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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

( A testületi ülésekrõl készült jegyzõkönyvek hiteles másolata a
községi könyvtárban minden érdeklõdõ számára hozzáférhetõ.)

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõtestülete
rendkívüli ülésén engedélyezte dr. Héczei Eszter

jegyzõnek, hogy Cserkeszõlõ községben helyettesítést
vállaljon.

A képviselõtestület soron kívüli ülésén a
„Tiszakürti Általános Iskola épületének akadálymentesí-
tése” közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési eljárás nyer-
tesének a PALLÉR VERTIKÁL KFT-t (székhely: 5440

, Bozsik K. u 1 hirdette ki.

A képviselõtestület 2011. május 26-án tartott ülésén
elfogadta a következõ 2010. évi beszámolókat:

-Agyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról,
- A családsegítõ és gyermekvédelmi szolgálat 2010. évi
munkájáról,
-Az általános iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelõsének
munkájáról,
-Aközség csecsemõ- és gyermekvédelmi tevékenységérõl,
- Idõsek klubja vezetõjének munkájáról,
- Tanyagondnok munkájáról.

Megállapította a képviselõtestület a tulajdonában álló
gépjármûvek viteldíj tarifáit 2011. június 1. napjától.

Jóváhagyta a képviselõtestület az önkormányzati intéz-
ményekben alkalmazandó intézményi és személyi térítési
díjakat.

Határozatot hozott a képviselõtestület
ülésén a Tiszakürt Község Önkormányzat hitelfelvétel
összegének jóváhagyására.

jóváhagyta a képviselõtestület a
Tiszazugi Ivóvízminõség-javító Önkormányzati Társulás
társulási Megállapodás-módosítását.

Döntött a képviselõtestület védõnõi és jegyzõi pályázat
kiírásáról.

Módosította a képviselõtestület az önkormányzat 2011. évi
költségvetésérõl szóló 2/2011.(III. 3.) rendeletét.

Jóváhagyta a képviselõtestület az Arany János u. 10. sz.
alatti bérlakás bérleti díját.

A képviselõtestület felhatalmazta Tálas László polgár-
mestert, hogy a védõnõ helyettesítése ügyében eljárjon.

A képviselõtestület megtárgyalta a PROGRESPOL KFT.
ügyvezetõjének Fehér Istvánnak a kérelmét és támogatta,
hogy pályázatot nyújtson be egy vendégház építésére. A
további terület biztosításáról a képviselõtestület a
vállalkozás mûködésének beindulása után dönt.

Döntött a képviselõtestület az egyesületi formában
megalakuló ( Tiszazugi- LEADER Egyesület) LEADER
Helyi Akciócsoport tagságáról, belépési nyilatkozat
aláírásáról.

2011.
május 4-i

2011. május 18-i

Kunszentmárton

2011. június 1-i

2011. június 30-i ülésén

.)

Szent Ivánkor az arborétumban

Torkosné Egervári Ilona

KÓRUSTALÁLKOZÓ
2011. június 25-én délután rendeztük meg az 5. nyárkö-
szöntõ kórustalálkozót. A református templom felújítási
munkái miatt az Arborétum konferencia termében
énekeltek kórusaink: az Operabarátok kamarakórusa, a
Könyvtárosok kórusa és a Szabolcska Mihály Református
énekkar.
Támogatóink voltak: Alpár Hús Bt, K. Tálas László, Tálas
László, Kovács Lászlóné, Mojzinger Sándor, Komlós
Ferenc, Dorogi Sándor és Kabók József.

�Mindenik embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét halljaminden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja amások énekét szépnek.�

BabitsMihály

Amikor Szent Iván napja van, a Tiszakürti Arborétumban
biztosan történik valami érdekes. Ebben az évben is történt.
Hagyományainkhoz hûen megtartottuk idén is prog-
ramunkat.
A régi szokásoknak megfelelõen beszereztük a szükséges
kellékeket, hogy minden mozzanat varázslatos legyen,
hiszen jól tudjuk, hogy Szent Ivánkor az éjszaka különösen
nagy mágikus erõvel bír. Délután és kora este a ráhango-
lódást segítette a kézmûves foglalkozás és a néptánc.
Benke Ádám és néptáncos barátai szép bemutatóval
szórakoztatták a közönséget, akik szívesen perdültek
táncra. Sokan készítettek mécseseket és virágkoszorúkat.
Az esti kellékek sorából nem hiányozhatott a kívánság-
szalag és a bûncédula sem! Jó volt látni milyen aktívan
kapcsolódtak a játékba, írogatták kívánságaikat és bûneiket
a vendégek. A játékokat most is Monzák Péter vezette és a
zenekart JuhásznéAntall Gabriella.
Az öreg tölgynél terített asztalok várták a résztvevõket
kaláccsal és borral megrakva. Ezt elfogyasztva haladtunk
tovább a virágkapuhoz, ahol a kívánságszalagjaink felke-
rültek a kapura, és a „búj-búj zöldág” dallamára játszva
érkeztünk a tûzrakó helyünkre, ahol az égtájaknak megfe-
lelõen helyezkedett el a közönség. Fiúk-lányok, férfiak-nõk
külön-külön csoportban. Itt fellobbantva a tüzet mágikus
erõket megidézve folytattuk játékainkat. A tûzbe dobáltuk
bûncéduláinkat, elégettük a seprûket, hogy ne tudjanak vele
a boszorkányok repülni. Tûzugrás után vége lett a mulat-
ságnak.
A sötét parkon keresztülsétálva az éjszakai arborétumi
látogatás vidám programja remélhetõleg mindenki számá-
ra maradandó élményt adott.

FELHÍVÁS
Szeretettel hívunk 2011. augusztus 20-án minden fõzni
szeretõ személyt, baráti társaságot a

Célunk az alföldi ételek hírnevének öregbítése mellett az
együttlét örömének biztosítása. Jelentkezni lehet augusztus
15-ig a könyvtárban. ( tel: 0656-318-051 )

III. szabadtéri
bográcsos fõzõversenyre.
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2011. július 23-án ünnepelt a falu apraja-nagyja.Akörnyezõ
településeken szinte mindenhol esett az esõ, de az égiek
hozzánk kegyesek voltak, és csak elvétve esegetett.
8 órakor kezdõdött a sportpályán az Anda-Kupa kispályás
labdarúgó bajnokság, melyrõl a sportrovatban olvashatnak
bõvebben.
10 órakor a katolikus templomban ökumenikus isten-
tiszteletre hívtuk a hívõket. Szarvas András fõesperes úr és
Muzsik Tamás nagytiszteletû úr a falunapi ünnepség
összetartó erejét, valamint a családok, a hazaérkezõ roko-
nok és barátok együtt ünneplésének fontosságát hang-
súlyozta: Örülni kell minden jónak, pozitív eseménynek,
melyek gazdagítják községünket. Az ökumenikus isten-
tiszteleten a cibakházi fiatalok éneke zengte be a termet, és
melegítette fel szívünket az egyházi dallamokkal.
A Hõsök napi megemlékezésen egy kicsit szemerkélt az
esõ, de ez nem rontott az ünnepi hangulaton. Tálas László
polgármester úr méltatta az ünnep fontosságát, hõseinkre
minden korban méltón kell emlékeznünk. Benke Ádám és
Mári Anita szavalatait követve az önkormányzat, az iskola,
a sportegyesület, a nyugdíjas klub és a nagycsaládosok
egyesületének képviselõi helyezték el a kegyelet koszorúit.
Ebben az évben ismét egy újabb kis „létesítménnyel” bõvült
a helytörténeti gyûjtemény. Dr. Fábián Lajos támogatásával
elkészült a szabadtéri kemence, melyet Muzsik Tamás
nagytiszteletû úr áldott meg. Kenyérlángost készítettünk,
melybõl a résztvevõk falatozhattak kedvükre.
Hajdú Gábor híradástechnikai eszközeibõl és Németh
György saját készítésû hangszereibõl nyílt ideiglenes
kiállítás, mely megtekinthetõ a nyár folyamán.
Délután a szabadtéri színpadon folytatódott a falunapi ün-
nepség. Tálas László polgármester úr köszöntõjében hang-
súlyozta:„ A mai rohanó világunkban fontos, hogy legyen
egy ilyen nap, s talán kellene több is, amikor megállunk,
félretesszük a hétköznapok gondját-baját, s egymásra idõt
szánva töltünk el néhány órát. … Az elmúlt három év táv-
latában elmondhatjuk, hogy minden falunapra tudunk
valami újat felmutatni: 2009-ben az I. világháborús
emlékmû rekonstrukciója, 2010-ben a helytörténeti gyûj-
temény megnyitása, s most 2011-ben a helytörténeti
gyûjtemény udvarán a kemence átadása, a szabadtéri szín-
pad megújítása….Amai nap a kikapcsolódás, a szórakozás,
a feltöltõdés napja.”
Ezt követõen átadásra került az önkormányzat által ado-
mányozott „Tiszakürt Községért” kitüntetõ díj emlékpla-
kett arany fokozata: Varga Antalnak pedagógiai munkájáért
és kimagasló közösségi tevékenységéért, Tóth Jánosnénak
védõnõként végzett kimagasló tevékenységéért, Gulyás
Kálmánnénak az egészségügyi szolgálatban végzett kie-
melkedõ munkájáért és Gulyás Kálmánnak közéleti tevé-
kenységéért.
A Cozombolis ismert dallamokkal alapozta meg a hangu-
latot és senkit sem zavart a csepergõ esõ. Az óvodások
Szivárvány jelenete után a Silver Mûvészeti Iskola tánco-
sait, iskolások modern táncát láthattuk. Erre az alkalomra

ismét összeállt az Urbán Franciska-Fücsök Zoltán páros és
latin amerikai táncokat adtak elõ. Kecskemétrõl érkeztek a
BMX-es fiúk: Sinkó Lajos, Szabó Dávid, és Balogh
András, akik hihetetlen mutatványokkal szórakoztattak
bennünket azokon a kis kerékpárokon.
Mûfajt váltva - a népi hagyományokra helyezve a
hangsúlyt - néptáncot láthattunk a szolnoki és a tiszakürti
fiataloktól, közben pedig népdalok szóltak citerán Szabó
Miklóstól és a szolnoki lányok elõadásában.
Napközben sergõ, légvár, kisvasút, horgászat és népi
játékok nyújtottak önfeledt szótakozást a gyermekeknek.
Visszatérve a slágerek világába, Tünde és Ádám csodálatos
dallamokkal szórakoztatta a közönséget.Ahangulatot csak
fokozta a Sógorok mulatós popzenéje, volt közös éneklés
és vonatozás is. A két mezítlábas legény fergeteges, jóked-
vû elõadásával zárult a mûsor. Este kezdõdött a bál, melyet
10 órakor egy csodálatos tûzijáték szakított meg rövid
idõre. Igazi ünnepi élményt nyújtott az itt lévõ embereknek
ez az „égi csoda”.
Köszönjük valamennyi támogatónknak a felajánlását,
mellyel hozzájárultak ahhoz, hogy egy szolidabb, de min-
denki érdeklõdési körét kielégítõ, színvonalas mûsor jöjjön
létre erre a falunapra. Támogatóink:

Köszönjük valamennyi segítõnknek az egész napos mun-
káját, valamint a polgárõröknek és a rendõröknek, hogy
közremûködtek a rendezvény biztosításában.

RIMAIÚTÉPÍTÕKFT
KATO-TRANS KFT
BAU-PLAN 68 ÉPÍTÕIP.KER.SZOLG.KFT
SCHMIDTGÉP 2002 ÉPÍTÕIPARI KFT
KOVÁCS ZOLTÁN
ÚT-ÉP-KER 97 KFT FEKETE TAMÁS
HIDROGRAD KFT
A-Z TENT FOGÁSZATI KFT DR. PINTÉR ILONA
GENERO KFT
NAGYSZIGET KFT
KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖV.
SZERÉP KFT HAJDÚ LÁSZLÓ
TÁLAS LÁSZLÓ
CSABAI LÁSZLÓ
BALLA ZOLTÁN
HAJDÚ LAJOS
KOVÁCS PÉTER
K. TÁLAS LÁSZLÓ
DR. FÁBIÁN LAJOS
KUNSÁG TOURS KECSKEMÉT
KOMLÓS FERENC
KALANDPARK
CSABAI LÁSZLÓNÉ
KOVÁCS SÁNDOR
ZEISELNÉ FÜSTÖS ILONA
SZABÓ TAMÁS TOSHIBAMAGYARORSZÁG
KATONA JÓZSEF
BORDÁS ISTVÁN
ARBORÉTUM
KORONAABC
DR. KISS GYÖRGYNÉ
HÉRÁN JÓZSEF
SZELECZKI KÁROLY
NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE
BARTUS SÁNDOR
MUNKÁCSI KÁROLYNÉ
FÖLDVÁR SÜTÕ KFT
KOVÁCS SZABOLCS
ANDAKFT
VERHO KFT (TERMÁL ÉTTEREM)

Kné
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TANÉVZÁRÁS
Mindenki számára elérkezett végre ez a várva várt nap, a
nagy esemény, befejezõdött a tanév. Itt van a szünidõ, itt van
a nyár, a fárasztó tanévi munka után a gyerekeknek,
nevelõknek és a segítõ, aggódó szülõknek is a megérdemelt
pihenés, a kikapcsolódás ideje.
Nagy utat tettünk meg a tanév kezdete óta még ha rövidnek
is tûnik az eltelt idõ, és most elérkezett a számadás, a bizo-
nyítványosztás ideje, ami egész éves munkánkat mérlegre
teszi. Ilyenkor mi, tanárok is elgondolkodunk azon, hogyan
teljesítettünk a gyerekekkel közösen, mit tettünk jól vagy
rosszul ebben a tanévben. Számot adunk arról, milyen
tanulmányi és sporteredményekre lehetünk büszkék, kik
voltak azok a tanítványok, akik munkájukkal, teljesítmé-
nyeikkel öregbítették iskolánk hírnevét. Az elért sikerek
mellett az átélt kudarcokról is szólok. A nevelõk és a szülõk
legnagyobb igyekezete ellenére is vannak olyan diákjaink,
akik nagy gondot okoztak az iskola sikereinek elérésében.
Magatartásukkal, sorozatos készületlenségeikkel hátrál-
tatták a nevelõi munkát, sértették a tanulni vágyó társaik
jogait. A 2010-2011-es tanévben a 8 osztályban év végén
156 fõ a tanulói létszám, 8-al kevesebb, mint az elõzõ
tanévben. Évrõl-évre csökken a tanulói létszámunk, a feljö-
võ elsõ osztályosok létszámának csökkenése miatt is, de a
fent említett ok miatt is.
1 napközis, 1 tanulószobai és 1 iskolaotthonos osztályt mû-
ködtettünk.Anapi oktató-nevelõmunkát 14 pedagógus látta
el. Munkánkat 1 iskolatitkár, 1 rendszergazda adminisz-
trátor, 3 takarító néni és 1 karbantartó segítette. 4 fõ köz-
hasznú foglalkoztatott is dolgozott intézményünkben.
A mindennapos testedzés keretében az elsõ négy évfolya-
mon a tánciskola mûködött. Tovább folytatódott a rajziskola
tevékenysége.
Ezek mellett 5 /angol, rajz, tömegsport, szorobán, dráma-
játék/ térítésmentes szakkörben folytattunk tehetséggon-
dozást, és átlagosan osztályonként heti 2 órában felzárkóz-
tatást. Az új módszerek alkalmazásával a differenciált és
kooperatív óravezetéssel és projektekkel az egyéni képessé-
gek fejlesztésére fektettünk nagy hangsúlyt. A lehetõségek-
hez mérten igyekeztünk, hogy a tehetséges tanulók megkap-
ják azt a többletet, ami segíti kibontakozásukat.
Önmaguk hibáján kívül hátrányos helyzetû tanulóinknak és
a rászorulóknak, a felzárkózás lehetõségét, a kirándulásokat
a kulturális rendezvényekre, színházba, moziba való elju-
tást biztosítottuk ebben a tanévben is.
Részt vettünk a megújult Útravaló Ösztöndíj programban.
Elvégeztük a tanévben azokat a feladatokat, amit az év
elején célul tûztünk ki magunknak. Sikeres tanévet tudha-
tunk magunk mögött, de mégsem lehetünk teljesen elége-
dettek. E tanévben is a szervezett rendezvényeink (az
iskolai és községi ünnepségeink, a társuláson belüli
iskolánkban megrendezett komplex tanulmányi, kulturális
és sportversenyek, a nyílt napok, a falusi, kistérségi
költészet napi szavalóverseny, színházlátogatások, túrák és
kirándulások, a sportegyesülettel és a nagycsaládosokkal
közösen szervezett gyermeknap, a sportversenyek) a gyere-
kek fejõdését szolgálták.

A szülõi értekezletek, a fogadóórák, a háromoldalú beszél-
getések a szülõkkel való kapcsolat erõsítését segítették elõ.
Azon munkálkodtunk, hogy megteremtsük az elvárások,
igények és a pedagógiai programunkban megfogalma-
zottak összhangját.
Iskolánk hírnevét öregbítettük május 31-én, amikor a
Fókuszcsoportos Interjúk Mezoregionális Mûhelyek kere-
tében ismét egy hospitációs napot szerveztünk az integrá-
ciós programunk audovizuális bemutatására, ahová 24
intézménybõl 97 fõ jelent meg.
Iskolai szinten 3,7 a tanulmányi átlag, 13 századdal jobb,
mint a tavalyi. De ez a szám csalóka, hiszen ebben az évben
már a második osztálytól kezdve jegyekkel értékeltünk,
nem szöveges értékeléssel. Ha a tavalyi rendhez hasonlí-
tok, akkor 7 századdal rosszabb. Elszomorító, hogy ötödik
osztálytól kezdve, szinte két tizeddel csökken az osztályok
tanulmányi átlaga. Véleményem szerint ez mind a szorga-
lom csökkenésére vezethetõ vissza, nem pedig az értelmi
szint romlására. A tavalyi 3 tanulóval szemben 4 tanuló ka-
pott elégtelen osztályzatot három vagy több tantárgyból,
ami osztályismétlést jelent a megváltozott értékelés szerint.
8 tanulónak nem sikerült a tantervi követelményeket telje-
síteni 1 vagy 2 tantárgyból a tavalyi 3 tanulóval szemben.
A nyolcadikosok közül 5 tanuló nyert felvételt gimnázium-
ba, 1 fõ szakközépiskolába, 13 fõ szakiskolába. A tanulók
közül 3 fõ nyert felvételt az Arany János tehetséggondozó
programmal mûködõ középfokú intézménybe.
Az idei tanévben a törvénymódosítás hatására megnõtt az
igazolatlanul mulasztókkal szembeni szigorítás. Megvo-
násra kerülhet az iskoláztatási támogatás, a családi pótlék
bizonyos része. Ez a pénzbeli retorzió sem rettent vissza
minden szülõt és gyermeket. Sajnos islokánkban is van
olyan tanuló, aki ennek ellenére sem járt rendszeresen min-
den nap az iskolába. Az osztályozó vizsgán sem jelent meg.
A 250 óra mulasztás következményeit sem veszi minden
gyermek és szülõ komolyan. Három tanulónak kell, kellett
emiatt osztályozó vizsgát tennie.
A legjobbak közül kitûnõ bizonyítvánnyal 1. osztályban
Balla Boglárka, Csikós Zoltán, Felföldi Mihály, Fodor
Viktória, Rab András, 2. osztályban Szabó Szabolcs, 3.
osztályban Felföldi Barbara, 4. osztályban Sóspataki
Boglárka, Tompa Dávid, 5. osztályban Zsigárcsik Norbert
büszkélkedhet. Tanulóink közül sokféle terület, tantárgy
versenyein vehettek részt:

Mozaik tanulmányi verseny (országos)

Országos angol levelezõ verseny

Tompa Dávid  természetismeret 253/1037

Tompa Gergõ  természetismeret 127/1139

Tompa Gergõ  történelem 157/1067

Tóth Attila  természetismeret 281/1139

Tóth Attila  történelem 315/1067

Gulyás Zsófia  magyar nyelv 470/977

Kun Vivien  angol 85/691

Gulyás Zsófia 80/360

Fábián Tóth Anita és Óberna Réka 98/360 Varga Nándor 47/260

Kun Vivien 33/260

Szaszkó Bettina 38/260
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Homoki szavalóverseny

Petõfi  - szavalóverseny (Csépa)

Teki-totó

Békési Bernadett 3.o. RV

Papp Dávid 3.o. RV

Szõcs László 3.o. RV

Gáll Niké 5.o. RV

Gulyás Zsófia 6.o. RV

Varga Nándor 7.o. RV

Gáll Niké 5.o. 1. hely.

Gyertyák Viktória 5.o. RV

Bertók Csenge 5.o. RV

Oberna Renáta 5.o. RV

Gulyás Zsófia 6.o. 3. hely.

Fábián Tóth Anita 6.o. RV

Mága Antal 6.o. 1. hely.

Varga Nándor 7.o. 1. hely.

Ürmös Gábor 7.o. 2. hely.

Sóspataki Boglárka 4.o. RV

Kistérségi szavalóverseny

Falusi szavalóverseny

(Tiszakürt)

Felföldi Máté Mihály1.o. RV

Balla Boglárka 1.o. RV

Gáll Netta 2.o. 1. hely.

Szántó Patrik 2.o. RV

Szécsi Martin 2.o. RV

Diós Dávid 3.o. RV

Felföldi Barbara 3.o. RV

Tompa Dávid 4.o. 3. hely.

Sóspataki Boglárka 4.o. RV

Gáll Niké 5.o. 1. hely.

Gyertyák Viktória 5.o. RV

Gulyás Zsófia 6.o. RV

Mága Antal 6.o. RV

Varga Nándor 7.o. KD

Ürmös Gábor 7.o. RV

Szaszkó Bettina 8.o. RV

( Mûv.ház)

Fodor Viktória 1.o. RV

Balla Boglárka 1.o. RV

Felföldi Máté 1.o. RV

Gáll Netta 2.o. 1. hely.

Szécsi Martin 2.o. 1. hely.

Diós Dávid 3.o. 2. hely

Felföldi Barbara 3.o. RV

Tompa Dávid 4.o. 1. hely.

Sóspataki Boglárka 4.o. 2. hely.

Ürmös Csaba 4.o. RV

Zsoldos Attila 4.o. RV

Gáll Niké 5.o. 1. hely.

Gyertyák Viktória 5.o. 2. hely.

Bertók Csenge 5.o. RV

Oberna Renáta 5.o. RV

Bartusz László 5.o. RV

Bartus József 5.o. RV

Gulyás Zsófia 6.o. 3. hely.

Mága Antal 6.o. RV

Fábián Tóth Anita 6.o. RV

Varga Nándor 7.o. 2. hely.

Ürmös Gábor 7.o. 2. hely.

Kun Vivien 8.o. 3. hely.

Szaszkó Bettina 8.o. 1. hely.

Békési Bernadett 3.o. 1. hely

Diós Dávid 3.o. 1. hely

Felföldi Barbara 3.o 1. hely.

Kiss Bence 3.o. 1. hely.

Szunyogh Cintia 3.o. 1. hely.

Molnár Károly 3.o. 4. hely.

Németh Beatrix 3.o. 4. hely.

Papp Dávid 3.o.4. hely

Fehér Erik 4.o.

Kutas Liliána 4.o.

Sóspataki Boglárka 4.o.

Szûcs Zoltán 4.o.

Tompa Dávid 4.o.

Ürmös Csaba 4.o.

Zsoldos Attila 4.o.

Bartus József 5.o. 2. hely.

Bertók Csenge 5.o. 2. hely

Zsigárcsik Norbert 5.o. 2. hely.

Gyertyák Viktória 5.o. 2. hely

Gáll Niké 5.o. 2. hely.

Bartusz László 5.o. 4. hely

Balogh Ádám 5.o. 4. hely

Váradi Ervin 5.o. 4. hely

Kutas Roland 5.o. 4. hely

Rácz Krisztián 5.o. 4. hely

Varga Nándor 7.o. 2. hely.

Kun Vivien 8.o. 3. hely

Nyerlucz Georgina 8.o. 3. hely

Nemes Evelin 8.o. 3. hely

Zádori Ildikó 8.o. 3. hely

Mocsár Piroska 8.o. 4. hely

Vadon Alexandra 8.o. 4. hely

Szaszkó Bettina 8.o. 4. hely

Borsos György 8.o. 4. hely

Varga Kitti 8.o. 4. hely

(mindenki kiváló mester fokozatot

ért el)

Tompa Dávid ,Fábián Tóth Erika

Zsoldos Attila , Gyertyák Viktória

Gáll Niké, Fábián Tóth Anita és

Szaszkó Bettina

Komplex tanulmányi versenyek

Jonatán könyvmolyképzõ

Jászkun Világ (megyei)

Gáll Niké 5.o. RV

Gyertyák Viktória 5.o. RV

Varga Nándor 7.o. RV

Az eredményekrõl a
Hírmodó számaiban olvashattunk és most
is külön oldalon található. Az utazások a
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány-
hoz benyújtott pályázatból valósultak
meg. A rendezvényeket támogatta: Hor-
váth László Tiszakürtért Alapítvány,
Tiszakürt Községi Sportegyesület, Tisza-
kürti Iskola Tanulóiért Alapítvány,
Körzeti Általános Iskola Diákönkor-
mányzata. A Horváth László Tiszakürtért
Alapítvány és Tiszakürt Községi Sport-
egyesület sportszerek vásárlásával is segí-
tette az iskolai testnevelést.
Tanulóink éves munkájukért megkapták a
jutalmukat. Kistérségi szervezésben peda-
gógus napon tanítókat, tanárokat tüntettek
ki eredményes nevelõ-oktató munkáju-
kért. Iskolánkból Sárai Gyöngyvér és
Paulovics Attila tanítók kapták meg az
elismerõ oklevelet.
Köszönetemet fejezem ki a fenntartónak,
kollégáimnak, szülõknek és mindazok-
nak, akik pozitív hozzáállásukkal segí-
tették az iskola hétköznapjait, valamint az
oktató-nevelõ munkát.
Jó egészséget, nagyon szép nyarat kívá-
nok minden családnak.

iskolai sport

TESTVÉRTELEPÜLÉSEK
TALÁLKOZÓJA

Turóné Guba Anna
igazgató

2011. július 9-én Hajõkürt látta
vendégül a testvértelepülések
delegációját. A futballmérkõzések
mellett minden község egy kis
mûsorral mutatkozott be. Tiszakürtrõl
a néptánccsoport, Németh György és
Szabó Miklós citera duója és az isko-
lások moderntánccsoportja szerepelt.
A 300 lelkes kis település lakói nagy
szeretettel fogadtak bennünket.
Kellemes napot töltöttünk el egymás
társa-ságában. Köszönjük.
Jõvõre Erdõkürt lesz a házigazda.

Kné
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A falunapon a Helytörténeti Múze-
umban Németh György sajátkészítésû
népi hangszerei és fafaragásai kerültek
bemutatásra. Ez alkalomból kértük
meg meséljen magáról olvasóinknak.
Mikor és hol tett szert tudományára,
kitõl tanulta a „mesterséget”?
A kürti emberek közül sokan ismernek,
idestova húsz éve élek a faluban.

Talán a munkáimmal is egyre többen találkoznak, amit
szabadidõmben, fõleg saját kedvtelésemre készítek.
Angyalföldön születtem, így iskoláimat is Budapesten
végeztem. Édesanyám, nagybátyám is nyomdász volt és én
is ezt a mesterséget folytattam. Gépmester és szakoktató
voltam a Szikra Lapnyomda Tanmûhelyében. A megjelenõ
könyvek színes borítóit nyomtattuk itt. 1989-ben kerültem a
Tiszazugba, 1993-óta pedig Tiszakürtön élek.
Talán nem tûnök nagyképûnek, ha azt mondom, hogy a
mûvész vénám már óvodás korban megmutatkozott. Sokat
gyurmáztam, agyagoztam. Az egyik agyagszobrom olyan
jól sikerült, hogy az óvónõk kiégették. Büszkén vittem haza.
Általános iskolában a rajzórákon jeleskedtem, a
rajztanárom külön foglalkozott velem. Elõször tusrajzokat
készítettem, késõbb linómetszeteket. Ehhez magam
csináltam metszõt a golyóstoll fém betétjébõl, majd rossz
esernyõk merevítõjébõl. Szóval a találékonyságomra is
szükség volt. Nem voltunk gazdagok, hogy drága
eszközöket vásárolhassak. Szerettem a természetet,
barangolásaim során a látottakat örökítettem meg. Tanárom
ennek külön örült, azt mondta, ne másoljak semmit,
hagyatkozzak élményeimre és a saját fantáziámra.
Nyolcadikban egy metszõkészletet kaptam Tõle jutalmul.
Ipari iskolában már rézkarccal és ólommetszéssel
foglalkoztam. Ezeket külön engedéllyel sokszorosíthattam
a présgépen. Másodévesen megnyertem a Szülõföldünk
Budapest címû rajzpályázatot egy metszettel, amit
kiállítottak az Iparmûvészeti Múzeumban. Faragással 17
éves korom után kezdtem foglalkozni. Elsõ munkámat, egy
ülõ férfialakot még kõbõl készítettem az apám
hidegvágójával. Fából elõször csak betûket faragtam, aztán
kipróbáltam milyen baltával dolgozni. Egy fantázia fej lett
az eredmény. Ezekre már senki nem tanított. Sok munkát
láttam, és úgy gondoltam ilyet én is tudok csinálni. Egy
újságban például bemutatták a legkisebb szobrot. Néztem,
aztán azt mondtam magamban, ezt én gyufaszálból is
kifaragom. És sikerült.Akét véglet között mozogtam. Egész
finom megmunkálás mellett rusztikus, elnagyolt szobrok is
kerültek ki a kezem közül. A népi faragások nagyon
tetszettek. Múzeumokba, népmûvészeti boltokba jártam,
hogy ellessem az eredeti, tiszta motívumokat. Nem
rajzoltam le semmit, és nincs két egyforma darabom. 1978-
ban a Népi Iparmûvészeti Tanácstól (zsûrizett munkáim
után) megkaptam a Népmûvészet Mestere címet. Azt
mondták egyéni stílusom van. Nagyon büszke voltam rá.
Akkortájt rengeteget faragtam, sokkal könnyebben jött az
„ihlet” mint most. Késõbb visszaadtam ezt a címet.

A munkáimból sorozatokat kellett volna
gyártani, amihez sem kedvem, sem
gépparkom, sem szponzorom nem volt.
Az üzleti véna hiányzott belõlem. A
népmûvészethez a népzene is szorosan
kötõdik, ami szintén egyre jobban
érdekelt. Táncházakba jártam, ahol Sebõ
Feri és Halmos Béla zenélt. Az elsõ
örökölt citerámat õk hangolták fel.

A MÁV Törekvés Citerazenekar fiataljai tanítottak rajta
játszani.Amikor már jól ment, az öregek meghallgattak, és
felvettek a zenekarba. Különbözõ fellépéseink voltak, népi
táncosokat kísértünk. Késõbb a Kézmûipari Vállalat
Tánckarának szóló citerása lettem. A második citerámat
már én készítettem. Egy hangszerkészítõtõl kaptam hozzá
anyagot és instrukciókat. A barátom a Zenemûvészeti
Fõiskola hangszerjavító mûhelyében dolgozott. Tõle is
sokat tanultam.Acitera olyan jól sikerült, hogy utána azzal
zenéltem. Ezen felbuzdulva újabbakat faragtam. Priboly-
szki Mátyás citeramûvész volt a zenekar mûvészeti veze-
tõje, ahol játszottam. Õ javasolta, hogy próbálkozzak más
hangszerek készítésével is. Így mélyedtem bele egyre in-
kább a népi hangszerek megismerésébe, és a pengetõsök
után a fúvósok is megmozgatták a fantáziámat. Mint a
kiállításon is látható, sokféle hangszert készítettem, de
legtökéletesebb mûveim, hangzásban és díszítésben is a
citerák. Molnár Ferenc : Citeráról mindenkinek címû
könyvében szerepelek, mint citerás, nyomdász, fafaragó és
hangszerkészítõ. Az id. Kapolyi Antal Országos Fafaragó
Pályázatra elõválogatás nélkül kerültem be, majd
kiállították mûveimet. Az ország különbözõ helyeire
hívnak zenélni, alkotásaimat bemutatni.
Saját örömömre szeretek faragni, akkor szabadon
szárnyalhat a fantáziám, nincs megkötve a kezem. Ha
valakinek megtetszik egy darab, hát megveheti, vagy
egyszerûen nekiadom. Fontosnak tartom a tiszta
népmûvészeti értékek megõrzését, s hogy ez munkáimban
mindig jelen legyen. Szeretném tudásomat továbbadni a
fiataloknak. Megismertetni és megszerettetni velük
népünk mûvészetét, zenéjét. Az erre fogékony
gyerekekkel mindig szívesen foglalkozom.

Köszönjük az interjút. Kívánjuk, hogy legyenek követõid. Add át
tudásodat és még hosszú évekig érezz indíttatást a fafaragás és
hangszerkészítés iránt. MVM

NÉMETH                                                GYÖRGY
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Horgászverseny augusztusban

Az Aranyhal Horgászegyesület 2011. augusztus 21-én
6.00 - 12.00 óra között rendezi hagyományos, egyéni
halfogó versenyét. Gyülekezõ 5 órától a 276
folyamkilométernél, a lejárótól jobbra 1 km-re. A
versenyen bárki részt vehet, aki érvényes területi
engedéllyel rendelkezik a Tiszára. A verseny két
kategóriában lesz értékelve: felnõtt- és ifjúsági-
gyermekhorgászok.

Paulovics

Hármas-Körös-gáti futás
Június 4-én az iskola tizenkét tanulója vett részt a hagyományos
futóversenyen. Ismét szép sikereknek örülhettek a gyerekeket
elkísérõ szülõk. Az 5-Körösi gátfutó és a KDSE újra kitett
magáért, hiszen magas színvonalú rendezést tapasztalhatunk,
ahol több mint 300 futó küzdött a minél jobb helyezésekért.
Soha nem tapasztalt létszámú korcsoportok versenyeztek.
Ennek tükrében külön értékes a sok szép helyezés.
Eredmények: I. kcs. lányok: 1. Váradi Ivett, 3. Gáll Netta fiúk:
3. Papp Ádám, 8. Szécsi Martin, II. kcs. lányok: 10. Felföldi
Barbara, fiúk: 1. Szûcs Zoltán, I-II. kcs. csapat: 2. helyezés, III.
kcs. lányok: 1. Kalló Eszter, 2. Váradi Bettina, 8. Felföldi
Fanni. Fiúk: 11.Varjasi Péter, IV. kcs. 14.Csizmár Dániel, V.
kcs. 9.Gulyás Sándor, szeniorok: 2. Paulovics Attila.

Váradi Ivett és Gáll Netta dobogón         Szûcs Zoltán a legeredményesebb

Köszönet a Horváth László Tiszakürtért Alapítványnak a
nevezési díj befizetéséért. Köszönöm a szülõk - Felföldi
Mihály, Szûcs Zoltán, Váradi József - segítségét a versenyre
való eljutásban.

Papp Ádám bronzérmes                      Kalló Eszter és Váradi Bettina

A madár se járt arra

Egy vidéki férfi tett bejelentést, mivel 2011. 07. 4-én 13.
30 óra és 15.30 óra közötti idõben a Tisza-híd és
tiszakürti gátszakasz között ismeretlen személy a
tulajdonában lévõ ponyvás terepjáró elsõ és hátsó
rendszámtábláit, illetve a ponyva cipzárának szét-
húzásával a jármû utasterébõl a kocsi forgalmi
engedélyét eltulajdonította. A lopással az elkövetõ
néhány ezer forint kárt, valamint a tulajdonosnak sok
utánjárást okozott.

RENDÕRSÉGI HÍREK

ISKOLAI SPORT

Az iskola legeredményesebb sportolója

A 2010/2011. tanév végén is értékelték a sportban legered-
ményesebb tanulókat. Az év során duatlon, sakk, kosárlabda,
futás sportágakban lehetett pontot szerezni.
Alegeredményesebb sportoló Szûcs Zoltán lett.

További helyezések: 2. Kalló Eszter, 3. Váradi Ivett, 4.
Csizmár Dániel, 5. Gáll Netta, 6. Papp Ádám. Szûcs
Zoli a tanévzáró ünnepségen vette át Katona Józseftõl a
Tiszakürt Községi Sportegyesület elnökétõl a szép
kupát. PA

FIGYELEM!!!
Értesítem a Kedves Szülõket, hogy a nyári

szülõi értekezleten elõterjesztett
cigány kisebbségi oktatást

NEM VEZETJÜK BE AZ ISKOLÁBAN.
Turóné Guba Anna igazgató

POLGÁRÕR
EGYESÜLET

Tájékoztatjuk a tisza-
kürti polgárokat, hogy
a Polgárõr Egyesület
450.000 Ft-ért vásá-
rolt CLIO 1200-as
személygépkocsit.(14
éves, 49000 km).
Köszönjük a polgároknak az eddigi felajánlásokat, és
továbbra is szeretnénk kérni és várjuk a lakosság
pénzadományait a gépkocsi átíratásához, fenntartá-
sához és üzemeltetéséhez.

Józsa István egyesület elnöke
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Dolgozni kell ?

Felelõtlen volt

Értékesíteni vagy dolgozni kell ?

Õrizetlenül hagyva

Vakáció

Egy vidéki lakos telefonon bejelentést tett, mert 2011.06.13.
és 2011.06.17-én 06 óra között eltelt idõben a tulajdonában
lévõ, Tiszakürtön található, teljesen körbekerített hétvégi
házába ismeretlen elkövetõ kerítésbontással bejutott az
udvarba. Onnan lakatlevágás, ezt követõen rácskivágás
módszerével behatoltak az elkövetõk az ingatlanba. Ott
kutatást végeztek és eltulajdonítottak elemlámpát, bojlert,
gáz-palackot, gyorsvágót és további szerszámokat. A
lopással okozott kár néhány százezer forint, míg a
rongálással több tízezer forintot okoztak az elkövetõk.

Egy helyi hölgy 2011 június 03-án 11.30 óra körüli idõben
bement az egyik tiszakürti boltba. Az élelmiszer boltban a
kosarak mellett helyezte el a pénztárcáját, amit néhány per-
cig õrizetlenül hagyott. Az elkövetõ ezt kihasználta és eltu-
lajdonította a benne lévõ több tízezer forint készpénzzel és
irataival együtt.

Egy helyi hölgy bejelentést tett, mivel 2011. május 28.-án
észlelte, hogy a Tiszakürt Bogaras szõlõben lévõ telekre,
amely fia tulajdona, ismeretlen elkövetõ a kerítés egy hiá-
nyos részén bejutott és az ott lévõ nyitott fészerbõl két darab
rotációs kapát eltulajdonított. A lopási kár több mint ötven-
ezer forint. Az elkövetõknek nehezebb dolguk lett volna, ha
a kerítés nem hiányos és a fészer is be van zárva.

Egy helyi férfi telefonon bejelentést tett, miszerint
2011.05.27-én 19.30 óra és 05.28-án 06.30 óra között eltelt
idõben ismeretlen elkövetõ a bejelentõ tulajdonában lévõ
részben körülkerített tanyáról az istálló lakatját ismeretlen
módon kinyitotta és eltulajdonított 9 db juhot, valamint 1 db
20 l-es gázolajjal teli kannát. Az elkövetõ az udvarban talál-
ható mezõgazdasági vontatók zárszerkezettel nem rendel-
kezõ tankjaiból több mint száz liter gázolajat tulajdonított el.
Az elkövetõ a lopással több százezer forint kárt okozott.

A nyári szünidõ beköszöntének alkalmával szeretnénk fel-
hívni a figyelmet arra, hogy mennyi veszély leselkedik a
gyermekekre a vakáció ideje alatt.Ahhoz, hogy a nyár gond-
talan legyen, tartsunk szem elõtt néhány tanácsot, elõsegít-
ve, hogy iskolakezdésnél egyik diáknak se kelljen kellemet-
len vakációs élményekrõl beszámolnia.
A szünidõben a gyerekek gyakran maradnak szülõi kontroll
nélkül, ezért is fontos felhívni figyelmüket a lehetséges
veszélyekre. Sajnos egyre gyakrabban fordulnak elõ - gyere-
kekre irányuló - erõszakos jellegû bûncselekmények,
melyek okait kutatva elõtérbe kerül az egyéni felelõsség
vagy felelõtlenség kérdésköre. A kalandvággyal kezdõdõ
csavargásoknak gyakran bûncselekmény a vége.

- Értéktárgyait, pénzét biztonságos helyen tartsa. Ne bízzunk
a gyermekre nagyobb mennyiségû készpénzt, illetve ne
adjunk lehetõséget arra, hogy ahhoz lakóhelyünkön hozzá-
férhessen.

Jó tanácsok, hogy senkit ne érjen baj:

- Az utcán ne vegye elõ mobiltelefonját, útközben ne
kezdeményezzen, illetve ne fogadjon hívásokat, ne
játsszon a készülékkel, illetve azt ne adja át semmilyen
kérésre.

- A lakáskulcsot ne hordja feltûnõen a nyakában. Strandon,
napközis táborban pedig ügyeljenek arra, hogy a lakás-
kulcs, pénztárca, stb. soha ne maradjanak szem elõtt.
- Gondoskodjon arról, hogy legyen a gyereknél olyan irat,
amelybõl megállapítható a gyermek kiléte és a szülõk elér-
hetõsége.

- Tanácsos összefogni rokonokkal, barátokkal, esetleg
szomszéddal, aki segítséget nyújt a gyerekek felügyele-
tében, ne hagyják egyedül csellengeni a kiskorú
gyerekeket az utcán, hiszen veszély leselkedhet rájuk.

- Ha a gyermekek, fiatalok valamilyen késõi idõpontban
megtartott programon szeretnének részt venni, oda csak
csoportosan, lehetõleg felnõtt kíséretében menjenek, és
kerüljék a rosszul kivilágított, elhagyatott helyeket! Min-
dig legyen információjuk a gyermek barátairól, hollétérõl,
mert baj esetén csak ennek tudatában van mód segíteni.

- Mindig beszélje meg a gyermekével, hogy ha bármi baja
történne, kihez és hová fordulhat segítségért. Bátran szólít-
sák meg az egyenruhás rendõrt, ha veszélyben érzik magu-
kat.

- Ha idegen, vagy gyanús személyre figyel fel a szülõ, vagy
a gyerek környezetében, vagy a lakás környékén, figyeljék
meg õket és jelezzék a rendõrségnek.

Tudatosítsuk a gyerekekben, hogy az idegeneknek soha ne
nyissanak ajtót, s a lakásba be ne engedjék õket! Gyerme-
künkkel a munkaidõ alatt is rendszeresen tartsuk a kapcso-
latot, például telefonon keresztül elõre megbeszélt idõpon-
tokban.

Ha az utcán idegen szólítja meg õket, sem útbaigazítás,
sem pedig más indok alapján ne tartsanak velük, illetve ne
fogadjanak el semmit. Legalább ilyen fontos tudniuk, hogy
ilyen esetekrõl mindig érdemes beszámolni a szüleiknek.

- Ilyenkor a gyermekek nagyobb százalékban hagyják el
rövidebb-hosszabb idõre otthonukat, hogy kalandot keres-
ve felfedezzék a világot. Ezen esetekben - amikor teljesen
magukra maradnak - nagyobb arányban ki vannak téve
bûncselekmény elkövetésének, azonban a sértetti pozíció
mellett - miután a zsebpénz már elfogyott - akár elkövetõvé
is válhatnak.

Alelki gondok, a meg nem értés arra indítja a gyermekeket,
hogy elcsavarogjanak otthonról, illetve egymás társasá-
gában találjanak megértésre. A csavargás, a bandákba
tömörülés több veszélyt is tartogat. A galeri tagok egymást
lopások, rablások elkövetésére, káros szenvedélyek folyta-
tására bíztatják.

Az elkóborolt gyermek bûncselekmény áldozatává válhat.
A nála lévõ vagyontárgyakat ellophatják, elrabolhatják, õ
maga pedig beteges hajlamú felnõttek áldozata lehet!

Ha ezeket a jótanácsokat megtartják, nagyon kicsi annak
esélye, hogy bûncselekmény elkövetõje vagy áldozat lesz a
gyermekbõl.

Hegedûsné dr. Barath Éva r.õrnagy
hivatalvezetõ
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Hírek a Sportegyesület életébõl
2011. május 29-én a Tabán csapata képviselte Tiszakürt tele-
pülést Kocséron a kispályás labdarúgó tornán. A résztvevõ
csapatok a következõk voltak: Kocsér kettõ csapattal,
Kecskemét, Abony, Nagykõrös, Tiszakürt. Ebben az erõs
mezõnyben kiváló helyezést ért el mind a csapat, mind az
egyes játékosok.Atorna végeredménye:
- I. Tabán (Tiszakürt)

- II.  Mezeket fel (Kocsér)
- III. Bármikõ (Abony)
- IV. Szimikron (Kecskemét)
- V.  Drink-Team (Kocsér)
- VI. Imperial (Nagykõrös)

Legjobb kapus Benkó József, a gólkirály Fodor Tamás.
A csapat tagjai: Benkó József, Gál István, Gál József, Tama-
si István, Nyerlucz Róbert, Mihály Dávid, Fodor Tamás.
Gratulálunk a csapatnak, és a díjazottaknak!

2011. július 4. Immár harmadik alkalommal került megren-
dezésre a tiszakürti természetesen közösen az
általános iskolával és a Nagycsaládosok Egyesületével. Az
idén is szorgos elõkészítõ munkával, szervezéssel sikerült
elérni, hogy a gyerekek jól és hasznosan töltötték el ezt a
szombati napot. Gyermekeink reggel, a megnyitó után, nagy
létszámmal vettek részt az iskola kosárlabda pályáján
rendezett versenyen. Természetesen a csapatok biztatása
sem maradt el. A pályán elért eredmények ugyan fontosak
voltak, hiszen mindenki gyõzni szeretett volna, de a jó
hangulat és a sportszerûség volt a leglényegesebb. Eközben
a színpad környékén is folyt a lázas készülõdés, szólt a zene,
megérkezett a légvár, melyet késõbb ki is használtak a
fiatalok rendesen. Néhány árus és Csabai László büféje
gondoskodott arról, hogy az ilyenkor szokásos játékok,
illetve üdítõ, fagyi stb. biztosítva legyen. A futballpálya
mellett felállította a jurtát a Kunszentmártonból érkezett
hagyományõrzõ egyesület, valamint felkészültek a várpro-
jekthez kapcsolódó bemutatók és versenyek lebonyo-
lítására. Természetesen a szakácsok és segítõik is szorgos-
kodtak, hogy az ebéd idõben elkészüljön. Aminek eredmé-
nyeképpen délután egy órakor mindenki tányérjában ott
gõzölgött a finom babgulyás.
A sok játék, táncolás mellett bemutató is zajlott, többek
között a Lakitelekrõl érkezett BMX-es kápráztatta el a
nézõket. Nem maradhatott el a tûzoltók szokásos bemutatója
sem. Öröm volt látni, amint a nagy melegben kicsik és
nagyok hûsöltek a vízsugár alatt. A kora délután a fociról
szólt, hiszen a tavalyi gyereknapon volt apák-fiúk mérkõzés,
amin felbuzdulva az idén már emellett a mérkõzés mellett
anyák-lányok és aprók-nagyok is megmérkõztek egymással.
Ezeken a meccseken kiváló volt a hangulat mind a pályán,
mind a pálya szélén.Amérkõzések végén mindenki fáradtan
ment haza felkészülve a nap záró eseményére. Ez pedig az
idén elsõ alkalommal megrendezett tábortûz volt. Igen szép
számú gyereksereg érkezett le megnézni szülõkkel, nagyobb
testvérrel vagy épp a nagyszülõkkel. Sok kisgyerek elõször
élte át ezt az élményt. Reméljük lesz folytatása.
ASportegyesület ezúton köszöni meg az anyagi támogatást a
következõknek:

gyermeknap,

Csabai László és családja, Mészáros Lajos, Kalandpark,
Cirax Kft., Prímagáz, Dr. Kecskés Béla, Szabó László
(Arany J. u.), Saponyi Tímea, Katona József, Kiss Lajos,
KDNPMegyei Szervezete,Arborétum.
Külön köszönet a segítségért: Nyugdíjasklub, Tornaklub,
Nagycsaládosok Egyesülete, Sportegyesület tagjai, részt-
vevõ pedagógusok. Az elõkészületben segítséget nyújtó
Tálas Juditnak, az egész napos munkáját Velõ Gyöngyinek
és Szín Tamásnak. Ezúton köszönjük a szakácsoknak a
finom ebédet Bordás István, Komlós Ferenc, Tatár Sándor,
Gácsi Gyula, Tatár Attila. Természetesen minden segítõnek
köszönjük, hogy emlékezetessé tették ezt a szép napot.
Reménykedünk benne, hogy jövõre is ilyen, vagy még jobb
szórakozást tudunk nyújtani a fiataljainknak.

2011. július 9-én került megrendezésre Hejõkürtön a
keretében a Polgármesterek Kupája. A

torna a közeli Tiszaújvárosi Sportcentrumban volt, jól elõ-
készített pályákon. Tiszakürtöt a Sportegyesület 16 tagja
képviselte. Sajnos az idén nem sikerült az elõzõ két évihez
hasonló eredményt elérni, de nem vallott szégyent a csapa-
tunk.
Tiszakürt eredményei:
Erdõkürt-Tiszakürt: 0-3, Hejõkürt-Tiszakürt: 5-1,
Hidaskürt-Tiszakürt: 1-0, Kürt-Tiszakürt: 1-0,
Csallóközkürt-Tiszakürt: 3-2.
Amint az eredményekbõl is látszik egy mérkõzés kivé-
telével igen szoros csatában maradtunk alul. A tornát végül
a rendezõ Hejõkürt csapata nyerte meg, míg Tiszakürt ötö-
dik lett. A torna legjobb csatára címet Felföldi Mihály csa-
pattársunk érdemelte ki.

2011. július 23-án a falunap keretében került sor az
. Kilenc csapat rész-

vételével két csoportban zajlottak a küzdelmek, majd foly-
tatódtak a helyosztókkal, melynek eredménye a következõ:

I. helyezett: Tabán
II. helyezett: Kocsér
III. helyezett: Nief Plastic 2
IV. helyezett: Tiszainoka.

Gólkirály Benkó Bence ( Tabán Sörözõ )
Legjobb kapus Fábien Clerc ( Nief Plastic 2)
Legjobb játékos Káli István ( Kocsér )

Kürtök találkozója

Anda
Kupa kispályás labdarugó tornára

9
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Kellemes meglepetés volt, hogy új csapatok is neveztek
erre az eseményre. Az eredményhirdetés után mindenki
örömére finom pörkölt volt az ebéd, melynek elkészítését
köszönjük Komlós Ferencnek, Bordás Istvánnak és Kakuk
Lászlónak. Külön öröm, hogy egybehangzó vélemény
alapján nagyon jó rendezésû torna volt, és a csapatok várják
a meghívást a következõ tornákra.

Sóspataki Gyula  TKSE tag

Balatoni nyár
Iskolánk nyári tábort szervezett. Idõpontja:június.27-
július.1. Helyszíne: Pálköve.
Pálköve egy apró Balaton-parti település. A Balaton északi
partján a Pálkövei-öbölben a Káli-medencében található.
Az ifjúsági szállás, ahol egy kellemes hetet töltöttünk 250
férõhelyes, valamikor úttörõtábor volt.ABalaton partjától a
strandtól 30 m-re terül el.
Június 27-én teli várakozással és izgalommal indultunk az
iskola parkolójától. Bíztunk a meteorológiai „jóslásban”,
hogy kánikula lesz és a napfényes Balaton partjáról „csoki
barnán” térünk vissza. Menet közben megálltunk Tihany-
nál. Megnéztük az Apátságot, ami a régi idõk, korok emlé-
két idézte fel bennünk.

táborozó diákok

Visszaemlékeztünk történelmi tanulmányainkra, amit
Varga Antal tanár úr tanított nekünk. Szép élmény szá-
munkra, hogy az Apátsághoz kisvonattal érkeztünk. Utazás
közben gyönyörködhettünk a táj szépségeiben.
Elérkezett a 15 óra és birtokba vettük szobáinkat, majd
elindultunk felfedezni a táborhelyet. Izgatottan vártuk a
balatoni fürdõzést és hogy az elkövetkezõ napokban milyen
programok várnak ránk.
A Szigligeti vár megtekintésére másnap került sor. Igaz,
kicsit elfáradtunk mire felgyalogoltunk, de a látvány, ami
elénk tárult, felejthetetlen. Szerencsénk volt, hiszen itt egy
igazi középkori várjátékot is megtekinthettünk. Meglepetés
volt számunkra, hogy a Balatonon, egy kétárbocos
vitorláson „ülve-dõlve” élvezhettük a tó szépségét.
Csütörtökön úticélunk a veszprémi állatkert volt. Egzotikus
állatokat láthattunk, a meleg idõ ellenére nagyon jól éreztük
magunkat. Este a Balaton partján értékeltük az elmúlt napok
eseményeit. Jó hangulatban telt el az utolsó esténk. A
táborhelyen a hét folyamán új barátokat szereztünk.
Lehetõségünk nyílt arra is, hogy a délutáni és esti órákban
focizzunk, pingpongozzunk, beszélgessünk a többi
táborlakóval.
Elérkezett a péntek reggel. Összepakoltuk csomagjainkat,
kicsit fájó szívvel, új barátok emlékével, élményekkel
gazdagon indultunk haza. Révfülöpön megálltunk, hogy a
maradék zsebpénzünket elkölthessük. Az idõjárás miatt a
tervezettnél korábban értünk haza. Szüleinket meglátva
felvidult az arcunk, boldogan, de kicsit elfáradva az
utazástól, kezdtük el mesélni élményeinket.
Szeretnénk megköszönni a Tiszakürti Iskola Tanulóiért
Alapítványnak, a Községi Önkormányzatnak, az iskola
Diákönkormányzatának az anyagi segítségét, hogy ezt a
szép hetet 11000 Ft önköltségi áron eltölthettük a Balaton
partján. Nem utolsó sorban köszönjük Felföldi Mihálynak
és családjának az ajándékát, amivel vitaminpótlásunkat
segítették (paprika , paradicsom, uborka). Köszönjük Zoli
bácsinak a kitartását, türelmét és szeretetét!
Reméljük, jövõre is sikerül nyári tábort szervezni, ahol
együtt lehetünk és közös élményeket szerezhetünk!

A gyerekek nevében: Kovácsné Doma Ildikó, Kovács Zita,
Tálas Melinda kísérõ pedagógusok



13

TISZAKÜRTI HÍRMONDÓ
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. Nyomdai munkák:PENTA PRINT Nyomda Martfû
Megvásárolható a könyvtárban, az ABC-ben és a terjesztõknél: Sós Klárika

NYTSZ:B/PHF/520/80

Tájékoztatás

Pályázati lehetõségek

Azoknak a LEADER Helyi Akciócsoportoknak, akik 2011.
évig Kft.-ként mûködtek, az 54/2011 VM. rendelet elõírja az
egyesületi formában való továbbmûködést. A Tiszazugi-
Leader Nonprofit Kft. esetében is elkezdõdtek az átalakulási
folyamatok. 2011. július 11-én megtartottuk Alakuló
Ülésünket, ahol megválasztásra kerültek az elnökség tagjai
és a tisztségviselõk. Elfogadásra került az újonnan alakuló
egyesület neve, székhelye és nemutolsó sorban az
egyesületbe belépõ tagok.Az átalakuláshoz szükséges doku-
mentumokat a Tiszazugi-Leader Nonprofit Kft. jogi képvi-
selõje továbbította az illetékes szervezethez. További tagok
belépésére a késõbbiekben lehetõség nyílik.

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a

között lehet elektronikus
ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével elõállított elektronikus
ûrlapon, ügyfélkapun keresztül, vagy postai úton benyújtani
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz rendsze-
resített formanyomtatványon.

Turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011. július 1. és
augusztus 1. támogatási kérelmet

UMVP III. tengely kifizetési kérelmeket

2011-ben július 1.-december 31.-ig

LEADER kifizetési kérelmek

a 23/2007.
(IV.17.) FVM rendelet 16/B. § (1) bekezdés b) pontja
szerint postai úton a
23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 6. § 1) bekezdése szerint az
ügyfél lakóhelye és székhelye szerinti regionális
illetékességû MVH Megyei Kirendeltséghez az MVH által
rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.
Mindezek alapján a kifizetési kérelem legkorábban 2011.
július 1-én, legkésõbb 2012. január 2-ig adható postára.

benyújtása továbbra is a
HACS munkaszervezet irodájában történik.
Bõvebb felvilágosítás elérhetõ a
honlapon, illetve kérhetõ személyesen a munkaszervezet
irodájában, vagy e-mailen, illetve a feltüntetett telefon-
számok bármelyikén.

www.tiszazugleader.eu

Elérhetõségek:
Tiszazugi - Leader Nonprofit Kft.
5440 Kunszentmárton Köztársaság tér 8.
Tel: 06-56/560-294
E-mail: tiszazug.leader@gmail.com
Honlap: www.tiszazugleader.eu

Tiszazugi-Leader Munkaszervezete

Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

HAJDÚ GÁBOR HOBBIJA

Milyen elismeréseket hozott számodra eddig ez a gyûjtõ-
szenvedély?
Tiszainokán, a falunapon Dr. Bõzsöny Ferenc, a Magyar
Rádió fõbemondója is látta a kiállításomat. Elismerõen nyi-
latkozott arról, hogy ilyen fiatalon milyen szép hobbit vá-
lasztottam. Nosztalgiával gondolt vissza azokra az idõkre,
amikor ezen készülékek mindegyikén megszólalt a hangja.
Mindenképpen ajánlom a fiataloknak, hogy a nyári
vakáció, illetve a szabadidõ hasznos eltöltésére valamilyen
hobbit válasszanak maguknak. Kné

A helytörténeti gyûjteményben most látható Hajdú Gábor
híradástechnikai eszközeinek ideiglenes kiállítása, mely kapcsán
kértünk tõle rövid interjút. Mondj néhány szót magadról!

Mióta gyûjtõd ezeket a tárgyakat és miért pont ezt a hobbit
választottad?

Hol voltak eddig kiállításaid?

Tiszakürtön lakom, Kecskeméten a GAMF-on végeztem
mérnök informatikusként és minõségügyi szakmérnökként.
Jelenleg ebben a szakmában dolgozom.

13 éves korom óta gyûjtöm a régi rádiókat, TV-ket és az
egyéb híradástechnikai eszközöket. Érdekelt az elektronika
és édesapámnak volt pár darab régi rádiója. Ezeket újí-
tottam fel és innen indult el a régi rádiók iránti szenve-
délyem, ami a mai napig örömmel és lelkesedéssel tölt el.
Azért tetszettek a készülékek, mert régen ezek bútor-
darabként funkcionáltak a lakásokban. Õseink használták és
felemelõ érzés, amikor sikerül újra megszólaltatnom õket.
Akkoriban a rádiók komoly kézimunkával készültek nem
úgy, mint mai sorozatgyártott tömegáruk. Ezek ha elrom-
lanak, kidobhatod. Viszont a régi készülékeket egy kis
hozzáértéssel újjá lehet varázsolni.

A környékbeli falunapokon volt már pár kiállításom:
Tiszainokán, Csépán és Tiszakürtön, ahol nagy érdeklõdés

kísérte. Jó érzés-
sel tölt el, amikor
látom az em-
berek arcát, hogy
sokan felismerik
az egyes készü-
lékeket. Ilyene-
ken hallgatták
gyermekkoruk-
ban a híreket,
meséket és a
zenét.
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Falunapi képösszeállítás


