


ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tiszakürt Község Önkormányzat képviselőtestülete 2014.
szeptember 01i ülésén elfogadta és megszavazta, hogy
támogatási igényt nyújt be a rendkívüli önkormányzati
támogatásra. Ez a pályázati benyújtási lehetőség hasonló az
előző évek ÖNHIKI pályázataihoz.

A képviselőtestület elfogadta, hogy a 202 hrszú ingatlanon
összegyűjtött építési  bontási hulladék jogellenes meg
szüntetése érdekében hulladéktárolási engedély kérelmet
nyújt be a KözépTisza Vidéki Környezetvédelmi és Termé
szetvédelmi Felügyelőséghez.

Szeptember második hetében megérkezett a buszmegálló
építéséhez szükséges engedély a Magyar Közút N. Zrt. Jász
NagykunSzolnokMegyei Igazgatóságának Szolnoki
Mérnökségétől. A buszmegálló felújítása, építése több lakos
hozzájárulásából valósult meg. A térkövet Csikós Gergő
ajánlotta fel, a munkálatokat pedig az Önkormányzat
dolgozói, ill. Péter László és brigádja hozzájárulásával
tudtuk megvalósítani. A buszmegálló építéshez az Önkor
mányzat 200. 000 Ft önerőt biztosított.

201 4. augusztus 1 8.
rendkívüli képviselő-testületi ülés

2014. augusztus 20. napján az Önkormányzat sikeresen
átadta a Petőfi úti piacteret, amely a kereskedés és
vásártartás új, modern, helyszíne lett. Az Önkormányzat
képviselőtestületének feladata volt, hogy az ehhez
szükséges rendeletmódosítást megtárgyalja. A képviselő
testület megtárgyalta és elfogadta a rendeletmódosítást.

A képviselőtestület tájékoztatást kapott arról, hogy az
Önkormányzat köztisztviselőinek vagyonnyilatkozattételi
kötelezettségük van, beleértve a Nagyrévi kirendeltséget is.
A képviselőtestület elfogadta a szabályzatot a vagyon
nyilatkozat tételről.

Tiszakürt Község Önkormányzat képviselőtestülete meg
tárgyalta és elfogadta a helyi választási iroda vezetőjének
előterjesztését és megválasztotta a Helyi Választási Bizottság
tagjait. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 23. §. alapján a helyi választási szervek tagjainak a
következő személyeket hagyta jóvá a képviselőtestület:
Takács Sándor tag Tiszakürt, Deák Ferenc köz 4.
Mátyus Jánosné tag Tiszakürt, Arany János utca 7.
Győri Lászlóné tag Tiszakürt, Árpád utca 5.
Mezőné Vakhal Margit póttag Tiszakürt, Bolza gróf utca 5.
Dékány Károlyné póttag Tiszakürt, Álmos utca 18.

A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság megkeresésére a
testület ajánlásával kinevezték a Cibaki Rendőrőrs
rendőrhadnagyát, Csernus Krisztiánt őrsparancsnoknak. A
képviselőtestület állásfoglalásában egyetért Csernus
Krisztián r. hadnagy Cibakházi Rendőrőrs Parancsnokának
kinevezésével.

Tiszakürt Község Önkormányzat képviselőtestülete meg
tárgyalta és elfogadta a szóbeli előterjesztést, Tiszakürt
Község Megyei Településfejlesztési Részprogram keretében
szereplő projektek besorolására vonatkozó sorrend felállí
tását.

201 4. július 1 6.
rendkívüli képviselő-testületi ülés

Tiszakürt Község Önkormányzat képviselőtestülete
megtárgyalta és elfogadta a rendezési terv módosítását.
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete
módosítja a jelenleg érvényes Településszerkezeti tervben a
066 hrszú ingatlant érintő „Kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület”, illetve Mezőgazdasági terület (állattartó
major) területeket „Mezőgazdasági üzemi területté”. A 647/2
hrszú területet érintő „mezőgazdasági terület”,
„vízgazdálkodási és erdőterületre” módosul.

201 4. július 1 0.
képviselő-testületi ülés

Tiszakürt Községi Önkormányzat képviselőtestülete
megtárgyalta és egyhangúan elfogadta a beszámolót
Tiszakürt Község közbiztonságának helyzetéről, a köz
biztonság szilárdítása érdekében tett rendőri intézkedésről
szóló előterjesztést. Az előzetes írásos beszámolót Egedi
István r. alezredes kapitányságvezető úr megküldte az Ön
kormányzatnak.

Tiszakürt Községi Önkormányzat képviselőtestülete
megtárgyalta és egyhangúan elfogadta a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítását. Gulyás Kálmán al
polgármester úr nem tölthette már be az Ügyrendi és
Településüzemeltetési Bizottság elnökének szerepét, ezért a
képviselőtestület megválasztotta Komlós Ferenc képviselőt
a bizottság elnökének. Ez kerül az SZMSZ függelékében
átvezetésre, ezért módosul az SZMSZ.

Az információbiztonságról szóló törvény előírja, hogy
minden Önkormányzatnak rendelkeznie kell közérdekű
adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének
rendjét rögzítő szabályzattal. Tiszakürt Község Önkor
mányzat képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a
közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot.

A kormányhivatal Tiszakürt község és a megye összes
településének honlapját megvizsgálta. Akadtak benne
hiányosságok, amelyek kijavításának munkálatai már befeje
ződtek, ill. a kormányhivatal újbóli átvizsgálása után nem
észlelt hibát.

Tiszakürt Községi Önkormányzat képviselőtestülete
megtárgyalta és egyhangúan elfogadta a Tiszakürt Község
honlapjával kapcsolatos törvényességi felhívást.

Tiszakürt Község Önkormányzat képviselőtestülete úgy
határozott, hogy Gulyás Kálmán alpolgármester urat delegál
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ja a Tiszazugi Ivóvízminőség Önkormányzati Társulásba.

Tiszakürt Község Önkormányzat képviselőtestülete úgy
határozott, hogy Szeleczki Károly alpolgármester urat
delegálja a Hulladék Rekultivációs Társulásba.

Tiszakürt Község Önkormányzat képviselőtestülete úgy
határozott, hogy Szeleczki Károly alpolgármester urat
delegálja a Tiszakürt – Nagyrév Községek Gyermekjóléti és
Családsegítő Társulásba.

Tiszakürt Község Önkormányzat képviselőtestülete úgy
határozott, hogy Szeleczki Károly alpolgármester urat
delegálja a Tiszazugi Önkormányzati Társulásba.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások, szociális
étkeztetés, tanyagondnoki ellátás, szállítási díj, minden
évben felül kell vizsgálni a tervezett bevételek kiadások és a
normatív támogatások figyelembevételével, emiatt
szükséges a rendelet módosítása. A képviselőtestület
elfogadta az önkormányzat által fenntartott intézményekben
alkalmazandó intézményi és személyi térítési díjakról szóló
7/2004. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítását.

A képviselőtestület elfogadta Tiszakürt Községi
Önkormányzat által üzemeltetett ISUZU típusú autóbusz
bérbe vételekor nyújtható kedvezményes viteldíjakról szóló
változtatást, illetve a Tiszakürt Község Önkormányzat
képviselőtestületének tulajdonában álló gépjárművek és
viteldíj tarifáiról szóló változtatást 2014. július hó 15. napjá
tól.

Az Önkormányzat gazdálkodásával és a kimondottan a
2012. évi harmadik fordulós ÖNHIKI pályázati pénznek az
elköltésével kapcsolatban indokolttá tette egy
belsőellenőrzés lefolytatását. Tiszakürt Község
Önkormányzat képviselőtestülete a 2014. évi belső
ellenőrzési tervet az alábbi ellenőrzéssel egészíti ki.
3. sz. ellenőrzés
a.) Az ellenőrzött szerv: Tiszakürt Község Önkormányzat
b.) Az ellenőrzés tárgya: 2012. évi 3. forduló ÖNHIKI

pályázat támogatás szerinti pénzügyi felhasználása
c.) Az ellenőrzés célja: 2012. évi 3. forduló ÖNHIKI

pályázat támogatás szerinti pénzügyi felhasználás
megfelele a jogszabályoknak és a támogatási
szerződésben foglaltaknak.

d.) Az ellenőrizendő időszak: 2012. szeptember 01.2013.
augusztus 31.

e.) Az ellenőrzés típusa: tételes
f.) Az ellenőrzés módszere: szabályszerűségi
g.) Az ellenőrzés ütemezése: 2014. augusztus hónap
h.) Az ellenőrzési kapacitás: 2 revizori nap

201 4. július 07. bizottsági ülés

Módosítani kell a Szervezeti és Működési Szabályzatot. A
testület megválasztotta Komlós Ferencet a bizottság
elnökének és ezzel az új felállással a két alpolgármester már

csak tanácskozási joggal vehet részt a bizottság ülésén, így
csökkent a bizottság létszáma, ezt kell átvezetni az SZMSZ
be. A függelék tartalmazza a rendeletmódosítást.

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottsága megtárgyalta
a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot és azt a képviselő
testületnek elfogadásra javasolja.

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestületének
Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottsága megtárgyalta,
a Tiszakürt Község Önkormányzat képviselőtestületének
tulajdonában álló gépjárművek és viteldíj tarifái 2014. június
15. napjától alkalmazott tarifáiról, és a fűnyírás díjának 2500
Ftra történő módosításával az előterjesztést a képviselő
testületnek elfogadásra javasolja.

Tiszakürt Község Önkormányzat képviselőtestületének
Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottsága megtárgyalta,
az önkormányzat által fenntartott intézményekben alkal
mazandó intézményi és személyi térítési díjakról szóló
7/2004. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról és
az előterjesztést a képviselőtestületnek elfogadásra
javasolja.

Tiszakürt Község Önkormányzat képviselőtestületének
Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottsága megtárgyalta,
a 2014. évi belső ellenőrzési terv kiegészítéséről szóló
előterjesztést és a képviselőtestületnek elfogadásra
javasolja.

201 4. június 05. képviselő-testületi ülés

A képviselőtestület meghallgatta és elfogadta a következő
beszámolókat:

 Tanyagondnok beszámolója a 2013. évi
munkáról.

 „Hulló levelek” Nyugdíjas Klub beszámolója a 2013.
évi munkáról.

 Beszámoló a község csecsemő és gyermekvédelmi
tevékenységéről

 Nagycsaládosok helyi egyesületének beszámolója a
2013. évi tevékenységéről

 A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2013. évi
beszámolója

 A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok
ellátásáról szóló 2013. évi beszámoló

 Óvoda 20122013. tanévben végzett munkájáról
beszámoló

 Művelődési ház vezetőjének beszámolója az eddig
végzett tevékenységről, valamint tájékoztató a 2014.
évi programokról

 Tiszakürti Polgárőrség beszámolója a 2013. évi
tevékenységéről

 Tiszakürti Sportegyesület beszámolója a 2013. évi
tevékenységéről
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Az Önkormányzatoknak kötelező feladat a közvilágítás
biztosítása. Az Enerin Zrt. vissza nem térítendő támogatás
formájában UNIÓS segítséggel tudna segíteni. Önerő
nélküli korszerűsítésre lenne lehetőség, a későbbiekben
pedig az üzemeltetés töredéke lenne a jelenleginek. A
pályázat az EBRDn keresztül érhető el önerő nélkül, amíg a
keret ki nem merül.

Tiszakürt Község Önkormányzata megtárgyalta az Enerin
Zrt. közvilágítás korszerűsítésére tett ajánlatát, és azt
későbbi időpontban megtárgyalja.

Az Oktatási Hivatal az óvoda felvételi körzethatár
megállapítását kéri határozat formájában.
1.) Tiszakürt Község Önkormányzatának képviselő

testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012.
(VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően az óvodai felvételi
körzethatárok megállapításáról úgy rendelkezik, hogy a
Tiszakürt Község Önkormányzata fenntartásában a Fő
út 9. szám alatt működő Tiszakürti óvoda kötelező
felvételt biztosító körzethatára megegyezik a
település közigazgatási határával.

2.) Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő
testülete megbízza a jegyzőt, hogy a jelen határozat 1.)
pontja szerinti képviselőtestületi döntést, valamint a
nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról rendelkező
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 22. § (2)
bekezdésében szereplő adatokat rögzítse a köznevelés
információs rendszerében.

Tiszakürt Község Önkormányzat képviselőtestülete a
Tiszakürti Óvoda óvodavezetői állására benyújtott pályáza
tokat véleményezte, megtárgyalta, Nagy Éva Anna
pályázatát elfogadja és megbízza a Tiszakürti Óvoda
óvodavezetői feladatok ellátásával 2014. augusztus hó 1.
napjától 5 évre terjedő időre, 2019. év június hó 30. napjáig.
A megbízott óvodavezető bérezése a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint kerül
megállapításra. Ezen határozatot a Képviselőtestület
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény alapján hozta meg.

Tiszakürt Község Önkormányzat képviselőtestülete döntése
alapján az avar és kerti hulladékégetési rendeletbe kerüljön
be: október 01május 31ig lehet hulladékot égetni, június
01szeptember 30ig tilos az égetés.
Jogszabályi kötelezettség a szennyvízszállítás szabályozása.
A testületnek kötelező rendeletet alkotni és szogáltatóval
szerződést kötni. Tiszakürt Község Önkormányzat
Képviselő–testülete megtárgyalta a nem közművel gyűjtött
szennyvíz szabályozási kötelezettségét.

Tiszakürt Község Önkormányzat képviselőtestülete
megtárgyalta a belső ellenőrzést végző szolgáltató
kiválasztását, és a belső ellenőrzési tervben foglalt munkák

elvégzésével a HEXAKER Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kftt bízza meg.

Tiszakürt Község Önkormányzat képviselőtestülete
hozzájárul a hivatal működését bemutató nyílt nap
megtartásához, Keresztes Anita jegyző vezetésével. A nyílt
nap június 11. napján volt megtartva.

A rendezési terv módosítással kapcsolatosan egyeztetési
eljárást kellett lefolytatni. A rendezési terv módosítás a
314/2012.(11.08.) Kormányrendelet alapján véleményezésre
került, észrevétel, javaslat ezzel kapcsolatban nem érkezett.
A képviselőtestület a fentieket tudomásul vette.

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Komlós Ferencet választotta az Ügyrendi Bizottság elnöké
nek.

201 4. május 27.
rendkívüli képviselő-testületi ülés

Tiszakürt Községi Önkormányzat képviselőtestülete Gulyás
Kálmán települési képviselőt társadalmi megbízatású
alpolgármesterré választotta 2014. május 27. napjával.
Az alpolgármesterré történő választással együtt módosítani
kell a Szervezeti és Működési Szabályzatot, mivel eddig egy
alpolgármester volt benne szerepeltetve.

Tálas László 2014. június 01. napjával társadalmi
megbízatású polgármesteri tisztségéről egészségügyi okokra
hivatkozva lemondott.

Akikre büszkék vagyunk!

Kovács Istvánnénak nyugdíjba vonulása alkalmából a
képviselőtestület „Tiszakürt Községért” emlékplakett arany
fokozatát adományozza a településen hosszú időn át végzett
kulturális tevékenységéért, a közművelődés területén végzett
40 éves kiemelkedő munkájáért.
Kovács Istvánnét nem kell bemutatni, hiszen évtizedeken át
meghatározó alakja volt Tiszakürt község kulturális életének.
Szervezte és lebonyolította a falunapokat, majálisokat,
szüreti bálokat, falukarácsonyokat. Gondoskodott nemzeti
ünnepeink méltó megünnepléséről, vezette és rendben
tartotta a községi könyvtárat. Nyugdíjas éveihez kívánunk,
hosszú, boldog, egészségben gazdag életet.

Takács Péternének nyugdíjba vonulása alkalmából a
képviselőtestület „Tiszakürt Községért” emlékplakett arany
fokozatát adományozza az Önkormányzatnál végzett több
évtizedes lelkiismeretes munkájáért, és közösségi tevékeny
ségéért. Önkormányzatunk volt gazdasági vezetője, mond
hatjuk úgyis, hogy a Községünk pénzügyminisztere. Az ő
szaktudása, odafigyelése, pénzügyi szigora segítette át
éveken át költségvetéseinket a gazdasági nehézségeken.
Neki is hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánunk.

Tatár Sándornak a képviselőtestület „Tiszakürt
Községért” emlékplakett arany fokozatát adományozza a
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községben és a községi rendezvényeken több évtizedeken át
végzett társadalmi tevékenységéért. Nélküle nem igen
múlott el olyan „főzős községi rendezvény”, ahol ne
sürgölődött volna a bográcsok között. Köszönjük eddigi
munkáját és továbbra is számítunk a segítségére.

Kocséri Györgynének nyugdíjba vonulása alkalmából
„Tiszakürt Községért” emlékplakett ezüst fokozatát
adományozza a képviselőtestület, az Önkormányzatnál
végzett 40 éves, lelkiismeretes munkájáért. Hosszú éveken
át a szociális ügyek intézője volt, lelkiismeretes munkájával,
törődő segítője volt az arra rászorulók szociális
problémáinak és egyéb ügyek megoldásában. Nyugodt,
boldog, hosszú nyugdíjas éveket kívánunk neki is.

Orgoványi Lászlónénak nyugdíjba vonulása alkalmából a
képviselőtestület „Tiszakürt Községért” emlékplakett ezüst
fokozatát adományozza az Önkormányzatnál végzett 40 éves
lelkiismeretes munkájáért. Mindenki találkozhatott vele, aki
megfordult a Községháza titkárságán. Készségesen segítette
az ügyfeleket eligazodni a Hivatal útvesztőiben, az illetékes
ügyintézőhöz történő irányításban. Neki is hosszú, egész
ségben gazdag, boldog nyugdíjas éveket kívánunk.

Soós Klárának Tiszakürt Község Önkormányzat képviselő
testülete „Tiszakürt Községért” elismerő oklevelet
adományoz közösségi tevékenységéért, községi rendez
vényeken végzett társadalmi munkájáért.

Oberna Károlynénak Tiszakürt Község Önkormányzat
képviselőtestülete „Tiszakürt Községért” elismerő oklevelet
adományoz közösségi tevékenységéért, társadalmi munkájá
ért.

Szabó Károlyt Tiszakürt Község Önkormányzat képviselő
testülete „Tiszakürt Községért” elismerő oklevelet
adományoz polgárőrként végzett közbitonsági tevékenysé
géért.

Pintér Pálnak Tiszakürt Község Önkormányzat képviselő
testülete „Tiszakürt Községért” elismerő oklevelet
adományoz polgárőrként végzett közbitonsági tevékenysé
géért.

Tisztelt Katolikus Társak!

A katolikus kistemplomunk felújítására, valamint a járda
kicserélésére gyűjtést szerveztünk. Erejéhez mérten bárki
hozzájárulhat a költségekhez, a segítséget szívesen fogadjuk.
A felajánlott összeget Varga Tamás diakónusnak (a mise
előtt), vagy Bartusné Arankának (bármikor) el lehet
juttatatni. A legcsekélyebb támogatást is örömmel fogadjuk,
hiszen igaz a mondás, sok kicsi sokra megy.
Szarvas András atya emléktáblája elkészült, templomunk
előfalán lett kihelyezve, ahol bárki megtekintheti. Ezúton is
szeretném megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult.

Köszönettel Bartus Sándorné

Mikor lesz csillag a torony tetején?

Erre a kérdésre sajnos most senki sem tud válaszolni. Pedig
hozzátartozik Tiszakürt látképéhez, és nem így, csonkán,
hiányosan. Ha bárhonnan érkezünk, akármelyik irányból,
először a templomtornyot pillantjuk meg. Én úgy érzem,
mikor ezt látom, mintha távollétemben az otthonomból tűnt
volna el valami.
Hallottam olyan véleményeket erről, hogy: "Nem érdekel, én
nem járok templomba." Szerintem ez nem csak a templomba
járóké, hiszen a toronyból a harang mindannyiunknak szól.
Ha pótolni tudjuk a hiányt, a látvány is mindannyiunknak
szól, mindannyiunknak lesz teljes, nem beszélve az Arboré
tumba érkező idegenekről.

Kérem azért a jószándékú tiszakürtieket, lehetőségeikhez
mérten mindenki járuljon hozzá, hogy minél előbb
visszakerülhessen a csillag a toronyra! A legkisebb összeg is
segítség!
Adományaikat a:

 Takarékszövetkezetbe, a Református
egyház számlájára

 Barta Margithoz
 Kómár Jánosnéhoz
 Botos Józsefnéhez
 Dantesz Pálnéhoz

szíveskedjenek eljuttatni.

"A jókedvű adakozót megáldja az isten." A Református
Egyházközösség és a magam nevében köszönöm
mindenkinek, aki segít.

Dantesz Pálné

Az 1887ben épült Református templom
leszakadt toronydísze

5



„A sport legyen a szenvedélyed!”

Június 21én került megrendezésre a fenti elnevezésű
sportnapi rendezvény a Művelődési ház szervezésében. Az
egész napos programot lázas szervezés és készülődés előzte
meg. Maga a sportnap a „Tiszta tudat, józanság! Mondj
nemet a kábítószerre!” drogprevenciós projekt záró
eseményeként került megrendezésre a környező települések
fiataljait összefogva. Célunk az volt, hogy a gyermekeink jól
érezzék magukat, találjanak maguknak olyan, a szabadidő
hasznos eltöltését segítő mozgásformát, amelyben sikert
érhetnek meg.
A programsorozat 10 órakor vette kezdetét Gulyás Kálmán
alpolgármester úr megnyitó beszédével. Ezt követően
zumbára melegítettünk be, majd "Drogfutás" indult a gáton.
A futást követően egész napon át tartó focimérkőzés indult a
pályán. Felkért szakácsaink keze alatt készült a bográcsok
ban a finom babgulyás. Lányok, asszonyok sütötték és
töltötték a finom palacsintákat, hogy ebédre a megjelenteket
megvendégeljék.
Ebéd után frissítőként hastáncbemutatót láthattunk, a
bemutató után pedig magunk is kipróbálhattuk e táncfor
mában saját ügyességünket. A nap várva várt vendége Katus
Attila délután megérkezett, hogy megmozgassa kis
csapatunkat és megoszthassa velünk saját tapasztalatait,
élményeit a mozgásról és beszéljen nekünk a sport
szeretetéről, annak fontosságáról.

Délután folytatódtak a mérkőzések, a visszavágók a
focipályán, valamint csapatok indultak az Arborétum
bátorságpróbáján. Késő délután következett az ered
ményhirdetés. Felemelő élmény volt tapasztalni, hogy a
gyerekek és csapatok saját sikereik mellett elismerték a
többiek ügyességét, eredményeit is. Kellemes fáradtságtól
eltelve az eredményhirdetés után lassan mindenki elindult
hazafelé.
Ezúton szeretnénk megköszönni az áldozatos munkáját
valamennyi önkéntes segítőnknek, akik vagy az előkészüle
tekben, vagy a rendezvény lebonyolításában rendelkezésre
álltak.

Sinka Andrea

Kórustalálkozó

Június 28án került megrendezésre a Nyárköszöntő 8.
Kórustalálkozó községünk Református templomában. A
rendezvényen a Tiszakürti Református Egyházközség
Ökomenikus Kórusa is megmutatta magát, élükön Brukner
Lajosné karvezetővel. A találkozón megjelent az Erkel
Ferenc Énekkar Kóny községből, Szabolcska Mihály
Református Énekkar Tiszakécskéről, a Kvint Kör Újszászról,
a Pedagógus Női Kar Tiszaföldvárról és a Bibliotékar
Szolnokról. A rendezvény színvonalát emelték a különféle
egyházi és komolyzenei művek megszólaltatásai. Megható
pillanat volt, mikor kórusunk egykori vezetőjének, Varga
Tamás Diakónusnak tiszteletére a kórustagok ismételten
felálltak és énekelni kezdtek. Csodálatos élményben volt
részük mindazoknak, akik megtisztelték jelenlétükkel ezen
eseményt. Bízunk benne, hogy továbbiakban is lesz
lehetőségünk Őket hallani akár a templom falain belül, akár
azon kívül is.

Sinka Andrea
Falunap

Idén a megszokottól kicsit később, augusztus 9én került
megrendezésre a falunapunk. A kedvező időjárás és a
sokszínű programok rengeteg érdeklődőt vonzottak a
rendezvényünkre (a környező településekről is). Vidámpark,
kirakodóvásár, légvár, trambulin, népi játékok, kreatív asztal
és arcfestés is gazdagította a programokat.
Reggel 9 órától Póni Klubbos Lovasverseny vette kezdetét,
ami egészen a délutáni órákig szórakoztatta az idelátoga
tókat. E közben a Budapesti Lovasklub Lovastorna csapatá
nak bemutatóját is megtekinthették a jelenlévők.
10 órától a református templomban ökumenikus
istentiszteletet tartottunk, ahol fellépett a helyi Református
Egyházközség Ökumenikus Énekkara is. A múzeumnál
kézimunka kiállítás várta az odalátogatókat, ahol megkóstol
hatták a helyben sütött kenyérlángost.
A színpadi műsor 15 órától vette kezdetét Gulyás Kálmán
megnyitó beszédével. Ezt követően ünnepélyes keretek
között kerültek átadásra a „Tiszakürt Községért” emlék
plakettek és elismerő oklevelek. A díjak átadását modern és
társastánc, valamint néptánc bemutatók követték. Németh
György előadása alatt több népi hangszert is bemutatott és
megszólaltatott. A következő műsorszám, a Madzag
Bábegyüttes Ludas Matyi bábjátéka elsősorban a gyerekeket
csalogatta a színpad elé, de a felnőttek számára is
szórakoztató program volt. Ezek után hastáncbemutató, majd
Zsuzsi és Dóri nosztalgia műsora kápráztatta el a
nézőközönséget.
Az esti sztárvendégünk, Zalatnay Sarolta hatalmas sikert
aratott régi slágereivel és új dalaival. A művésznő fellépését
a tűzijáték követte, ami mint minden évben, idén is nagy
sikert aratott, majd kezdetét vette az utcabál a Dézsi Band
kíséretével. A fantasztikus hangulatot bizonyítja, hogy a
mulatozás pirkadatig tartott.

Csabainé Huszár Zita
6
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Augusztus 20.-a

Idén rendhagyó módon Augusztus 20a nemcsak a bográcsos
főzőversenyről szólt, hiszen egész napos programokkal
vártuk a Tiszakürtön szórakozni vágyókat. E jeles napon
került sor az új piacterünk átadására is.

A délelőtt folyamán a csapatok hozzáláttak ételeik
elkészítéséhez, miközben a focipályán kispályás labdarúgó
torna vette kezdetét.
Amíg a verseny résztvevői a bográcsok körül szorgoskodtak,
a katolikus és református egyház képviselői ünnepi beszédet
tartottak, melynek záró momentuma az új kenyerünk
megszentelése volt. Az étkek elkészültével kezdetét vette a
„lakomázás”, melyhez jó magyar szokás szerint, szólt a nóta.
Ebéd után sor került a díjak átadására:
I. helyezett: Mester és Tanítványai  Takács Péter
II. helyezett: Szabó András csapata
III. helyezett: Bóbiták csapata  Judák Péter

A program Csépa Község Tánccsoport műsorával foly
tatódott. Délután fellépett nálunk Berta Kitti Amália és Csótó
Szilvia, akiket az XFaktorból ismerhetünk. A lányok műsora
közben megérkezett hozzánk az eső is, de senki nem esett
kétségbe, a jelenlévők tovább élvezték a műsort a nyitott
esernyők alatt.
A nap zárásaként egy fantasztikus műsort adott elő nekünk a
Kunszentmártoni Fúvószenekar. Felejthetetlen élménnyel
lettünk gazdagabbak. Cs. H. Z.

Szüreti felvonulás és bál

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is veszélybe került a szüreti
felvonulás, hiszen a résztvevőket esős idő fogadta. De nem
csüggedtünk, 14 órakor a szemerkélő esőben kezdetét vette
rendezvényünk.
A művelődési ház előtt a bíró és a bíróné (Sonkoly Gábor,
Varga Kitti) beszédét Csépa Község Tánccsoportjának
bemutatója követte. A lelkes fogatosokkal és résztvevőkkel
elindult a menet. Az idő végül nekünk kedvezett, a malom
előtti tánc közben még a nap is kisütött, mire a bogarasi
művelődési házig elértünk, meg is száradtunk. Szőlőt és bort
kínáltunk a felvonulást megtekintőknek.
A visszaérkezés után a művelődési házban nyitótánc fogadta
a mulatozásra vágyó embereket, ezzel kezdetét vette a

szüreti bál. A fogatosokat megvendégeltük vacsorával, majd
ők is csatlakoztak a már javában zajló bulihoz, amihez a Tuti
Band játszotta a talpalávalót. Éjfél előtt tombolasorsolásra
került sor, ezt követően a szórakozni vágyók újult erővel
vették birtokba a táncparkettet. A szüreti mulatozás egészen
reggelig eltartott.

Itt is szeretném megragadni az alkalmat, hogy
megköszönjem támogatóinknak, hogy hozzájárultak
rendezvényeink sikereihez! Cs. H. Z.

Támogatóink:
ANTALAC Kft. Húsbolt  ARB’HONETT Kft.  Cserkei
Mesterek Kft.  Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
 Cserkeszőlői Gyermek Autós Közlekedési Park  Cyber
Team Kereskedelmi Kft. Ruházat és ajándéküzlet  CIRAX
Kereskedelmi Kft.  Földvári Sütő Kft.  Genero Kft.  Hérán
és Társa Bt. - Hulló Levelek Nyugdíjas klub  Kalandpark 
Kecskeméti METRO Áruház  KEMAX Építőipari és
Szolgáltató Kft.  Korona Élelmiszer Üzlet 
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet  Magyar
Király Gyógyszertár  Nagycsaládosok Egyesülete 
Nagysziget Kft.  Rimai Útépítő Kft  SchmidtGép 2002
Építőipari Kft.  Ifj. Szabó László (Vízinövény Webáruház) 
Tiszakürti Arborétum  Tiszakürti Hegyközségek  Tiszakürti
Községi Sportegyesület  Tiszakürti Szövetkezet  ÚTÉP
KER 97 Út és Közműépítő Környezetvédelmi és
Kereskedelmi Kft
Bartus Sándor és családja  Benkó József és családja 
Csabai László és családja  Ifj. Csabai László és családja 
Csontos Imre és családja  Gállné Szűcs Éva és családja 
Gulyás Kálmán és családja  K. Tálas László és családja 
Katona József és családja  Dr. Kecskés Béla és családja 
Keresztes Anita és családja  Dr. Kiss Györgyné és családja 
Kollárné Major Erzsébet  Komlós Ferenc és családja 
Kulik Bernadett és családja  Laczkó János és családja 
Mojzinger Tibor és családja  Soós Klárika és családja 
Szabó Anett és családja  Szabó Ilona és családja  Szabó
László és családja  Szeleczki Károly és családja  Szin
Zoltán és családja  Szombati Zoltán és családja  Ifj.
Szőgyör Sándor és családja  Szőgyör Sándorné és családja 
Szűcs Gáborné és családja  Tatárné Margó és családja 
Tálas László és családja  Zeiselné Füstös Ilona és családja
Ha valaki kimaradt a felsorolásból attól elnézést kérünk.

7



Becsöngettek

Véget ért a nyár, s a sárguló levelek az őszt köszöntik már. A
szünidei élmények megfakultak, elhalványodtak. Új
feladatok várnak diákjainkra, a tudás birodalmának újabb
lépcsőfokára kell mászniuk.

Ez a nyár sem múlt el nyomtalanul. Öröm volt számunkra,
hogy augusztus derekán, Balatonszárszón sokan táboroztak
diákjaink közül és remélhetőleg számos új élménnyel
gazdagodtak. Ehhez a nyári programhoz anyagi támogatást
nyújtott Tiszakürt és Csépa önkormányzata, melyet ezúton
szeretnék megköszönni.

Már eddig is létező, de folyamatosan bevezetésre kerülő
változások a 20142015ös tanévben.

A mindennapos testnevelés nem újdonság számunkra, hiszen
ebben a tanévben már hat osztálynak kötelező a
mindennapos mozgás megvalósítása.

Talán a legnagyobb változás a 16 óráig történő
benntartózkodás, mely az elmúlt tanévben már kötelező volt,
idén újra idegenül hat a szülőknek. A köznevelési törvény
változásai szerint a tanulóknak kötelessége a 16 óráig
szervezett egyéb foglalkozásokon részt venni. Az egyéb
foglalkozás lehet napközi vagy tanulószoba is. Ezek a
szabályok minden évfolyamra vonatkoznak.

A változás szerint tehát úgy néz ki, hogy alapból minden
tanuló napközis, a szülő kérelme, és az igazgató engedélye
folytán a napközis foglalkozás alól felmentést kaptak a
tanulók. Az általános iskolában a délutáni kötelező
(felzárkóztató, tehetséggondozó) illetve szabadon választott
(szakkörök) foglalkozáson kötelező a részvétel, ezért az
igazolatlan távollét éppúgy igazolatlan mulasztásnak számít,
mintha a diák a tanítási óráról hiányozna. Jelentősen bővült a
délutáni elfoglaltságoknak a tárháza. Minden tanuló számára
biztosítunk felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozásokat.

Kilenc féle szakköri tevékenységbe kapcsolódhatnak be
gyermekeink, külön énekkari foglalkozás van alsós és felsős
diákjainkanak. Sportfoglalkozások biztosítják számukra a
megfelelő testedzést. Három napközis csoport, és az első,
illetve második osztályban indított iskolaotthon remélhetőleg
a tanulmányi munka javulását eredményezi. Kérem a
szülőket, minél jobban használják ki az intézmény nyújtotta
lehetőségeket, gyermekeiket pedig bíztassák majd akkor is,
amikor a kezdeti lelkesedés alábbhagy.

Minden családnak köszönjük, hogy bizalmat szavazott
intézményünknek, és hozzánk íratta be gyermekét. Az első
osztályt az idei tanévben 16 kisdiák kezdi intézményünkben.
A tantestület létszáma és összetétele szintén változott a
nyáron. Dezső Csilla tanár néni az idei tanévtől testnevelést
és biológiát tanít iskolánkban. Szegedi Bernadett tanár néni
a rajzot tanítja 58. osztályig, valamint a felsős rajzszakkört
vezeti.

Osztályfőnökök a 20142015ös tanévben
1. osztály Szécsényiné Tálas Julianna
2. osztály Tálasné Nagy Judit
3. osztály Kovácsné Doma Ildikó
4. osztály Fehérné Szőke Erika
5. osztály Bódi Brigitta
6. osztály Sárai Gyöngyvér
7. osztály Kovács Zita
8. osztály Muzamel Gyula

Lényeges statisztikai adatok a tanévre vonatkozóan:
Tanulólétszám: 149. A napközis foglalkozásokat több mint
80 tanuló veszi igénybe, mellette a 30 első és második
osztályos diákunk iskolaotthonos.

Iskolánk igen magas számú pályázattal rendelkezik, több
területen is. A „Határtalanul” pályázatunkat megvalósításra
méltónak ítélte a Emberi Erőforrások Minisztériuma. Így
2015 májusában 7. osztályos diákjaink Erdélyi kiránduláson
vesznek részt.
Továbbra is folytatódnak a mentori rendszerű ÚTRAVALÓ
pályázatok, illetve kiegészülnek kifejezetten a 8. osztályo
sakat célzó mentori, ösztöndíjas segítséggel.
Kiemelten a halmozottan hátrányos gyermekek esély
egyenlőségét támogató pályázatunk ebben a tanévben
folytatódik, segítséget nyújtva annak az 50 diáknak, aki a
programban szerepel. Ennek keretében számos kulturális
rendezvényen, egyéni fejlesztésen, szabadidős programon
vesznek majd rész tanulóink.
Mindenkinek kívánok erőt, sikerekben gazdag új tanévet.

Tisztelettel Mészáros Mária

Fuss az egészségedért

Május 17én tizenkettedik alkalommal futottak az
egészségükért is Tiszakürtön. Az előző napok esős időjárása
után az égiek kegyeikbe fogadták a résztvevőket és a
szervezőket. Verőfényes időben sportolhatott mindenki.

A gyerekek korcsoportos futása után, a felnőttek 4 és 8 km
es futása következett, illetve edzettebb általános iskolások is
teljesítették a 4 kmes távot. A Tisza gátja sártengerré
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változott, így a futás útvonala a község utcáiban és a
szomszédos településre, Tiszainokára vezetett, majd az
iskolánál fejeződött be. Lelkes szülők, kísérők, pedagógusok
és versenytársak szűnni nem akaró biztatatása mellett
érkezett célba a tizenegy településről érkezett 140 versenyző
és egy gazdáját elkísérő magyar vizsla. Az érmeken kívül
számos különdíj is gazdára talált. Kiosztották a legfiatalabb
lánynak és fiúnak járó címet. Egy szép, cserepes virággal
kedveskedtek a legszebb korú hölgynek, valamint ajándék
csomaggal térhetett haza a legidősebb férfi. Megjutalmazták
azokat a családokat, ahonnan a legtöbb versenyző érkezett és
amelyik a legeredményesebb volt.
A legeredményesebb család címet Csikós Zoltán és két fia,
Zolcsi és Csanád érték el. Kupát kaptak a leggyorsabbak: 4
kmen BellaPálinkás Csilla Cibakházáról és Zsilka Sándor
Szolnoktól ( aki egyben pályacsúcsot ért el, 15:05 alatt ért
célba), a 8 kmes táv abszolút győztesei, DósaiMolnár
Szilvia Szentes és Petróczki Imre Martfű képviseletében.
Legtöbben úgy tértek haza, hogy jövőre ismét eljönnek erre
a jó hangulatú rendezvényre!

Tiszakürti érmesek:
I. kcs.: 2. Rab Veronika 3. Tatár Zoé Jázmin

1. Rab Viktor 2. Tamasi Bence
III. kcs. 2. Felföldi Mihály
V. kcs. 3. Oberna Réka 3. Váradi Ervin
4000 m: 1. Szűcs Zoltán 1. Csikós Zoltán 1. Váradi Ivett

2. Kovács Zita 2. Gáll Netta 2. Kiss Lajos
3. Fehér Erik
1. Fehérné Szőke Erika 3. Bori Edit

8000 m: 1. Csikós Zoltán

Köszönet a verseny támogatóinak: Budapest Sportiroda,
Hérán és Társa BtVirágbolt, Hérán József és Kovács
Magdolna, Horváth László Tiszakürtért Alapítvány, Körzeti
Általános Iskola és Diákönkormányzat, Négy Kovács Kft
Ruházat és Ajándékbolt, Ozirisz KftSzolnok, Tiszakürt
Községi Sportegyesület. Köszönjük a Polgárőrség segítségét
a rendezvény lebonyolításában!

Hármas-Körös-gáti futás

Június 7én ismét részt vettek iskolásaink a Szelevényen
rendezett futáson. A Horváth László Tiszakürtért Alapítvány
a tanévben sikeresen szerepelt gyermekeket támogatta a
nevezési díj befizetésével. A hirtelen érkezett kánikula
próbára tett mindenkit, de mindenki derekasan versenyzett és
sikeresen célba érkezett.

Eredmények:
Óvodások: 3. Csikós Csanád
I. kcs.: 2 km: 5. Szabó Martin
II.kcs.: 2 km: 3. hely: Csikós Zoltán 5. Gáll Netta

9. Ónodi Klaudia 12. Lakatos Márk
IV.kcs.: 4 km: 10. Fehér Erik 11. Zsoldos Attila 12. Téren Dávid.

Felnőttek versenyében 8 kmen Kovács Zita remek
versenyzéssel korosztályában 4. helyezést érte el.

Csikós Zoltán kitűnő iramú futással korosztályos 4. lett.
Köszönet a szülőknek, hogy segítettek a gyermekek
szállításában Gáll Csaba és családja, Csikós Zoltán és
családja, Nemes Andrea és Fehérné Szőke Erika!

Az iskola legeredményesebb sportolója

A 2012/2013. tanév legeredményesebb sportolója címet
Csikós Zoltán 4. osztályos tanuló érte el.
Zolcsi jó adottságokkal rendelkezik, tehetséges, emellett
sokat készül a versenyekre, gyakorol az otthoni kosárpalánk
nál, önállóan és közösen testvérével és édesapjával edz a
Tisza gátján. A tanulásra is odafigyel, hiszen a tanév végén
kitűnő bizonyítványt vitt haza. Eredményei: Kürtkerülő
duatlon 3. hely, Játékos sportverseny csapat 3. helyezés,
Dobd a kosárba! megyei döntő csapat 2. hely, Vásárhelyi
Futófesztivál 5. hely, Buzás János Futó Emlékverseny 3.5
km 3. hely, Fuss az egészségedért futás 4 km 1. hely,
HármasKörösgáti futás 3. helyezés. A Tiszakürt Községi
Sportegyesület gravírozott üveg plakettjét Katona József
elnök úrtól vette át Zolcsi a tanévzáró ünnepségen.
Gratulálunk és további sikereket kívánunk!

Szüreti futás

Ennek a tanévnek is az első sporteseménye a szüreti futás
volt. Az első időpontot az eső elmosta, de a finom szőlőt a
gyerekek elfogyasztották.
A következő hét csütörtök délutánján 51en húztak futócipőt,
hogy egy vidám futással köszöntsék egymást és a kellemes,
szép időt. E rendezvény elsősorban nem verseny, hanem egy
jó hangulatú közös sportolás. Ennek ellenére mindenki
lendületes futással, mosolygósan érkezett vissza az
Arborétum bejáratához.
Mindenki kapott egy kis emléklapot és müzli szeletet, a
leggyorsabbak pedig egyegy tábla csokit is.
A legfürgébbek: 12. osztály: Komlós Liliána és Csikós
Csanád, 34. osztály: Paulusz Adrienn és Szabó Martin, 56.
osztály: Jelenfi Ákos és Fülöp Kitti, 78. osztály: Jónás
Krisztina és Szőcs László.
Köszönjük a rendezvény támogatóinak segítségét és a
felajánlásokat: Dr. Kiss Györgyné, Művelődési Ház és
Könyvtár, Tálas László és Kocsis Mónika.

Paulovics Attila
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Ovis hírek

Cikkemet egy olyan kínai bölcsességgel szeretném
bevezetni, amelyik számomra nagyon fontos és egyben
találó is:

„Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot!
Ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát!

Ha terved egy életre szól, embert nevelj!”

Ismét elérkezett a szeptember, amely óvodánkban is a nyár
lezárását, az ősz kezdetét jelenti. Egy kis visszatekintő az
elmúlt időszakra. Május végén két fontos esemény is történt.
Az egyik a Gyermeknap, a másik a nagycsoportosok balla
gása. Gyermekeink szerencsések, mivel május végén két
gyermeknappal is megünnepeljük őket. Az egyik az óvodá
ban május utolsó péntekjén, a másik pedig másnap
szombaton az Arborétum előtti területen került megrende
zésre. Mindkét napra a felhőtlen vidámság, a soksok játék,
ügyességi feladatok voltak a jellemzőek. A résztvevők
élménydús, felejthetetlen napokkal lettek gazdagabbak.
Május utolsó szombatján elbúcsúztak az iskolába menő
nagycsoportosok. Értékes, szép műsorral elevenítették föl a 4
év emlékeit, búcsút vettek az óvó néniktől, dajka néniktől és
az itt maradó társaiktól is. 11 gyermek ballagott el és kezdte
meg tanulmányait az általános iskola első osztályában.

A nyár folyamán is nyitva állt az óvoda kapuja. Többségben
olyan gyermekek jártak, akiknek dolgoztak a szülei, így a
nyári óvodai élet jelentett számukra kikapcsolódást, bizton
ságot.
A takarítási szünet július utolsó két és augusztus első hetében
zajlott. Sajnos csak a kötelező tisztasági meszelésre
kerülhetett sor, de így is esztétikusan berendezett csoport
szobák várták a szeptemberben újra érkező gyermekeket.
Nyár végén megérkeztek az új asztalok és nagyon várjuk
már az öltözőszekrényeket is a csoportszoba előterébe, amik
hamarosan elkészülnek. Ennek megvalósítása pályázati
forrásból sikerült.
Az esélyegyenlőség biztosítása, a meglévő hátrányok
csökkentése érdekében továbbra is folytatódik a tavaly
szeptember 1jével elindult TÁMOPOS „A Körzeti
Általános Iskola és Óvoda Tiszakürti Intézményeinek
esélyegyenlőségi alapú fejlesztése” című projekt. Jelenleg 8

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekkel foglalkozunk
heti 2 alkalommal 11 órában.

Nálunk szeptemberben kezdődik a nevelési év, a munka.
Fontos szerepet tölt be az óvodai életünkben a környezet
megismerése, megszerettetésére, védelmére nevelés. Az őszi
hónapok sok lehetőséget adnak a kirándulásokra, sétákra.

Szeptember 30án kedden délekőtt mindkét csoport egy
lovasakocsis kiránduláson vett részt. Uticélunk a Pfeffer
birtok vol. A birtokon diót vertünk, szedtünk, törtünk.
Begyújtottuk az udvari kemencét, és ott burgonyát, szilvás
diós almát, és tököt sütöttünk.
Míg sült, megnéztük az állatokat, baromfikat. Különlegesség
volt a mangalica malac. Felejthetetlen délelőttöt töltöttünk
ezen a szép őszi napon egütt. Köszönet érte Pfefferné
Magdikának, Pápai Marikának és természetesen kollégáim
nak is. Másnap, október elsején szerdán a süni csoport ismét
kiránduláson vett részt. Cserkeszőlőben a Lovas  udvarban.
Itt is megismerhettek állatokat testközelből, lehetőség nyílt
állatsimogatásra is. Legnagyobb élmény a lovaglás volt.
Ügyességi feladatokat is végehajtottak. Amíg két gyermek
lovagolt, addig a többiek ügyességi játékokat játszottak.
Mindenki lovagolt, ügyesek, aktívak voltak. Jó magavisele
tükért a lovas udvar vezetője meg is dícsérte gyermekeinket.

Arra törekszünk, hogy minél több színes és változatos
programmal tegyük még emlékezetesebbé ezt az időszakot a
gyermekek részére. Folyamatosan megfigyeljük az őszre
jellemző jegyeket, a madarak költözését, a rovarok eltűnését,
a levelek színes átalakulását, pompázását, majd végül a
lombhullást. Sokat jelentenek ezek a közös programok. Az
ilyen együtt átélt közös élmények még jobban elősegítik a
kapcsolatépítést, barátságok szövődését és nem utolsó
sorban környezetünk, Szülőföldünk megszerettetését.

Kívánom, hogy e szép, színes évszakban is minél több
élményben lehessen részük gyermekeikkel, családjukkal
együtt! Megragadom az alkalmat, hogy egészségben,
élményekben gazdag időszakot kívánjak gyermekeinknek,
kollégáimnak és a Tiszakürti Hírmondó minden kedves
olvasójának!

Nagy Éva Anna
Óvodavezető
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Tiszakürt Községi Sportegyesület

Egyesületünk 2014. május 24ére programokban gazdag,
tartalmas gyermeknapot szervezett a község gyermekei
számára. A rendezvény nagyon jól sikerült, a programokon
sokan részt vettek, 243 regisztrált résztvevő részére készült
az ebéd. A délelőtti sorversenyeket, ügyességi feladatokat az
iskola dolgozóinak segítségével bonyolítottuk le. Az ebédre
készült öregtarhonya elfogyasztását követően kutyabemu
tatót láthattak a gyerekek, majd Orsi, később pedig Ágoston
Anita gyermekműsorral szórakoztatta a közönséget.
Ismételten volt egész napos ingyenes légvár, aminek nagyon
nagy sikere volt. A Nagycsaládosok Egyesülete népi játékok
kal várta az érdeklődőket. Délután 4 órától a lányok az
asszonyok ellen, a fiúk pedig a férfiak ellen játszottak
kispályás focimérkőzéseket. Este pedig Ágoston Anita és
Tamás közreműködésével gyújtottuk meg a tábortüzet.
Nagyon jó hangulatban telt el a nap, reméljük, mindenki jól
érezte magát.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a segítséget, közremű
ködést a szakácsoknak: Gulyás Kálmánnak, id. Bordás
Istvánnak, Tatár Sándornak, Kakuk Lászlónak és Gácsi
Gyulának, valamint minden segítőnknek, támogatónknak!

Támogatóink voltak: Cirax Kft., Cemax Kft., Mészáros
Lajos, Csabai László, ifj. Csabai László, Szeleczki Károly,
Nagycsaládosok Egyesülete, Kocséri Zoltán, Dr. Kecskés
Béla, Kecskés András, Komlós Ferenc, Tiszakürti
Szövetkezet, Szabó László (Tiszakürt), Gál József és
családja, Berezvai József, Mári Anita, Református Egyház
Tiszakürt, valamint az általános iskola és a gyermekotthon
dolgozói. Reméljük jövőre hasonlóan színvonalas
rendezvényt tudunk majd együttes erővel megszervezni.

A Sportegyesület, mint az elmúlt néhány évben, idén is részt
vett az általános iskolai tanévzárón június 19én, ahol
Katona József az egyesület elnöke az iskola legjobb tanuló
sportoló diákjának, Szűcs Zoltánnak nyújtott át díjat a
Sportegyesület nevében.

Július 5én került sor a Nemzetközi Kürtök Találkozójára a
szlovákiai Strekov (Kürt) községben, ahol a futballcsapat 5.
helyezést ért el. A hangulat és a vendéglátás kifogástalan
volt, örülünk, hogy ott lehettünk.

Augusztus 20án a községi rendezvény mellett két csapat
részvételével kispályás labdarúgó torna került megrendezés
re. A kevés résztvevő miatt a főzőversenyben nem vettünk
részt. Reméljük, hogy a közeljövőben megszervezésre kerülő
programokon nagyobb lesz az érdeklődés.

Szeptember 27én került megrendezésre Cserkeszőlőben a
már hagyományosnak mondható CserkeszőlőTiszakürt
Öregfiúk mérkőzés. Vegyes csapattal vettünk részt az
eseményen, a végeredmény: 11. Nagyon jól éreztük
magunkat, a vacsora finom volt, ezúton is köszönjük a
vendéglátást. Jövőre azért igyekszünk egyel több gólt
szerezni, mint az ellenfél.

Az őszi téli időszakra az alábbi programokat tervezzük:

 Október 23án az Október 23. Kupa, kispályás labdarúgó
tornára várunk jelentkezőket

- Október 24én a Tabán sörözővel billiárd és teke verseny
megrendezését tervezzük

 December első hétvégéjén a Bihari Napok megrendezését
tervezzük, sakk, pingpong, teremfoci mérkőzésekre várjuk

a jelentkezőket, ezt követően pedig megemlékezést tartunk a
temetőben Bihari Imre sírjánál.

 December 31ére ismét tervezzük a Szilveszteri Batyus
Bál megrendezését a tiszakürti Művelődési Házban.

Támogatott rendezvényeink:
 Október 4. Kürtkerülő duatlon
 December 6. Mikulás futás
 December 19. Általános iskolai és óvodai Karácsonyi

Ünnepség
A jövőben is szeretettel várunk minden érdeklődőt, hiszen
célunk, hogy megmozgathassuk a község aprajátnagyját.
Sportoljanak, szurkoljanak, mulassanak velünk!

Tiszakürt Községi Sportegyesület

Tigyi László Bogarasban született, és iskolába is oda járt. Je
lenleg Tiszasason él feleségével. Fiatal kora óta nagyon so
kat dolgozik. Ápolja kertjét, gyümölcsfáit. Szabadidejében
verseket ír, melyekben a tiszai táj szeretete, a családhoz való
kötődés és hazaszeretet szép mintáit figyelhetjük meg.
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A tisza

A Tisza télen
Nyugovóra tért
Soványka testén
Szabdalt jég regél.

Parton a füzek
Hallják meztelen,
Téli zord szelétől
Fázva kérgesen.

Hallja azt a Hold
Ezüstje lobog,
Ezüstjével, hogy
Idelenn bolyong.

Bú mégsem sebzi
Megfagyott arcát,
Sok ezer éve
Őrzi hatalmát.

Partja ölében
Télen, ahogy jár,
Fagyos kötényben
Dalóló madár.

Tiszasas:
1994. december 15.

A Tiszatáj óriás virág

A reggeli napfényben
Tündöklő, szép Tiszatáj,
Olyan e táj,
Mint egy óriás rózsaszál.
Itt van velem,
Zöld erdői, zöld mezői,
Itt van velem,
A csöndben, kúszó folyói,
Itt van, csöndben az ember
S velünk a szeretet,
Mely életutam végéig
Megnyugtatja szívemet.

Velem van, felettem a Nap
Velem van, este a Hold
S a holdfény tündöklése
Itt, velem van,
A falu kongó haragja,
A harang gyönyörű kongása,
Ő hírdeti a föld szépségét,
Az élet sokszínűségét,
A szívem szeretetét,
E végtelen nagy világnak.
Ő hírdeti e föld békéjét,
Ez a szeretet országa.

Tiszasas: 2002. december 7.



Megvalósult egy elképzelés
Elkészült az új autóbuszváró

Egy kis településen vagyunk, nehéz anyagi körülmények
között. A sok jó ötlet ellenére kevés elképzelés valósulhat
meg, de az összefogásnak, kitartásnak köszönhetően képesek
vagyunk tenni a faluért.
Ennek eredményeként valósulhatott meg az új buszváró,
melynek ötlete Martók Istvántól és Péter Lászlótól ered, a
megvalósításban pedig nagyon sokan segítettek és részt
vettek. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet
nyilvánítsunk mindazoknak, akik nélkül ez a terv nem
válhatott volna valóra.

Támogatók:

Tiszakürt Község Önkormányzata
Dr. Kiss Györgyné

Komlós Ferenc
Tálas László
Fekete Tamás

Rimai Útépítő Kft.
Anda Kft.

Trabach János
Szabó László (Korona Élelmiszer Üzlet)

Tiszakürti Arborétum
Balla Károly

Magyar László (AntaLac Kft.)
K. Tálas László

Képviselő Testület

Önkéntesek:

Martók István  Péter László  Fodor Tamás  Szabó László
Kis András  Csikós Gergő  Gáll Csaba

Önkormányzat dolgozói
Közmunkaprogram dolgozói

Ha valaki kimaradt a felsorolásból, attól elnézést kérünk.

Ezen "projekt" sikerességén felbuzdulva, szeretnénk a busz
váró folytatásaként megszépíteni a szoborkertet és az út túl
oldalán álló buszvárót is. Ehhez kérjük a lakosság ismételt
összefogását, támogatását, lehetőségeikhez mérten.
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TISZAKÜRTI HÍRMONDÓ
NYTSZ:B/PHF/520/80
Független falusi krónika.

Megjelenik negyedévente.

Főszerkesztő: Csabainé Huszár Zita

Felelős szerkesztő: Mezőné Vakhal Margit

Kiadó és szerkesztőség:

Községi Kulturál is Központ és Könyvtár

5471 Tiszakürt, Táncsics M. út 2-4. Tel. : 56 / 31 8 - 051

A számítógépes szerkesztés és tipográfia a könyvtárban készült.

Megvásárolható a könyvtárban, az ABC-ben és a terjesztőknél:

Soós Klárika és Szőgyör Sándorné

40 év

Búcsúzom minden kedves
Olvasótól, átadom a "stafétabo
tot" kolléganőmnek, akinek kívá
nom, hogy legyen sok öröme
ebben a csodálatos munkában.
Érettségi után véletlenül kerültem
erre a pályára. Csík Miska bácsi
és Smutáné Júlia néni egyengette
első lépéseimet.

A főiskola (könyvtáros  népművelés szak) elvégzése után
már egy kicsit könnyebben mentek a dolgaim.
Igazán szerencsésnek tartom magam, hiszen a 40 év alatt azt
csinálhattam, amit igazán szerettem.

Visszapillantva kellemes, és szép emlékeket őrzök a pávakör,
a színjátszó és néptánccsoport foglalkozásairól, fellépéseik
ről, a nyugdíjas klubbal közösen szervezett találkozókról és
kirándulásokról, a kamasz tanyáról, hogy csak néhányat
említsek.
Munkám során számos ismert emberrel, íróval, művésszel
találkoztak a tiszakürtiek, akik a községi rendezvények
vendégei voltak. A falunapok, a testvértelepülési és az
elszármazottak talákozói, a szüreti mulatságok és egyéb
rendezvények szép emlékeit őrzöm.
Örömmel tölt el, hogy számos kisdiákkal szerettettem meg
az olvasást, hiszen a mai rohanó világban egy jó könyv,
néhány vers átsegíthet az élet nehéz dolgain.
Köszönöm a megyei szakfelügyelet dolgozóinak és kedves
kollégáimnak, hogy tanácsaikkal segítették munkámat.
A Tiszakürti Hírmondó első számait 1991ben K. Tálas
Lászlóval szerkesztettük, mely a mai napig rendszeresen
megjelent Mezőné Margó közreműködésével.
A 40 év alatt számos alkalommal kaptam segítséget
pedagógusoktól, óvónőktől a programok összeállításában.
Rendezvényeink szponzoraira anyagilag, míg a polgárőr, a
nagycsaládos és a sport egyesület tagjaira, valamint az
egyéni segítőkre a zavartalan lebonyolításban mindig számít
hattam. Köszönet mindenkinek érte.
Munkám elismeréseként az idei falunapon megkaptam a
Tiszakürtért Emlékérem arany fokozatát, melyet köszönök.

Hálás szívvel köszönöm kedves jóbarátom Kürti Kovács
Sándor író emléklapját, melyre egy csodálatos verset írt
nekem búcsúzóul. Szeretném megosztani Önökkel.

Bemutatkozás

Csabainé Huszár Zita vagyok a
Községi Kulturális Központ és
Könyvtár új vezetője (Ibolya
utódja).
1988. június 14én születtem
Szentesen.
Lakóhelyemen, Cserkeszőlőn
jártam óvodába és általános
iskolába.
A középiskolai tanulmányaimat

Kecskeméten folytattam a Bolyai János Gimnázium
angol tagozatán.

Érettségi után felvételt nyertem a Szent István Egyetem
Alkalmazott Bölcsészeti Karára Jászberénybe, ahol
2009ben andragógus  művelődésszervező diplomát
szereztem. 2011ben párommal összeköltöztünk, és
azóta tiszakürti lakos vagyok. 2012 márciusától
Cserkeszőlőben kulturális szervezőként dolgoztam.
2012ben férjhez mentem. 2013 júniusában
megszületett a kislányom, és egy évig GYEDen
voltam. Az egy év eltelte után úgy éreztem, hogy
hiányzik a munka, a kihívás, a nyüzsgő életmód,ezért
megpályáztam a Községi Kulturális Központ és
Könyvtár vezető pozícióját.

Nagy örömömre megnyertem a pályázatot és
elfoglaltam „elődöm”, Kovács Istvánné helyét. A
munka mellett elkezdtem egy segédkönyvtáros képzést
is, hogy ne csak a rendezvényeken tudjak magamból
100%ot adni, hanem a könyvtárba is. Fontosnak
tartom, hogy helybeliként közvetlenül tudok érintkezni
a lakossággal és jobban szem előtt tudom tartani az
igényeiket, és persze nyitott vagyok minden újításra.
Úgy gondolom, hogy egy újabb kihívást, és – nem
utolsó sorban szakmai előrelépést is jelent számomra
Tiszakürt könyvtárának és kulturális központjának ve
zetése.

Elsődleges célom a lakosság kulturális elvárásainak
megfelelni, és az életüket felpezsdíteni egyegy
színvonalas programmal.
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Mikor a könyvtáros búcsúzik,

a könyvek szorongnak egy kicsit,

vajon ki viseli gondjukat,

és úgye, mint aki búcsúzik?

Mikor a könyvtáros búcsúzik,

az olvasók arca komorabb,

s sokáig érzik azt a hiányt,

ami elmentével ott maradt!

Mikor a könyvtáros búcsúzik,

az írók szemében könny ragyog,

köszönetül, amit értük tett,

könnyeznek neki egy csillagot.



Prog ramel őzetes

Október 16. Országos Könyvtári Napok

Együtt az egészségünkért!

Egészséges életmóddal kapcsolatos

előadás és termékbemutató

Október 1 7. Országos Könyvtári Napok

Olvas Jász – Nagykun – Szolnok megye

Hangos felolvasást tart Németh György.

Október 22. Ünnepség - Koszorúzás

November 28. Ki tud többet? (vetélkedő)
December 1 8. Iskolai Karácsonyi ünnepség

December 21 . Falukarácsony

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Székely Jánosné
született Nagy Mária

temetésén megjelentek és virágaikkal,
részvétükkel enyhítették fájdalmunkat.

A gyászoló család.

Szü l e tés :

Vágó Hunor Máté anyja neve Bartus Aranka

Mucsi Enikő anyja neve Vilhelm Katal in

Kasza Lili anyja neve Ónódi Gyöngyi

Házasság :

05.02. Nálhi Ákos - Erdős Katal in

05.24. Kálmán József - Zobin Melinda

08.02. Fekete András - Kómár Hanna Mária

08.30. Cseuz Gábor - Kránicz Anita Mária

09.06. Bencsik Róbert - Balla Rozália Magdolna

09.1 3. Hajdú Gábor - Tóth Éva

Hal á l ozás :

Tálas István Petőfi u. 6.

Váradi Sándor Fő u. 27.

Saponyi Gáspár Akácfa u. 3.

Meleg Lajos Gyula Sárköz 8.

Istroán György István Fő u. 11 .

Csikós Károlyné Muszályszőlő 5.

Székely Jánosné (Nagy Mária) Tabán u. 1 9.




