és Szántó Patrik 2.o., Diós Dávid
3.o., Gáll Niké 5.o., Gulyás Zsófia 6.o., Varga Nándor 7.o.
Március 13-án a Csépai Petõfi Sándor Általános Iskola
rendezte meg névadója tiszteletére a Petõfi-szavalóversenyt felsõ tagozatos diákok számára. Ennek a
megmérettetésnek a különlegessége az, hogy csak Petõfi
Sándor egy-egy költeményével nevezhetnek a szavalni
szeretõ tanulók. Ez elsõ hallásra roppant könnyû feladatnak
tûnhet, hiszen talán a legismertebb költõnkrõl van szó, és
nincs is olyan magyar ember országunkban, aki ne ismerne
legalább egy versét. Ám éppen ez az, ami nagy feladat elé
állítja a diákokat, hiszen nem csak a „szigorú” zsûri a
szakavatott, hanem a hallgatóság is, akik ugyancsak
ismerhetik az elõadott költeményt.
Minden évben részt veszünk ezen a versenyen, és minden
évben hallhatunk eddig ismeretlen, vagy kevésbé ismert
Petõfi-verseket csodálatosabbnál csodálatosabb elõadásban. Bizonyítva ezzel azt, hogy Petõfi Sándor valóban az
egyik legtermékenyebb magyar költõnk volt.
Sok-sok boldog arcú gyerek lépett fel a minket hazafelé
szállító autóbuszra. Voltak csalódottabbak is, de a verseny
remek hangulata nem lombozta le azokat sem, akiknek a
kezében nem volt jutalomkönyv.
Versenyzõink: Bertók Csenge, Gáll Niké, Gyertyák
Viktória, Oberna Renáta és Fábián-Tóth Anita 5.o., Gulyás
Zsófia és Mága Antal 6. o., Ürmös Gábor és Varga Nándor
7.o.
Helyezettek: Gáll Niké I. hely, Mága Antal II. hely, Gulyás
Zsófia III. hely, Ürmös Gábor II. hely, Varga Nándor I. hely.
Még meg sem száradt a festék néhány tanuló emléklapján,
amikor újra megmérettették magukat a március 19-én
megrendezett Jászkun Világ Gyermek és Ifjúsági
Mûvészeti Szemle elõdöntõjén, aminek ebben az évben
Tiszakürt községet választotta helyszínéül a Jász-NagykunSzolnok Megyei Verseghy Könyvtár és Mûvelõdési Intézet.
Iskolánkból 3 szavaló és egy modern tánccsoport nevezett az
elõdöntõbe.
Résztvevõk: Varga Nándor, Gáll Niké és Gyertyák Viktória
vers, a modern tánccsoport tagjai: Kun Vivien, Varga Kitti,
Nyerlucz Georgina, Nemes Evelin, Mocsár Piroska, Czakó
Erzsébet és Kalló Mercédesz Enikõ.
A magyar költészet napja igen fontos esemény a tiszakürti
általános iskolások számára. Április 11-én, József Attila
születésnapján sok-sok tanuló tiszteleg úgy a magyar
költészet elõtt, hogy idõt és fáradságot nem kímélve
verseket, meséket tanul.
Ebben az évben tehetségüket, lelkesedésüket elõször a falusi
szavalóverseny zsûrije elõtt bizonyíthatták. Öröm volt vé-
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gignézni azon a kedves gyerekcsoporton, akik izgatottan
várták, hogy elõadhassák a megtanult mesét, költeményt.
Résztvevõk: Felföldi Máté és Balla Boglárka 1.o., Szántó
Patrik, Gáll Netta és Szécsi Martin 2o., Diós Dávid 3.o.,
Sóspataki Boglárka, Tompa Dávid, Ürmös Csaba és
Zsoldos Attila 4.o., Gáll Niké, Gyertyák Viktória, Oberna
Renáta, Bartusz László, Bertók Csenge és Bartus József
5.o., Fábián-Tóth Anita, Mága Antal és Gulyás Zsófia
6.o.,Varga Nándor és Ürmös Gábor 7.o., Szaszkó Bettina és
Kun Vivien 8.o.
Helyezettek:
1-2. osztály - I. hely Gáll Netta , II. hely Szécsi Martin,
III. hely Szántó Patrik
3-4. osztály - I. hely Tompa Dávid, II. hely Diós Dávid,
III. hely Sóspataki Boglárka
5-6. osztály I. hely Gáll Niké, II. hely Gyertyák Viktória,
III. hely Gulyás Zsófia
7-8. osztály I. hely Szaszkó Bettina, II. hely Ürmös Gábor
és Varga Nándor, III. hely Kun Vivien
Április 14-én került sor a kistérségi vers- és mesemondó
versenyre. Immár 5. alkalommal bonyolítja le iskolánk ezt
az eseményt, amelyre ebben az évben is szép számmal
jelentkeztek a környék iskoláinak diákjai. Összesen 61-en
érkeztek Cibakházáról, Csépáról, Cserkeszõlõbõl és
Tiszasasról is hozzánk versenyzõk, felkészítõ tanáraikkal,
valamint szüleikkel. 4 kategóriában folyt a verseny az
iskola tantermeiben. Az 1-2. és 3-4. osztályosok mesékkel,
az 5-6. és 7-8. osztályosok versekkel mérték össze tudásukat egymás között. Csodálatos mûveket hallhattunk a
gyerekektõl, akik szép élménnyel gazdagították a
hallgatóságukat. 3-3 tagú zsûri hozta meg a döntést minden
korcsoportban, ami most sem született meg túl könnyen.
Mialatt az ítészek összedugták a fejüket, a megkönnyebbült
versenyzõket vendégül láttuk ízletes süteménnyel és finom
teával. Végül az eredményhirdetésre az iskola aulájában
került sor, ahol az elsõ három helyezés mellett különdíjat is
osztottak a zsûri tagjai. Bár mind a 61 kisdiák nem kaphatott díjat a szerepléséért, a kezükben szorongatott emléklap
bizonyosan eszükbe juttatja majd ezt a szép délutánt a
tiszakürti általános iskolában.
Résztvevõk: Felföldi Máté és Balla Boglárka 1.o., Szántó
Patrik, Gáll Netta és Szécsi Martin 2.o., Diós Dávid 3.o.,
Sóspataki Boglárka és Tompa Dávid 4.o., Gáll Niké és
Gyertyák Viktória 5.o., Mága Antal és Gulyás Zsófia 6.o.,
Varga Nándor és Ürmös Gábor 7.o., Szaszkó Bettina 8.o.
Helyezettek:
Gáll Netta I. hely 1-2.o. - Tompa Dávid III. hely 3-4.o. Gáll Niké I. hely. 5-6.o. - Varga Nándor különdíj 7-8.o.
Bódi Brigitta

Bál a gyermekekért
Hagyomány már intézményünkben az alapítványi bál
megrendezése minden tanévben, mégis nem gyõzzük
hangsúlyozni, milyen jelentõségteljes esemény ez iskolánk
életében. Hiszen minden forint, ami a „Tiszakürti Iskola
Tanulóiért Alapítvány” számlájára érkezik, a gyermekek
iskolai elõmenetelét, tanulási körülményeinek javítását/
modernizálását, valamint a szabadidejük hasznos eltöltését
szolgálja. A tavalyi évben a táborozás költségeit könynyítette meg az alapítvány, a sport- és egyéb versenyekre
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való eljutást segítette. Ebben az
évben is hasonló céllal rendezte meg
március 13-án a kuratórium és az
iskola az alapítványi bált.
Nemcsak a felnõttek, hanem a gyerekek is kivették a részüket a szervezésbõl, hiszen õk is értik, tudják,
mennyire fontos a bál sikeres lebonyolítása. Nagyon sokat segítettek a
szülõk is, ahogy teszik ezt minden
évben. Ezúton is köszönjük nekik,
és egyúttal kérjük õket, jövõre ne
csak a munkából, hanem a szórakozásból is vegyék ki a részüket, és
jöjjenek el a bálra is!
Az estét a 6. osztályosok Silver tánccsoportjának bemutatója nyitotta
meg, majd a 7. és 8. osztályos lányok
pörgették meg a ritmust és a szoknyájukat is a Hotel Menthol címû
zenére. Több osztálytalálkozó is
kezdetét vette a délután folyamán.
Voltak nagy létszámban megjelent
és kis létszámú osztályok is, de minden résztvevõ önfeledten örült a
régen látott osztálytársaknak, tanároknak.
Az emlékek felidézése után az
ízletes vacsora következett, amelyet
az iskola tantestülete szolgált fel
minden kedves vendégnek. Ezután
már „csak” a felhõtlen szórakozásé
volt a fõszerep. A „talpalávaló” csak
a tombolahúzás idejére hallgatott el,
amit sokan nem is bántak, hiszen
értékes ajándékokkal térhettek haza.
Köszönjük minden támogatónknak
azt, hogy hozzájárulásukkal, munkájukkal segítették az alapítványt!

1. Kalló Levente
2. Kollárné Major Erzsébet
3. Prímagáz ZRT Budapest
4. Gyöngyszem Cukrászda, Cserkeszõlõ
5. id. Balla Károly és családja
6. Pataj Melinda és családja
7. Színné Molnár Mária és családja
8. Hulló levelek Nyugdíjas klub tagjai
9. Molnár Károlyné
10. Fehérné Szõke Erika
11. Tûz-Tech 2006 KFT, Törökszentmiklós
12. Szöllõsi Sándorné és családja
13. Magera Tiborné
14. Döbrei Katalin
15. Fülöp Zoltánné
16. Kunszentmárton és Vidéke Takarékszöv.
17. Bordás István és családja
18. Iskolánk Diákönkormányzata
19. Iskolánk dolgozói
20. Kürti - Fuv BT
21. Cyber Team Kovács Sándorné családja
22. Tiszakürti Óvoda dolgozói
23. Horváth Györgyné és Paulovics Attila
24. Velõ Károly és családja
25. Községi Önkormányzat dolgozói

46. Király Sándor
47. Ordasiné Kómár Mária és családja
48. Dorogi Sándor és családja
49. Dantesz Pálné
50. Tálas Melinda
51. Soós Károlyné
52. Kómár Jánosné
53. Izbéki Ferenc és családja
54. Mátyus Jánosné
55. Gergely Sándorné
56. Varjasi Péter és családja
57. Szûcs Zoltán és családja
58. Tompa Ferencné és családja
59. Vadász Gyuláné
60. Vadász Judit
61. Tálasné Nagy Judit és családja
62. Hérán és Társa Virágbolt
63. Trencsényi Katalin
64. László Sándor és családja
65. Benke Tibor és családja
66. Patkó András és családja
67. Ambrus János
68. Illés Lászlóné
69. Katona Dénes és családja
70. Németh Anikó
71. Velõ Gábor és családja
72. Tóthné Gácsi Anna
73. Genero KFT
74. Nagysziget KFT
75. dr Kiss Györgyné
76. dr Boross Gábor
77. Szerszám-Alkatrész Kft Hajdú László
78. Laczkó Jánosné és családja
79. Turóné Guba Anna
80. ÚT-Épker KFT, - Fekete Tamás
81. Katona József és családja
82. Kocséri Pálné és Kocséri Edit
83. dr Pintér Sándor
84. Gáll József és családja
85. Józsa István

26. Tiszakürti Tornaklub
27. Yong-Hús Kft
28. Kovács László és családja
29. Németh Andrásné
30. Bartus Sándor és családja
31. Nagycsaládosok Egyesülete
32. Szeleczki Károly
33. Kovács Istvánné
34. Arborétum
35. SZMK és szülõk
36. Jagos Józsefné
37. Soós Klárika
38. Komlós Ferenc és családja
39. Tálas Károly
40. Hajdú Lajos
41. Szabó Erika
42. Szabó Mária
43. Fábián Tóth Antalné
44. Tálas Istvánné és családja
2010-ben az APEH által átutalt 1 %-ból, mely
45. Kutas Károly és családja
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Komplex Tanulmányi Verseny
Az idei tanévben ismét megrendezésre került a komplex
tanulmányi verseny alsó és felsõ tagozatban is a két
tagintézmény tanulói között. Április 28-án a 7. és 8. osztályos diákok adhattak számot tudásukról a „Levegõ” témakörében. Ezen verseny keretein belül a gyerekek sok érdekes
és gondolkodtató feladattal találkoztak és tölthettek el egy
délutánt együtt. Elõzetes feladatként papírsárkányt kellett
készíteniük, de a feladatok között volt keresztrejtvény, szólásgyûjtés, szövegértés és különbözõ totó jellegû feladatok
is. A gyerekek jól érezték magukat és ki-ki a maga megérdemelt jutalmával távozhatott a verseny után. Eredmények:
7. osztály
8. osztály
I. Tornádó (Csépa)
I. Ciklon (Csépa)
II. Sirokkó (Tiszakürt)
II. Lélegzet (Csépa)
III. Hurrikán (Csépa)
III. Hurrikánok (Tiszakürt)
IV: Sasok (Tiszakürt)
IV. Tavaszi szél (Tiszakürt)
Minden résztvevõnek ezúton gratulálunk még egyszer és
jövõre megint lehet bizonyítani, hogy ki a legügyesebb! KZ

131.000 Ft volt, 2 középiskolai és 6 fõiskolai
tanulót támogattunk.

Szöllõsi Sándorné kuratórium elnöke
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Iskolai sport

Diákolimpia leány kosárlabda
Március 7-én fogadtuk a Mezõtúr Rákóczi úti Általános
Iskolát. Tét a megyei döntõbe jutás volt. A félidõ szoros
eredménye után (13:23), a végére lányaink elfáradtak és az
esélyesebb ellenfél végül 22:52 arányban nyert, de így is
emelt fõvel vonultak le a pályáról.
Játszottak: Barta Ildikó, Nyerlucz Georgina, Zádori Ildikó,
Kuru Diána, Sõrés Renáta, Kun Vivien, Felföldi Fanni,
Kalló Eszter, Kalló Enikõ, Nemes Evelin.
Diákolimpia leány labdarúgás
Szoros mérkõzést játszottak a IV. korcsoportos lányok a
csépai iskolásokkal, de az ellenfél jutott tovább.
Tiszakürt- Csépa 1:2
A csapat - Nyerlucz Georgina, Zádori Ildikó, Nemes
Evelin, Döbrei Antónia, Sõrés Renáta, Kalló Enikõ, Kalló
Eszter, Kun Vivien, Barta Ildikó - összeállításban játszott.
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Farsang Kupa kosárlabda
III. kcs. lányok: 3. hely- Sõrés Renáta, Kalló Eszter, Büttösi
Dorina, Oberna Réka, Fábián Tóth Anita, Csatos Henrietta,
DöbreiAntónia
III. kcs. fiúk: 2. hely- Varjasi Péter, Doba Gergõ, Bózsvári
Ferenc, Tóth Attila, Váradi Ervin, Balogh Ádám, Bartus
József.
Március 15. sakkverseny
Felsõsök: 3. Sajabó Boldizsár, alsósok: 3. Szántó Patrik, 6.
Ürmös Csaba
Tavasz Kupa kosárlabda torna
IV. kcs. lányok: 1. hely Barta Ildikó, Nyerlucz Georgina,
Zádori Ildikó, Kalló Enikõ, Kun Vivien, Mocsár Piroska
IV. kcs. fiúk: 3. hely Borsos György, Hangya Dávid, Csizmár
Dániel, Téren Zoltán, Kassai Ádám, Patai Zoltán, Szente
István
Vásárhelyi Futófesztivál - Kecskemét
Iskolánkból harminc gyermek utazott a hagyományos
rendezvényre. Kiemelkedõ eredmények: Váradi Ivett 2. hely
(30 induló), Szûcs Zoltán 3. hely (20 induló), Váradi Bettina
5. hely (30 induló), Csizmár Dániel 6. hely, Nagy Roland 9.
hely (18 induló).

Búzás János emlékverseny- Nyárlõrinc
Május 1-én szíves invitálásnak tettünk eleget, amikor részt
vettünk a szomszéd megye kistelepülésének versenyén. A
szép idõjárás a verseny idejére romlott el, az 5-6. osztályosok futamának második felében hatalmas felhõszakadás
érte a futókat. Ennek ellenére mindenki hõsiesen küzdött az
elemekkel és az ellenfelekkel.
Eredmények: 4. Felföldi Máté, 3. Szécsi Martin, 5. Kocsis
Bertalan, 4. Váradi Ivett, 6. Felföldi Barbara, 2. Szûcs
Zoltán, 1. Sajabó Boldizsár, 4. Kalló Eszter, 5. Varjasi Péter,
6. Oberna Réka, 3. Csizmár Dániel, 5. Nagy Roland.
Fittségi verseny- Túrkeve
Május 4-én Túrkevére utaztunk, ahol a megye négy csapata,
nemenként 48 gyermek versenyzett.
Dobogós helyezést értek el: Kalló Eszter 30 m futás 1. hely:
5,34 mp és a 3000 m futás 3. hely: 16:30 perc, Felföldi Fanni
30 m futás: 3. hely: 5,44 mp, Trucz Zoltán 30 m futás 1. hely:
5,07 mp és a 3000 m futás 1. hely: 13:16 perc.
A versenyen részt vettek: Sõrés Renáta, Váradi Bettina,
Trucz Renáta, Jelenfi Martin, Rózemberszki Dániel, Ürmös
Csaba. A sporteseményekre a Wesselényi Miklós Sport
Közalapítványhoz benyújtott pályázat segítségével sikerült
elutazni.
Fuss az egészségedért futás
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Kilencedik alkalommal került megrendezésre a futás. Sajnos az idõjárás nem fogadta kegyeibe a futókat és szervezõket. A szûnni nem akaró esõ ellenére 133 bátor futó indult el a versenyen. A környezõ településeken kívül Budapestrõl, Kiskunfélegyházáról, Nagymágocsról, Szentesrõl, Kecskemétrõl és Kaposvárról is jöttek futni. Szerencsére az Arborétum otthont adott a versenyközpontnak,
készülõdõ versenyzõknek és kísérõknek, így sikerült a versenyt megrendezni. Az esõ miatt a gáton nem lehetett futni,
a versenyzõk aszfalton tették meg a kijelölt távokat.
Az érmeket Turóné Guba Anna igazgatónõ és Tálas László
polgármester úr adták át. Tiszakürt Községi Sportegyesület képviseletében Katona József elnök úr adta át a díjakat. Érmesek: óvodás lányok: 1. Balla Vivien- Lakitelek, 2.
Révész Lili- Lakitelek 3. Erdõs Jázmin- Lakitelek, fiúk: 1.
Kakó Lukács- Lakitelek, 2. Szõcs Péter- Tiszakürt, 3. Csikós Csanád- Tiszakürt, I.kcs- lányok: 1. Molnár RenátaSzelevény, 2. Gáll Netta-Tiszakürt, 3. Kenyeres RenátaNagyrév, fiúk: 1. Sinóros Szabó Dávid- Szelevény, 2.
Laczkovich Kristóf- Kunszentmárton, 3. Szabados Sándor
László, II. kcs. lányok Bódi Virág- Cibakháza, 2. Szabó
Petra- Szelevény, 3. Halász Réka- Cserkeszõlõ, fiúk: 1.
Laczkovich Bence- Kunszentmárton, 2. Molnár RichárdSzelevény, 3. Szûcs Zoltán- Tiszakürt, III.kcs. lányok: 1.
Kalló Eszter- Tiszakürt, 2. Kiss Elizabet- Cibakháza, 3.
Aszódi Janka- Lakitelek, fiúk: 1. Tamás LászlóSzelevény, 2. Kenyeres Gyula-Cibakháza, 3. Újvári
Patrik- Szelevény, IV.kcs- lányok: 1. Pesti AnettLakitelek, Ráfli Réka- Kunszentmárton, 3. Berki IrénCibakháza, fiúk: 1. Elek Róbert- Lakitelek, 2. Csizmár
Dániel- Tiszakürt, 3. Csernak Richárd- Lakitelek, V.kcs.lányok: 1. Szendrei Ágnes- Nagyrév, 2. Varjasi AlexandraTiszakürt, fiúk: 1. László Norbert- Öcsöd, 2. Gulyás
Sándor-Tiszakürt, 3. Nyerlucz Dániel- Tiszakürt.
Tiszakürti felnõttek eredményei: Katona Anett 1., Asztalos
Alexandra 2.,Mihalecz Zoltán 3., Kovács Zita 1., Gállné
Szûcs Éva 2., Csikós Zoltán 1., Fehérné Szõke Erika 2.,
Fehér Géza 1., A 4000 m-es táv leggyorsabb nõi futója
címet Kovács Zita tanárnõ érdemelte ki. A 4 km leggyorsabb férfi futója Keresztes Zoltán lett. 8 km-en Dósai
Molnár Szilvia Szentesrõl és Nagy Sándor Kiskunfélegyházáról ért leghamarabb célba.
Köszönet a verseny támogatóinak, hogy hozzájárultak a
sikeres megrendezéshez: Arborétum, Benkó József,
Bordás István vállalkozó, Complex Training KalandparkGerebics Balázs, Virágbolt- Hérán József, Horváth László
Tiszakürtért Alapítvány, Agro TÜZÉP- Komlós Ferenc,
Katona József vállalkozó, Körzeti Általános Iskola Diákönkormányzat, Körös Pharma Kft.-Szent István Gyógyszertár, Ozirisz Kft.-Szolnok, Ruházati és ajándékboltKovács Sándor, Tiszakürti Iskola Tanulóiért Alapítvány,
Tiszakürt Községi Sportegyesület, Wesselényi Miklós
Sport Közalapítvány. Köszönet a rendezvény segítõinek:
Erdei Ibolya, Fehérné Szõke Erika, Kovácsné Doma
Ildikó, Tálasné Nagy Judit, Kovács Zita, Tálas Melinda,
Tálas Károlyné, Tálas Károly, Turóné Guba Anna, Szõcs
Lászlóné, Szabó Sándorné, Tálas Rózsa, Katonáné Krasznai Rózsa, Gulyás Sándor,Téren Zoltán, Oláh Antal,Ónodi
Szilárd, Hangya Dávid, Horváth Györgyné, Polgárõrség,
Kiss Lajos, Sinkó Ferencné, Tompa Lászlóné, Szabó
Paulovics Attila
Erika, Szabó Mária.
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Horváth László Tiszakürtért Alapítvány KISTÉRSÉGI SPORTNAPRÓL...
Alapítványunk céljai között egyik legfontosabb feladatának tartja
a fiatalok sportolásának, mozgásának ösztönzését, támogatását.
Ezek fényében kértük a pedagógusok ötleteit, javaslatait az iskolából és az óvodából egyaránt. Az iskola részérõl sportszerek beszerzésére, valamint sportrendezvények lebonyolításának támogatására merült fel igény, mivel ilyen célra kevés jut a költségvetésükbõl, és a tornateremben sajnos kevés a felszerelésük, amik
között több már-már szinte használhatatlan állapotban van. A kért
sportszerek beszerzésre kerültek, azokat a tanulók már
használatba is vehették. A sportrendezvények támogatása is
folyamatban van.

Az óvoda részére lovaglási lehetõséget biztosítottunk, amit Eörsi
Rita segítségével sikerült megvalósítani, aki képzett lovas oktató.
Az elsõ alkalom március 30-án volt, de a sorozatnak még nincs
vége. A tanév végéig több alkalommal kap minden ovis
lehetõséget a lovaglásra a sportpályán. Ennek az anyagi vonzatát
természetesen az Alapítvány vállalta. A lovaglást a gyerekek és a
szülõk is lelkesen fogadták, valamint az óvónõk is örültek a
lehetõségnek, mivel a lovaglás a mozgáson kívül sok más területet
is fejleszt, nem beszélve az élményrõl, amiben a gyerekeknek
részük van minden alkalommal.

Évek óta hagyomány, hogy megrendezik Kunszentmártonban a Városi Sportcsarnokban a "Mozdulj Sportnapot". Az
idén március 25-én került rá sor, a mi óvodánk is nevezett.
Középsõs és nagycsoportos korú gyermekek alkották a csapatot. A verseny tematikáját, a gyakorlatokat, az eszközöket
a kunszentmártoniak állították össze. Nevezési díj és még
egy rajzos összeállítás is kellett "Hogyan tornázunk?" - címmel. Beszereztük a szükséges eszközöket, ezután heteken át
készültünk, edzettünk az óvodai és iskolai tornateremben.
Néhány fiatal szülõ és a tanítónéni is aktív résztvevõje volt a
versenyszámoknak. 25-én reggel az iskolabusszal ( a szülõk
autókkal ) utaztunk Kunszentmártonba. Az óvodában csak a
kiscsoportos gyerekek maradtak. A bevonulás, a megnyitó,
a közös torna után megkezdõdött a küzdelem. A gyerekek
nagy odaadással, igazi versenyszellemmel küzdöttek. A
drukkerek "Hajrá Tiszakürt" buzdítással biztatták a csapatot. Nemcsak lelkesedésbõl, hanem esztétikai szempontból
is jól vizsgázott kis csapatunk.

Oklevéllel, hatodik helyezettként tértünk haza a 13 induló
közül. Nagy élmény volt a gyerekeknek ez a délelõtt.
Mezõ Sándorné
óvónõ

TERMÉSZETISMERETI VETÉLKEDÕ

Bízunk abban, hogy a késõbbiekben is lesznek az Alapítványnak
támogatói, akiknek köszönhetõen ilyen, és hasonló dolgokat
Kakuk László
tudunk támogatni.

2011. május 06-án 9 órai kezdettel került megrendezésre a
Kunszentmártoni Napsugár Óvodában a III. Természetismeti Vetélkedõ.
Óvodánk 6 fõ nagycsoportossal képviseltette magát. A
csapatok felsorakozása után Smuta Zsoltné óvodavezetõ
köszöntötte a versenyzõ gyermekeket és a vendégeket.
Minden csapat menetlevelet kapott, melyre az állomásokon a két tagú zsûri ráírta a kapott pontszámokat. A csapatokat fantázia névvel kellett ellátni, melyet az egyik állomás feladataként be kellett mutatni a mûvészeti nevelés
eszközeivel ( irodalom, zene, drámajáték, stb.) komplex
módon. Mi a "Szivárvány" csapat voltunk.
Gyermekeink lelkesen készültek versekkel, zenével, mozgással a "Szivárvány" bemutatására. Olyan jól sikerült kis
bemutatkozó mûsorunk, hogy a zsûri plusz pontokat is
adott. A másik állomás feladata az volt, hogy még itthon
fényképes tablót kellett készítenünk a környezeti nevelés-
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hez kapcsolódó tevékenységekrõl, és arról élménybeszámolót kellett tartanunk. Mivel mi április 29-én családi
délutánt tartottunk - "Egy gyermek - egy virág" címmel, így
gyermekeink rengeteget tudtak beszélni, mesélni a képekrõl. Virágokat, cserjéket ültettünk, locsoltunk, udvart gereblyéztünk. A délután zárása képpen a szülõkkel együtt
bográcsban paprikáskrumplit fõztünk, melyet jóízûen
elfogyasztottunk.

Amíg a zsûri a pontokat összesítette, a gyermekek közösen
játszhattak. 12 órakor eredményhirdetés következett. Csapatunk ( 1 pont lemaradással ) az elõkelõ II. helyet szerezte
meg, melynek jutalma egy békéscsabai kirándulás lesz.
Minden gyermek basebal sapkát kapott ajándékba.
A gyermekek rengeteg élménnyel gazdagodva érkeztek
haza.
Jusztinné Tóth Krisztina
óvónõ

Kürti Kovács Sándor
Rövid vallomás

A Természetismereti vetélkedõ feladatai komoly felkészülést igényeltek: - a gyermekeknek ismerniük kellett a víz
megjelenési formáit, felhasználási módjait, tárgyak, képek
segítségével, - fel kellett ismerniük a környezetünkben élõ
madarakat, azok neveit, tollait, - tapasztalattal kellett rendelkezniük az állatok külsõ jegyeirõl, kültakarójáról, - ismerniük kellett az év madarát, fáját; jellemzõiket el kellett
mondaniuk, - tapintás útján, bekötött szemmel meg kellett
nevezniük az erdõ-mezõ kincsei közül néhányat, - termésés maggyüjteményt kellett megnevezniük, - környezetünkben lévõ fákat fel kellett ismerni, megnevezni, leveleiket,
terméseiket hozzápárosítani és tudniuk kellett, hogy miért
fontosak a fák, - ismeretekkel, tapasztalatokkal kellett rendelkezniük a gyümölcsökrõl ( találóskérdés alapján ki
kellett találniuk melyik gyümölcsrõl van szó ) és ki kellett
színezniük a gyümölcsökrõl a képeket.

Már javában dúlt a háború
Európában, mikor 1941 nyarán
megszülettem. Így elsõ gyermekkori élményeim egy meglehetõsen békétlen világból valók,
melyeket még egy családi tragédia is tetézett. Alig múltam három
éves, mikor apám elesett a Kárpátok vonalán vívott harcokban.
Apa nélkül nõttem fel az utolsó
háborús nemzedék tagjaként.
Szerencsére édesanyám és nagyszüleim gondos és szeretõ
nevelését sohasem nélkülözve.
Szülõhelyem az Öregszõlõ, bár nyolc éves koromig egy
nagyszigeti tanyán éltem. Az Öregszõlõbõl jártam a bogarasi elemi iskolába. A negyvenes évek vége és az ötvenesek
elsõ fele ugyancsak változatos élményekkel gazdagított.
Fõleg ezeket tartom életem meghatározó és máig kifogyhatatlan élményeinek. Írásaimban is ezek jönnek elõ a leggyakrabban.
A gimnáziumot Kunszentmártonban végeztem, majd két
éves kényszerû kitérõ után az ELTE Bölcsészettudományi
karán középiskolai tanári és szakképzett könyvtárosi diplomát szereztem. A pályám úgy alakult, hogy mindkét szakomat egészen nyugdíjas koromig gyakorolhattam.
Az egyetem elvégzése után Pécsre kerültem. Messzire szülõföldemtõl, annak embereitõl, családomtól. Bár jó közösségekben dolgozhattam, az elhagyott otthon iránti nosztalgiák nemsokára mégis feltámadtak bennem. A múlt utáni
vágyakozás íratta meg velem elsõ könyvemet. Ezek az életrajzok vezettek el aztán a mostanában született és születõ
változatos mûfajú mûvekig. Írásaim színtere jobbára az
Alföldnek az a szelete, melybe Tiszakürt, a falum, és
szülõhelyem, az Öregszõlõ tartozik. Ezt a világot ismerem, s
ezt szeretném megismertetni azokkal is, akik nem ismerik.
MEGHÍVÓ
2011. május 21-én 16 órakor a mûvelõdési házban íróolvasó találkozó lesz Kürti Kovács Sándorral, melyre
mindenkit szeretettel várunk.
Legutóbb megjelent könyve A bogarasi iskolába jártunk
még kapható a könyvtárban és a találkozón dedikálja azt.
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A Sportegyesület hírei

RENDÕRSÉGI HÍREK

Immár hagyományainknak megfelelõen 2011. március 14én megrendezésre került a "Március 15" kupa.
Ezen a napon sakkversenyen vettek részt a tiszakürti és a
csépai általános iskola tanulói. Sajnos kevesebb versenyzõ
indult, mint az elõzõ években. Az idén is a csépai diákok
vitték el a dobogós helyezéseket, amiért gratulálunk nekik!
Reméljük, hogy jövõre sokkal többen jelentkeznek erre a
versenyre. Ehhez talán az is kellene, hogy Tiszakürtön is
legyen sakk szakkör, vagy sakk klub, ahol segítséget és
kedvet kaphatnak gyermekeink.
Ugyan ezen a napon labdarúgó torna is zajlott az iskola
tornatermében. Négy csapat ádáz küzdelmet folytatott. Ezen
a tornán a Tabán csapata legyõzhetetlen volt, veretlenül
lettek elsõk. Második a KSE, harmadik Szimikron, negyedik
a Kecskemét lett.
Gólkirály címet Benkó Bence szerezte meg.
Legjobb kapus: Papp Zoltán,
Legjobb játékos: Jánosi Ákos volt.
A következõ rendezvényeink, amelyen a Sportegyesület
részt vesz, illetve szervez:
Június 4-én, szombaton falusi Gyermeknap, szintén
júniusban rendezzük a Pünkösdi kupát.
Július 9-én kürtök találkozója, július 23.Anda kupa.
Egyesületünk egyik kiemelt eseményének tekinti a gyermeknap megrendezését. Természetesen nem egyedül, hanem az Iskola, a Nagycsaládosok egyesületete és a Gyermekotthon segítségével. Ezúton szeretnénk meghívni
minden gyermeket, szülõt és nagyszülõt. Nagy-nagy
köszönettel veszünk minden segítséget, legyen az anyagi,
tárgyi vagy természetbeni, annak érdekében, hogy legalább
olyan jól sikerüljön mint az elõzõ évi gyermeknap.
TKSE

Egyéb sporthírek
Rotary Félmaraton
Március 12-én Debrecenben, elsõ alkalommal került
megrendezésre ez a félmaraton. Szép útvonalon haladtak a
versenyzõk, érintve a Nagyerdõ legszebb részeit. Településünk képviseletében Paulovics Attila indult, négyszáz férfi
futó közül 208. helyen ért célba.
Vásárhelyi Futófesztivál
Kecskeméten rendezték meg immár tizedik alakalommal a
futóversenyt. Paulovics Attila korcsoportjában 10 km-en
46:37 perc idõvel ezüstérmes lett.
Vivicitta Félmaraton
„Szeresd a várost!” jelmondat jegyében rendezte meg a BSI
ezt a több mint két évtizedes hagyományokkal rendelkezõ
futóünnepet. Településünkrõl ketten vettek részt. A rakparton nagy széllel is meg kellett küzdeni a futóknak. Simon
Szilárd kerekesszékes versenyzõ 11,4 km-en 1. helyezett
lett. Paulovics Attila 1 ó 48 perc alatt, 1209 férfi közül 476.
helyen ért célba.
Búzás János emlékverseny
Az iskola alapítójára emlékezve futottak az ország több
szegletébõl érkezett futók. A felnõttek 9 km-es távján
Paulovics Attila 41:07 perces idõvel korosztályában 2.
helyezést ért el.

10 nap "szabadság”
Egy kunszentmártoni hölgyet 2011. április 13-án 10 óra 30
perckor Tiszakürt külterületén a 44 fõút tisza-kürti
szakaszán lévõ parkolóban igazoltatás alá vonta a
rendõrség, mivel kihívó viselkedésével (integetett az
autósoknak, próbálta õket leinteni) elvonta a jármûvezetõk figyelmét. Magatartása egyértelmûen arra
utalt, hogy nevezett személy szexuális szolgáltatásra
kínálja fel magát. Nevezett személy az intézkedés során
nem ismerte el, hogy pénzért nyújt szexuális szolgáltatást,
azonban vele szemben már többször történt - hasonló
cselekmény elkövetése miatt - intézkedés. Csomagjainak
átvizsgálása során elõkerült több olyan tárgy, mely az õsi
mesterség ûzésére utalt. A hölgyet a bíróság tíz napi
elzárásra büntette.

Ellenálhatatlan ?
2011. május 5-én 18 órakor bejelenés érkezett a kapitányságunkra, miszerint a gyermekotthon több lakója
nyugtatót vagy más szert szerzett be és azt elfogyasztották. A bejelentést követõen megindult az adatgyûjtés,
mely során bûncselekmény elkövetésére utaló adatok
merültek fel. A nyomozás kábítószerrel való visszaélés
miatt folyik több személy ellen.
Hegedûsné dr. Barath Éva r.õrgy.
hivatalvezetõ

Nyári program az arborétumban
Mint évek óta az idén is megszervezzük a tiszavirágzásra
az esti programjainkat. Tapasztalataink szerint sokszor itt a
Tisza mentén élõk sem dicsekedhetnek azzal, hogy láttak
már tiszavirágzást, illetve ha láttak is nagyon ritkán és a
kérészek életérõl meg általában kevés ismerettel rendelkezik legtöbbünk. Az általunk hirdetett programban egy
elõadás keretében megismerkedhetünk a kérészek életével
és kompról megcsodálhatjuk repülésüket a víz felett, majd
egy szalonnasütéses esti beszélgetésben megoszthatjuk
egymással élményeinket.
Erre a programra a www.tiszaviragzas.hu oldalon lehet
regisztrálni és értesítést küldünk a várható idõpontról.
Másik programunk is hagyományos, az évrõl évre megrendezésre kerülõ Szent Iván éjjeli vidám, játékos, népszokásokon alapuló esemény. Ez a program is a gyerekektõl az idõsekig mindenki számára kellemes és színvonalas kikapcsolódást nyújt. A tiszakürtiek és a környékbeliek közül sokan már jól ismerik. Ez a meglepetésekkel
tarkított vidám este belépõdíj nélküli. Célunk, hogy
mindenki jól érezze magát a szép környezetben és máskor
is szívesen keresse fel az arborétumot ha kikapcsolódásra
vágyik.
Részletes program a www.arboreta.hu oldalon lesz
olvasható.
Minden kedves érdeklõdõnek kellemes nyarat és jó
szórakozást kívánunk rendezvényeinken!
Torkosné Egervári Ilona
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24 órás vetélkedõ
Hagyomanyainkhoz híven az idén is megrendezésre
került a Tiszazugi 24 órás vetélkedõ. Ezúttal egy
olyan csapat szervezte, aki még csak nemrég kapcsolódott be a vetélkedõbe, ez a csapat Tiszaföldvár.
Annak ellenére, hogy csapatuk még gyerekcipõben
jár a vetélkedõ nagyon izgalmas és érdekes volt.
Tiszakürtrõl 21 fiatal tette próbára tudását, erejét és
kreativitását. Ahhoz, hogy a csapatunk ne éhenszomjan és megfelelõ kellékek nélkül induljon el,
szükség volt némi támogatásra. Tiszakürt polgárai és
egyesületei lehetõségükhöz mérten segítettek
bennünket. Támogatóink: Horváth László Alapítvány, Tiszakürt Község Sportegyesülete, Katona
József, Complex Training Kft., Szeleczky Károly,
Felföldi Mihály és Iglódi Ferenc. Az önkormányzat
autóbuszt biztosított számunkra az utazáshoz.
Köszönjük segítségüket.
A vetélkedõ során több olyan feladat volt mely
próbára tette a csapatokat, számunkra mégis azok a
feladatok voltak a legjobbak, melyekben két csapatnak kellett közösen összedolgoznia. Ezek a feladatok
oldották a feszültséget a csapatok között és elõsegítették az ismerkedést is. Reméljük, hogy ez a féle feladatmegoldás hagyománnyá válik és a további vetélkedõkön is megmarad.
A vetélkedõ végén minden csapat nagy örömére a
Cibaki Chips nevezetû csapat bejelentette, hogy a
következõ 24 órás vetélkedõt õk szervezik. Ezen felül
volt még egy örömhír, amely mindenki számára nagy
meglepetés volt, és amit mindenki érdeklõdve és izgatottan várt, ugyanis Tiszaföldvár csapata beadott egy
pályázatot Tiszaföldvár Önkormányzata felé, melynek lényege, hogy amikor a következõ 24 órás vetélkedõ Tiszaföldváron lesz, a földvári csapat és a szervezõség 1 millió forintot kap a verseny megszervezésére az önkormányzattól. Ennek a hírnek mindenki
nagyon örült, hiszen legtöbbször a csapatok önköltségbõl vagy kis támogatásokból bonyolítják le a
vetélkedõket és talán ez az elsõ alkalom,hogy a
vetélkedõ ekkora figyelmet és támogatást kapott. A
fiatalok számára ez nagyon nagy elõrelépés. Köszönjük Tiszaföldvár.
Végezetül ismét azt tudom mondani, hogy a 24 órás
vetéledõ egy nagyon jó szórakozási lehetõség a kis
községek fiataljai számára és évrõl évre megéri
benevezni.
Nagy Erzsébet

csapatunk Tiszaföldváron
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RPOGRAMELÕZETES
JÚNIUS 25.
JÚLIUS 23.
AUGUZTUS 20.
SZEPTEMBER 17.
OKTÓBER 6.
OKTÓBER 15.
OKTÕBER 23.
NOVEMBER 12.
DECEMBER 17.

KÓRUSTALÁLKOZÓ
FALUNAP
IV. BOGRÁCSOS FÕZÕVERSENY
SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL
ARADI VÉRTANÚK NAPJA
IDÕSEK VILÁGNAPJA
FORRADALOM ÜNNEPE
VETÉLKEDÕ
FALUKARÁCSONY

Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

ANYAKÖNYVI HÍREK
HÁZASSÁGKÖTÉS

Pereczes Judit és Lingurár Zsolt
SZÜLETÉS
RAMALHO DIAS VALECIA és SZABOLCS GÁBOR
gyermeke

ANNA KAROLINA

VINCZE VIKTÓRIA és GYERTYÁK ATTILA LÁSZLÓ
gyermeke

ATTILA LÁSZLÓ

HALÁLOZÁS
Gyói Lajosné ( Szabó Jolán)

Akácfa utca 6.

Tálas Sándorné (Félegyházi-Kiss Mária)

Álmos utca 4.

Csomós Sándorné (Somodi Terézia)

Régivásártér utca 2.

Lovas Péter Zsolt

Muszályszõlõ 15.

Rab László

Öregszõlõ 76.

Prokop Sándorné ( Kiss Erzsébet )

Táncsics M. út 50.

Szilágyi János

Felszabadulás út 46.
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NYTSZ:B/PHF/520/80

Független falusi krónika. Megjelenik kéthavonta
Fõszerkesztõ:Kovács Istvánné. Felelõs szerkesztõ: Mezõné Vakhal Margit.
Kiadó és szerkesztõség:Mûvelõdési Ház és Könyvtár, 5471 Tiszakürt, Táncsics M. út 2-4. Tel.:56/318-051
A számítógépes szerkesztés és tipográfia a községi könyvtárban készül.
Megvásárolható a könyvtárban, az ABC-ben és a terjesztõknél: Sós Klárika, Trencsényi Katalin
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Képösszeállítás: - Költészet napi szavalóverseny - Táncház - “Fuss az egészségedért” futás - Alapítványi bál - Családi délután az óvodában - Természetismereti vetélkedõ és a - Kistérségi sportnap ovis résztvevõi -

