tárgyalást a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII
törvény rendelkezéseinek megfelelő közszolgáltatóval,
Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottsága 2014.
szeptember 29i ülésén megtárgyalta Tiszakürt Község
Önkormányzatának 2014. I. féléves beszámolóját, a 2014.
költségvetési rendeletmódosítást, a Tiszazug Turizmus
Szövetség kérelmét, a szociális célú tüzelőanyag vásárlás
pályázathoz való csatlakozásról szóló előterjesztést, a
Tiszakürt Községi Önkormányzat likvidhitel keretszerződés
előkészítéséről szóló előterjesztést, és azt a képviselő
testületnek elfogadásra javasolta.

2. továbbá felkéri Keresztes Anita jegyzőt a közszolgáltatási
szerződés és a rendeletet elkészítésére.

Tiszakürtön 2014. október 12én megtartott választás
eredményes volt. A névjegyzékben szereplő választópol
gárok száma 1162 fő. A választópolgárok 49,4%a adta le
voksát a jelöltekre.
A választás eredménye az alábbiak szerint alakult:

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete a
Tiszazugi Turizmus Szövetség kérésének helyt adva,
elfogadta a lakosság arányosan ráeső 53.000 Ft megtérítését.

Polgármesterjelöltekre leadott érvényes szavazatok száma
563 volt. A szavazatok megoszlása a következőképpen
alakult:
 Dr. Kiss Györgyné
független jelölt 227
 Kiss Lajos
független jelölt 154
 Józsa István
független jelölt 104
 Hajdú Sándor
független jelölt
78

A képviselőtestület úgy határozott, hogy a Tiszakürt Rózsa
út 10 szám alatti terület 27/1 hrsz. ingatlan tulajdonjogának
rendezését támogatja oly módon, hogy az ingatlan a Magyar
Állam tulajdonába és a Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság vagyonkezelésébe kerüljön.
A képviselőtestület felkérte a polgármestert az ingatlan
vagyonértékének meghatározásához egy független érték
becslő megbízására, a vagyonátruházás további részleteit az
értékbecslés függvényében egy későbbi testületi ülésen
döntésbe foglalja.

A polgármester jelöltekre leadott érvényes szavazatok
40,32% val Tiszakürt Község megválasztott polgármestere:


Dr. Kiss Györgyné

A település 2014. január 1i lakosságszám alapján a
képviselőtestület létszáma 6 fő. Így 6 fő képviselő meg
szavazására kerülhetett sor. A képviselőjelöltekre leadott
érvényes szavazatok száma 2766 volt, amely az alábbiak
szerint oszlott meg:

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete meg
tárgyalta és egyhangúan elfogadta a Kunszentmártoni
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi, valamint a
2014. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját.





















A képviselőtestület úgy határozott, hogy a BURSA
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
2015. évi fordulójához csatlakozik.
2014. évi zavartalan gazdálkodását biztosító, a működés
során átmenetileg előforduló likviditási gondok elkerülése
érdekében, a takarékossági intézkedéseket is figyelembe
véve likviditási hitel igénybevételének lehetőségéért fordul a
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezethez, mint a
számlavezetőjéhez.
A képviselőtestület megtárgyalta a szociális célú tüzelő
anyag vásárlás pályázatot. Az önkormányzat a pályázatban
részt kíván venni, és a tűzifát ingyen kiszállítja a lakos
ságnak.
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete meg
tárgyalta a nem közművel gyűjtött szennyvíz szabályozási
kötelezettségéről szóló 46/2014.(VI.05.) számú határozat
módosítását és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Szeleczki Károly
Kiss Lajos
Komlós Ferenc
Sinka Andrea
Csabai László
Patkó András
Gulyás Kálmán
Dr. Kiss Györgyné
Mojzinger Ildikó
Józsa István
Hajdú Lajos
Balla Károly
Kakukné Gácsi Nóra
Oberna Károlyné
Büttösi Zoltánné
Szín Tamás
Gesztelyi Nagy Zoltán
Hajdú Sándor
Szabó Miklós

független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt
független jelölt

A megválasztott képviselők:




1. A közszolgáltatás elvégzésére szükséges közszolgáltató
kijelöléséhez felkéri a polgármestert, hogy a folytasson
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Szeleczki Károly
Komlós Ferenc
Csabai László





Kiss Lajos
Sinka Andrea
Patkó András

242
217
194
193
191
190
173
170
146
144
135
127
125
99
98
98
97
80
47

kíván változtatni.
A polgármester, az alpolgármester és a képviselők az esküt
letették. A képviselőtestületnek továbbra is két állandó
bizottsága maradt:

Az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottsága megtár
gyalta a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi
szabályairól szóló rendelettervezetet, a Tiszakürti Közös
Önkormányzati Hivatal felülvizsgálatát, a beton hasznosítási
engedélyre kérelem benyújtását, az Arborétum fogadó
tulajdon jogáról szóló előterjesztést, és azokat a képviselő
testületnek elfogadásra javasolja.

 Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság
 Szociális és Humánpolitikai Bizottság
A képviselőtestület Ügyrendi és Településüzemeltetési
Bizottság tagjait az alábbiak szerint választotta meg:
Elnöke:

Komlós Ferenc

képviselő

Tagjai:

Csabai László
Patkó András
Rabb Anikó
Tálas László

képviselő
képviselő

A képviselőtestület egyhangúan elfogadta Tiszakürt Község
piac működésével kapcsolatos tájékoztatást, a piac díjain
nem kíván változtatni.
Tiszakürt Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott
be 92 erdei m3 keménylombos tűzifára. Az önkormányzat
1.752.600 Ft támogatást kapott.

A képviselőtestület Szociális és Humánpolitikai Bizottság
tagjait az alábbiak szerint választotta meg:
Elnöke:

Kiss Lajos

képviselő

Tagjai:

Sinka Andrea
Patkó András
Kakukné Gácsi Nóra
Román Bertalan

képviselő
képviselő

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy
határozott, hogy a 2013. március 1. napján Nagyrév Község
Önkormányzatával létrehozott Tiszakürti Közös Önkor
mányzati Hivatalt a Mötv. 85 § (3) bekezdés alapján
fenntartja 2015. január 1. után is.
A Képviselőtestület megtárgyalta és úgy határozott, hogy a
tiszakürti 202 hrsz. alatt tárolt, bontásból származó beton
törmelékre megkéri a hasznosítási engedélyt. A hasznosítási
engedély kérelmével kapcsolatos költségekre a költségvetés
ben fedezetet biztosít.

Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 74. § (1) bekezdésében kapott felhatal
mazás alapján Szeleczki Károly önkormányzati képviselőt
társadalmi megbízatású alpolgármesterré választotta.

Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
megtárgyalta és egyhangúan elfogadta, hogy meghirdetésre
kerüljön a védőnői pályázat az ingyenes szolgálati lakás
használattal.

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy
határozott, hogy Szeleczki Károly alpolgármestert delegálja
a Tiszazugi Ivóvízminőség Önkormányzati Társulásba, és a
Hulladék Rekultivációs Társulásba.
Az Önkormányzat képviselőtestülete rendkívüli támogatási
igényt nyújtott be. Ez a rendkívüli támogatási igény a
működési kiadások fedezésére és olyan eseményekre lenne
fordítható, amit az Önkormányzat önerejéből nem tud meg
valósítani.

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy
határozott, hogy Kiss Lajos Szociális és Humánpolitikai
Bizottság elnökét, Komlós Ferenc Ügyrendi és Település
üzemeltetési Bizottság elnökét, és Dr. Kiss Györgyné
polgármestert delegálja a Tiszakürt  Nagyrév Községek
Gyermekjóléti és Családsegítő Társulásba.

Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
megtárgyalta a 2014es belső ellenőrzési beszámoló, a belső
ellenőrzés kifizetésének felülvizsgálatáról szóló előter
jesztést és úgy határozott, hogy a 9300/2014. (IX.30.) számú
határozatát akként módosítja, hogy a belső ellenőrzési terv
12. pontjában foglalt ellenőrzésről szóló beszámolót a 2.
ellenőrzés megállapításainak módosításával elfogadja. A
belső ellenőrzési terv kiegészítéseként készített 3. ellenőrzés
beszámolóját nem fogadja el.

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy
határozott, hogy Dr. Kiss Györgyné polgármestert delegálja
a Tiszazugi Önkormányzati Társulásba.

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottsága megtárgyalta
Tiszakürt Község piac működésével kapcsolatos előterjesz
tését. A Bizottság egyetért a piac jelenlegi díjaival, azon nem

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete
megtárgyalta az AGROTÜZÉP téves számlázásból adódó
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különbözet megtérítésére tett ajánlatát. A testület hozzájárul,
hogy a téves számlázásból adódó 406 352, Ft különbözetet
Komlós Ferenc az Önkormányzat igényeit figyelembe véve,
folyamatosan 2015. április 30. napjáig az önkormányzati
ingatlanok karbantartásához szükséges építőanyagok és
vasáru formájában térítse meg.

Az Erzsébetprogram keretében idén 7 célcsoport számára
68 pályázatot hirdetett a Magyar Nemzeti Üdülési Alapít
vány. A nyugdíjasokat érintő pályázatok után már a
gyermekeknek kiírt idei pályázatok is elérhetőek az alábbi
weboldalon: www.erzsebetprogram.hu
A pályázatok kizárólag a weboldalon található elektronikus
adatlap kitöltésével nyújthatók be. Annak érdekében, hogy a
kormány által támogatott Erzsébetprogram üdülési lehető
ségei minél több ember számára válhassanak elérhetővé, a
pályázni szándékozó nagycsaládok, fogyatékossággal élők és
nyugdíjasok az ország több mint 1500 pontján, többek között
a kormányablakoknál is kérhetnek személyes segítséget.
A negyedik évébe lépő Erzsébetprogram keretében idén
mintegy 70 pályázatot ír ki a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány, amely az elmúlt három év tapasztalatai alapján
hosszas mérlegelés után úgy döntött, hogy az idei pályázatok
beadása lépcsőzetesen, 1530 napos időközönként történik.
Elsőként, január 9én a nyugdíjasoknak szóló szociális üdü
lési és a tavaly nagy sikert aratott kedvezményes fürdőjegy
pályázatok, január 19én a nyári Erzsébettáborok és a
Tavaszi / Őszi kirándulások nyíltak meg. A nagycsaládosok
nak szóló pályázat februárban, a későbbiek során a többi
kedvezményezettnek szóló kiírás fokozatosan válik majd
beadhatóvá.
A táboroztatás kiemelt jelentőséggel bír a jövőben is, így
január 19től a gyermekeknek kiírt idei pályázatok is elér
hetőek már a weboldalon. A több mint 60 általános és
tematikus táborra, a tavaszi és őszi kirándulásra, valamint az
egyéb, gyermekeknek szóló kiírásokra január 19e és július
1je között nyújthatók be a pályázatok.
Az Erzsébettábor a gyermekek tartalmas pihenésének
lehetőségét biztosítja, központi költségvetési finanszírozás
sal: 3 milliárd forintot szán erre a kormány. A kiránduló és
táborozó fiatalokat zömében 3 helyszín várja: a balaton
berényi, a fonyódligeti és a zánkai Erzsébet táborok, ahol
10002000 forint önerő mellett teljes ellátást és programokat
biztosító 6 napos táborokban, vagy 3 napos kirándulásokon
vehetnek részt.
Érdekes színfolt az Erzsébettáborok között az első, határon
túl megnyitott szálláshely, az Erzsébet Tábor Ivó, amely 150
fő befogadására alkalmas. A székelyföldi tábort tavaly
nyáron vehették birtokukba a gyermekek.
A két évvel ezelőtt útjára indított Napközi Erzsébettáborok
keretében a szünidő ideje alatt az iskolákban szerveznek
programokat a gyerekeknek, napi négyszeri étkezés biztosí
tása mellett. Az egyhetes program önköltsége 500 forint
gyermekenként. Az első évben kísérleti jelleggel 500
gyermek vett részt a programban, tavaly 3 ezer, idén pedig
már 15 ezer gyermek számára kívánják ezt a lehetőséget
biztosítani.
Annak érdekében, hogy a kormány által támogatott Erzsébet
program üdülési lehetőségei minél több ember számára
válhassanak
elérhetővé,
a
pályázni
szándékozó
nagycsaládok, fogyatékossággal élők és nyugdíjasok az
ország több mint 1500 pontján, többek között a
Kormányablakoknál is kérhetnek személyes segítséget.

Tiszakürt Község Önkormányzat és Nagyrév Önkormányzat
egyhangúan úgy határozott, hogy a 2013. március 1. napján
létrehozott Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatalt az
Mötv.85 § (3) bekezdés alapján 2015. január 1. után is
fenntartja. 3/2013. Ezzel egyidejűleg módosítja a megál
lapodást is.

Tiszakürt Község tisztelt lakossága a közmeghallgatáson
tájékoztatást kaphatott a bűnmegelőzésről és a kábítószer fo
gyasztásról, illetve annak helyi tapasztalatairól. A tájékoz
tatást Egedi István r. alezredes, kapitányságvezető, és Jordán
Katalin r. őrnagy asszony tartotta.
Dr. Kiss Györgyné polgármester asszony közeljövőben
megvalósulandó terveiről szólt.
Keresztes Anita jegyzőnő beszámolt a Közös Hivatal
felülvizsgálatának eredményéről.
Tájékoztatást kapott a lakosság, hogy 2014. december 15től
újra bejön a Szolnokról 18:10kor induló és Tiszakürtre
19:22 érkező volán buszjárat.
A Közmeghallgatás falugyűléssel zárult.
Keresztes Anita
jegyző

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy községünkben az
önkormányzat két munkatársa ebösszeírást fog végezni
február és március hónapban. Minden négy hónaposnál
idősebb kutyát be kell jelentenie a tulajdonosoknak. Az
ebösszeírást háromévente kötelező elvégezni. Aki nem tesz
eleget adatszolgáltatási kötelezettségének, az minimum 30
ezer forint pénzbírságra büntethető.
Községünkben az utóbbi időben jelentősen megnőtt a kóbor
ebek száma, az önkormányzat célja az ebösszeírással, hogy
kiszűrje azon ebeket, amelyeknek községünkben nincs gaz
dája.
Kérjük a lakosság közreműködését az ebösszeírásban!
Keresztes Anita
jegyző

4

ennek bizonyítéka, hogy Kövesdy Zsolt atya egy képpel
ajándékozott meg minket, mivel a kis óvodák közül mi
voltunk a legsikeresebbek. Szécsényi Doroti arany, Tompa
Tamás ezüst oklevéllel tért haza. Ezúton is gratulálunk nekik
és köszönjük a szülők segítségét a felkészítésben.

Lezártuk a 2014es évet. Kiki elvégezte a számvetést, hogy
milyen is volt. Sőt már az újévi fogadalmakat is megtettük.
A közélet értékelését is elvégzi a lakosság nagy része, főleg
ami a szűk környezetünket, községünket érinti. Rangsoroljuk
mi volt a legnagyobb esemény, és mennyire találkozott el
képzeléseinkkel.
Az elmúlt év legnagyobb eseményének én a helyi válasz
tásokat tartom. Soha ennyi ember nem vállalta fel a megmé
rettetést, mint most, és ez szép dolog. Minden indulásnál ott
volt a két lehetőség, vagy sikerül, vagy nem. Viszont a nemet
nem is könnyű felvállalni. Ennek ellenére sokan megtették.
Ezért pedig köszönet jár.
Indultak, mert úgy érezték, tudnak tenni valamit
lakóhelyükért, és vállalták volna azt a nagy felelősséget,
amivel az jár. Minden szavazásnak, kéznyújtásnak óriási
súlya van. Az emberek százainak az életét befolyásolja, vagy
a falu helyzetét határozza meg. Nincs olyan döntés, ami
minden családnak és a falunak is egyformán előnyös. Hány
szor, de hányszor kell felvállalni népszerűtlen feladatokat.
Még egyszer köszönöm, hogy a faluért ezt megtették.
A sikereseknek pedig azt kívánom, hogy meg tudják
valósítani a terveiket! Éljenek a kínálkozó lehetőségekkel, és
ami nagyon fontos, teremtsenek új lehetőségeket! Úgy tudja
nak dönteni, hogy abban a lakosság érezze a jó szándékot,
együttérzést, felelősséget! Támaszkodjanak a községünk
segítőkész erőire! Szívből kívánok erőt, egészséget, türelmet,
önzetlenséget, kitartást és eredményes munkát! Ha önök
sikeresen és jól döntenek, a mi életünk lesz nyugodtabb,
békésebb, környezetünk szebb és élhetőbb.
Ehhez mi lakosok is járuljunk hozzá erőnk és tudásunk
szerint! Magunktól is várjuk el azt, amit a vezetőinktől. Ne
gátoljuk, hanem segítsük őket! Tiszteljük, becsüljük és
segítsük egymást! A jóindulat vezérelje a mi tetteinket is!
Próbáljuk alakítani, használni mi is a jövőnket! Legyen
békés, boldog, nyugalmas és élhető az új esztendő! Szívből
kívánom.
Fülöp Zoltánné

December 5én a gyermekek nagy örömére ellátogatott
hozzánk a Mikulás. Versekkel, dalokkal kedveskedtünk neki.

Idén a karácsonyvárás, az Advent időszaka másként zajlott
óvodánkban, mint eddig. Nagyobb hangsúlyt fektettünk a
készülődésre, a várakozásra, az ünnepre való felkészülésre.
Az öltözőket és a csoportszobákat gyönyörűen feldíszítettük.
Adventi előkészületeinket az Adventi koszorú közös elké
szítésével kezdtük, melyen minden héten meggyújtottunk
egyegy gyertyát. Ebédnél halk zeneszó kíséretében minden
asztalra odakerült a koszorú.
Sokat kézműveskedtünk. Dobozokat, "szaloncukrot" csoma
goltunk az udvari karácsonyfa díszítéséhez és a karácsonyi
táncunkhoz. Mécsestartókat készítettünk ajándékba a szü
lőknek, patronálóinknak és megjelent vendégeinknek. A
szülőkkel közösen mézeskalácsot sütöttünk.
Verseket, dalokat tanultunk, melyeket a gyermekek
meghatódva mondtak el az udvari fenyő díszítése után, a
jászol mellett. Különlegesség volt a berendezett jászol, élő
emberekkel. A műsor után kis vendéglátás következett.
Mézeskalácsot, szaloncukrot, gyümölcsöt és forró teát
kínáltunk a megjelent kedves vendégeinknek.

Október 4én, az Idősek Világnapja alkalmából községünk
szépkorú lakóit versekkel köszöntöttük a Művelődési
Házban.
November 7én óvodánkba látogatott Smuta Zsoltné szak
tanácsadó, a kunszentmártoni Szent Anna Katolikus Óvoda
vezetője. Egy csodálatos délelőttöt töltöttünk együtt az
Arborétumban. Egy vers és egy környezetismeret foglako
zást nézett végig a Süni csoport közreműködésével. Nagyon
tetszett neki az Arborétum adta lehetőségek kihasználása, a
gyermekek fegyelmezettsége.
November 13án Házi Népmesemondó versenyt hirdettünk a
tehetséggondozás jegyében, melyre 6 gyermek nevezett.
Ketten jutottak tovább Kunszentmártonba, a Térségi Talál
kozóra.
Erre a megmérettetésre november 18án került sor a Szent
Anna Katolikus Óvodában. Óvodánk kitűnően szerepelt,
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Október 4én ünnepeltük községünk szépkorúit az idősek
világnapja alkalmából. Kis műsorral és egy kis édességgel
kedveskedtünk a meghívottaknak. Kellemes délutánt töltöt
tünk el együtt.

Úgy gondolom, hogy habár nem a hagyományos karácsonyi
ünnepségen vehettünk részt, mégis minden gyermek és
felnőtt meghatódott és jól érezte magát ezen a délutánon.
December 21én a Süni csoport a Falukarácsony műsorát
színesítette. Verseket, dalokat és táncokat adtak elő a gyer
mekek.
Ezúton szeretnék a magam és a Tiszakürti Óvoda dolgozói
nevében a Hírmondó minden kedves olvasójának boldog,
békés, örömökben gazdag új esztendőt kívánni!
Jusztinné Tóth Krisztina
óvodapedagógus

Az Országos Könyvtári napok rendezvénysorozathoz kap
csolódva október 16án az egészséges életmódról hallhattunk
egy érdekes előadást, "Együtt az egészségünkért!" címmel.
Október 17én pedig az "Olvas JászNagykunSzolnok
megye" programban vettünk részt, és hangos felolvasást
tartottunk az általános iskola felső tagozatosainak. A felolva
só Németh György volt, akinek ezúton is köszönjük, hogy
elfogadta a meghívásunkat.

A hagyományos iskolai karácsonyi ünnepség ebben a
tanévben is megrendezésre került. Már hetekkel a műsort
megelőzően lázas készülődés folyik az intézményben. A
hatalmas fenyőfa díszítése mindig felvillanyozza az iskola
aprajátnagyját. A csillogó szempárok és az álmélkodó ar
cocskák bizonyítják, hogy mennyire meghitt tud lenni ez az
ünnep.
Gyorsan megtelt az iskola aulája azon a délutánon, gyere
kekkel, szülőkkel, és érdeklődőkkel. A dráma szakkörös
tanulók Wass Albert: karácsonyi mese c. történetét adták elő
versekkel, énekekkel tűzdelve. A modern tánccsoportunk
előadása is vidám hangulatot teremtett. A hittanosok jézus
születésének történetét idézték meg Varga Tamás atya
irányításával. Végül a közös éneklés zárta a műsort.
A karácsonyfa csillagszórói és a gyertyák fényei mindenkit
meghatottak és egyben erősítették is a várakozás örömét: azt,
hogy a karácsonyt mindenki a családja körében töltheti.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a szereplő gyerme
keknek, valamint azoknak a szülőknek, akik segítségükkel
hozzájárultak ahhoz, hogy ebben az évben is igazán szép
ünnep legyen a karácsony.
Bódi Brigitta
pedagógus

Október 22én a művelődési házban egy megható műsorral
tisztelegtünk az 1956os forradalom emlékére, majd koszo
rúztunk a szoborkertben. A műsorban iskolánk volt tanulói
szerepeltek .
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2014 novemberében ismét megrendezésre került a lassan
már hagyományként említendő munkahelyi vetélkedő. A
vetélkedő a művelődési házban került megrendezésre,
melyen hét háromfős csapat mérte össze szellemi és
ügyességi tudását.
 Magyar Posta Zrt. tiszakürti dolgozói
 Nagycsaládosok Egyesülete
 Tiszakürti Polgárőr Egyesület tagjai
 Tiszakürt Községi Sport Egyesület tagjai
 Orvosi rendelő dolgozói
 Tornaklub
 Kunszentmárton és Vidéke Tksz. Kirendeltség dolgozói
Október 31én Halloweeni kamasztanyát tartottunk, ahol
elsősorban tököket faragtunk, de készítettünk mécseseket is.
Készítettünk az „alkotóknak”egy kis sült tököt, zsíros
kenyeret és meleg teát, hogy könnyebben menjen a munka. A
végén pedig díjaztuk a legszebb munkát. Ezt a programot
idén is garantáltan meg kell ismételnünk, hiszen gyerek és
felnőtt egyaránt nagyon jól érezte magát.

Számos szellemi és logikai feladat mellett helyet kaptak
olyan játékos, ügyességi feladatok, melyek kivétel nélkül
mindenkinek mosolyt csaltak az arcára. A versenyt  talán
nem állítok valótlant, ha azt mondom  minden résztvevő
számára a karaoke koronázta meg, melyen mi játékosok
minden lámpalázat levetkőzve, felszabadultan vettünk részt.
A zsűri asztalnál Dr. Kiss Györgyné polgármester asszony,
Árvainé Tóth Éva cserkeszőlői könyvtáros, valamint Muzsik
Tamás nagytiszteletű úr foglalt helyet.
A verseny végén, a harmadik helyen  nagy örömünkre  a
Takarékszövetkezet tiszakürti dolgozói kaptak helyet, máso
dik helyen a Tornaklub végzett. A hőn áhított első helyet a
Tiszakürti Sport Egyesület tagja nyerték el, melynek díja a
csapatban résztvevő játékosok számára egyegy két főre
szóló belépőjegy a Cserkeszőlői fürdőbe. Összegezve azt
mondhatom, fantasztikus élmény volt a verseny, kizökkentett
a hétköznapi gondokból és néhány órára kizárólag a nevetésé
és a jókedvé volt a főszerep.
Nagy Erzsébet

December 5én és 12én a karácsonyra készülődtünk. Együtt
készítettünk gyerekekkel és anyukákkal karácsonyfadíszeket,
dekorációkat, ajtóés asztaldíszeket, ajándékokat, közben
karácsonyi zenéket hallgattunk, beszélgettünk, ki hogyan és
mivel készül a legszebb családi ünnepre.

A szeretet ünnepe, a karácsony minden családban a
legmeghittebb együttlét. A falu sem maradhat ki, hogy emlé
kezetessé tegye a maga módján. Minden évben év végén
jelentős esemény a falukarácsony, idén sem volt ez másként.

Csabainé Huszár Zita
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,,Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra..."
/Ady Endre: Karácsony/
A meghívott vendégek a helyi művelődési házban gyüle
keztek, ahol teljes pompájában várta a hatalmas karácsonyfa,
hogy a közeledő karácsonyt méltón megünnepelhessük. A
színfalak mögött nagy volt a sürgésforgás, izgatott suttogás,
ittott énekszó és vers hallatszott, majd felgördült a függöny.
Varga Tamás katolikus plébános és Muzsik Tamás nagy
tiszteletű úr gondolataival, dr. Kiss Györgyné polgármester
asszony köszöntőjével és jókívánságaival a karácsonyi
ünnepség kezdetét vette.
Ám mindenki a gyermekek műsorát várta, amin az idén is
elcsodálkozhattunk. Az ünnepi díszlet mellett szépen koreog
rafálva elénk tárult egy mesevilág, aminek fejezeteiként
láthattuk az óvoda Süni csoportjának tündéri és színvonalas
műsorát, az általános iskola jelenlegi és volt diákjainak
szépen, átélten elmondott verseit, emellett ügyes táncosok is
gyönyörködtettek minket. A helyi néptánccsoport szerep
lése, mint mindig most is színesítette az eladást.
Amikor már mindenki azt gondolta, hogy a karácsonyi
műsor a végéhez ér, ekkor a művelődési ház vezetője
Csabainé Huszár Zita ajándékaként nyújtotta át nekünk az
általa elénekelt ,,Szent Karácsony eljött..." című dalt, ami
néhány ember szeme sarkába hívatlan vendégként könnyeket
csalogatott. Nem csak szép, hanem megható is volt az egész
rendezvény. Köszönjük!
Ezután következett az elmaradhatatlan tombolahúzás Télapó
bácsi segédletével és a szívélyes vendéglátás mindmind a
csúcsot tette fel a karácsony fájára!
Hálás köszönet mindazoknak, akik ebben a csodás
élményben részesítettek minket. Felsorolni is nehéz lenne a
szereplőket, felkészítőiket és a segítőket, de minden elis
merésünk az övék.
Megragadva az alkalmat minden kedves olvasónak és
Tiszakürt lakóinak sikerben és eredményekben gazdag
boldog új évet kívánok!
Büttösi Zoltánné

Sinka Andrea képviselő a Himnusz elhangzása után egy
mindenkit elgondolkodtató ünnepi beszéddel nyitotta meg
rendezvényünket. A köszöntő után kezdetét vette a tényleges
műsor. Elsőként Varga Dóra és Gulyás Dávid standard
táncait láthattuk, majd Németh György játszott citerán
magyar népdalcsokrokat, utána következett a műsor prózai
része. Elfogadta meghívásunkat Tigyi László, aki bogarasi
származású  bár már Tiszasason él  és több mint 2000
verssel büszkélkedhet. Ezekből a versekből olvasott nekünk,
közben beavatott bennünket a művek születésének
körülményeibe, így jobban átérezhettük a „költő” lelki
világát. Reméljük Laci bácsi továbbra is ír nekünk verseket,
melyeket az újságban is közölni fogunk.
A folytatásban Sinka Andrea egy gyönyörű népdalt énekelt
nekünk. Majd újra Varga Dóra és Gulyás Dávid következett
latinamerikai táncokkal. Hihetetlen, hogy ilyen fiatalon,
ilyen fantasztikusan tudnak táncolni ezek a gyerekek!
Az utolsó műsorszámban Boross Ildikó bogarasi lakos táltos
dobon zenélt és ősi magyar dalokat énekelt a közönségnek.
Míg a dalokat hallgattuk, egy kis időutazásban lehetett
részünk. Számomra felejthetetlen volt ez a múltidézés.

A Magyar Kultúra Napja nem tartozik hivatalos, a naptárban
piros betűvel jelölt ünnepeink közé, de hosszú évek óta
eredményesen hívja fel a figyelmet azokra a tárgyi és
szellemi értékekre, melyeket magunkénak érzünk. Legalább
ezen a napon emlékeztetnek minket a különböző rendezvé
nyek hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra, egyszóval
kultúránkra. Mert valljuk be őszintén, felgyorsult világunk
kevés időt hagy erre.
A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823ban ezen a napon
fejezte be a Himnusz megírását. Erre az eseményre
emlékezve 1989 óta január 22én ünnepeljük a Magyar Kul
túra Napját.
Mi tiszakürtiek is megemlékeztünk egy színvonalas ünnep
séggel erre a különleges napra.

A műsor vége felé a gyerekek már izgatottan várták az
általános iskolások részére kiírt rajzverseny eredményhirde
tését. Mielőtt azonban kihirdettük a „nyerteseket”, Fülöp
Zoltánné megnyitotta az elkészített munkákból készült kiál
lítást. Alsó tagozatban az 1. helyezést a 2. osztály kapta.
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Felső tagozatban:
1. helyezés:
2. helyezés:
3. helyezés:

6. Homoki Általános Iskola
7. Damjanich János Általános Iskola Cibakháza.
Kutas Liliána
Fehér Erik
Burai Alexandra
Diós Dzsenifer

(8. osztály)
(8. osztály)
(5. osztály)
(5. osztály)

"December 6án délután kettőkor, még nem esett a hó.
De jöttek sportolni, mert mozogni jó.
Aki otthon maradt, magára vessen.
Ha jön az influenza, nehogy ágynak essen!
Ötvenen húztak futócipőt, szaladtak mosolyogva.
Mikulás a célban csomagot adott fejeket simogatva."

Gratulálok mindenkinek a beadott rajzokhoz! A 2. osztá
lyosok rajzai nyár elejéig a művelődési ház nagytermének
falait fogják díszíteni.
Az eredményhirdetés után meghallgattuk a Szózatot,
megvendégeltük az ünneplő közönséget, és elbeszélgettünk
egy kicsit a műsorban szereplő előadókkal.
Úgy gondolom, idén is méltó módon megünnepeltük a
Magyar Kultúra napját.
Csabainé Huszár Zita

Köszönet a rendezvény támogatóinak: Tiszakürt Községi
Sport Egyesület, Tiszakürti Körzeti Általános Iskola Diák
önkormányzat. Az iskola tanulói nevében köszönjük szépen
a Tiszakürt Községi Sport Egyesületnek, hogy az iskola
karácsonyi ünnepségén sok szép sportfelszerelést találtunk a
fenyőfa alatt!
Paulovics Attila

December 12én hét iskola csapatai mérték össze tudásukat a
Játékos sportverseny járási döntőjén. A versenyt ezúttal
Tiszaföldváron, a Kossuth Lajos Általános Iskola torna
termében rendezték meg. Színvonalas, látványos és izgalmas
küzdelemnek lehetett szemtanúja a népes szurkolósereg és a
szülők is, akik elkísérték diákjainkat. Szoros versenyben
iskolánk csapata megismételte tavalyi eredményét, ismét
dobogóra állhatott. A siker értékét növeli, hogy most három
csapattal többen vettek részt a vetélkedésben.

2014. utolsó negyedéve igen tartalmas volt abból a
szempontból, hogy minden hónapban volt olyan esemény,
amelyen az egyesület részt vett, amit támogatott vagy rende
zett.
2014. október 6án a Sport Egyesület is részt vett az Aradi
vértanúk koszorúzásán. 2014. október 23án kispályás
labdarúgó tornát szerveztünk 6 csapat részvételével. A
küzdelmek két pályán folytak. Aki kilátogatott a nagy hideg
ellenére is a sportpályára, az izgalmas mérkőzéseket
szurkolhatott végig. Az időjárás kegyes volt velünk, mert
„csak” a legvégén kezdett el esni az eső. Akkor viszont már a
jól megérdemelt, finom ebédet fogyaszthatták el a játékosok
a Tabán Sörözőben. A torna eredménye:
1. helyezett
2. helyezett
3. helyezett
4. helyezett
5. helyezett
6. helyezett

Lúzer
Tabán
Csépa
Hunkapunki
Októberi Ifjak
HÉP

Gólkirály: Cseh Milán (Hunkapunki)
Legjobb mezőnyjátékos: Gál József (Tabán)
Legjobb kapus: Szakács Gábor (Csépa)
Eredmények:
1. Kunszentmárton DSE
2. Kossuth Általános Iskola
3. Tiszakürti Körzeti Általános Iskola:
Csikós Csanád, Filip Virág, Gábor Katalin, Gulyás
Dávid, Kabók Dzsenifer, Lakatos Bella, Mucsi Vivien,
Ónodi Klaudia, Paulusz Adrienn, Pintér Boglárka, Rab
András, Rab Veronika, Rab Viktor, Szabó Martin, Szabó
Zoltán, Tamasi Bence, Tálas László, Tóth Márk,
Felkészítők: Fehérné Szőke Erika és Paulovics Attila
4. Papp Bertalan Általános Iskola, Tiszaföldvár
5. Petőfi Sándor Általános Iskola, Csépa

2014. október 24én a Tabán Söröző és a Sport Egyesület
közös szervezésében került sor a teke és biliárd versenyre.
Ennek eredménye a következő:
Biliárd:
I. helyezés: Nagy Lajos
II. helyezés: Kovács István
III. helyezés: Szín Tamás
Teke:
I. helyezés: Márkuly Attila
II. helyezés: Szabó András
III. helyezés: Tóth Sándor
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Lengőteke:

40szeres
I. helyezés: Borsos József
II. helyezés: Szabó Ilona
III. helyezés: Szabó András

Szőgyör Sándor
Hegedűs József

Berényi Tibor

Ordasi László
Szőgyör Sándorné

Nagy Éva Anna
Kovács Sándor

50szeres

Összesített:
I. helyezés: Tóth József
II. helyezés: Szabó András
III. helyezés: Tóth Sándor

60szoros
Egyed Tamás

A versenyek után ők is elfogyaszthatták a finom estebédet.
2014. november 28án rendezte meg a Községi Kulturális
Központ és Könyvtár az idei "Ki tud többet?" vetélkedőt,
melyen egyesületünk képviseletében Tamasiné Tálas
Melinda, Katona József és Paulovics Attila az előkelő 1.
helyen végzett, tornász lányaink (Fehérné Szőke Erika,
Kovács Zita, Szilágyiné Tóth Éva) pedig a 2. helyet
szerezték meg.
2014. december 31én a művelődési ház adott otthont az
egyesület által szervezett Szilveszteri batyus bálnak.
Köszönet a remek hangulatért Dj Sunynak, aki nagyban
hozzájárult a bál sikeréhez válttozatos zenei palettájával.
Támogatott rendezvényeink voltak:
 2014. december 6. Mikulás futás
 2014. december 21. Falukarácsony
 2014 decemberben az Óvoda (10.000 Ft) és az Általános
Iskola (20.000 Ft) karácsonyi támogatása.

Ezúton szeretnék minden véradónak jó egészséget kívánni.
Köszönöm az áldozatkész segítségüket beteg embertársaink
nevében, hisz azt mindenki tudja, hogy a vér másképp nem
pótolható és a boltban sem kapható. remélem a jövőben is
számítani lehet minél több véradóra, és hogy egyszer a
fiatalokat is meg tudjuk győzni a véradás fontosságáról és
minél többen bekapcsolódnak.
Ezúton köszönöm meg a polgárőröknek a főzésnél, a kiszol
gálásnál nyújtott segítséget. Köszönetem fejezem ki minden
támogatónknak a rendezvény anyagi és értékes tárgyi ado
mányokért. Külön köszönjük Boldog István országgyűlési
képviselő úrnak, hogy jelenlétével megtisztelte rendezvé
nyünket.
Támogatók:

Reméljük, hogy a 2015ös év hasonló módon tartalmas és
sikeres lesz az egyesület számára.
Tamasiné Tálas Melinda

2014. november 15én vacsorával és zenés esttel
köszöntöttük a véradókat. A rendezvényre meghívtuk a
civilszervezetek vezetőit is, akik örömmel fogadták meg
hívásunkat.
Az est Dr. Kiss Györgyné polgármester asszony köszöntő
jével kezdődött, majd Veres Margó a Vöröskereszt elnöke
mondta el köszöntőjét, melyet a kitüntetések átadása
követett, amit Tóth Lenke a vöröskereszt titkára adott át a
többszörös véradóknak.

Hortobágyi Nemzeti Park
Nagysziget Kft.
Hérán és társa Bt.
Hulló Levelek Nyugíjas klub
Boldog István
Csikai András és családja
Deményi Jánosné
Dr. Fábián Lajos
Jagos Józsefné
K. Tálas László
Kocséri Györgyné
Mátyus Ádám
Molnár Károlyné
Patkó András és családja
Ifj. Szőgyör Sándor és családja
Zsombik Lajosné

Véradóként kitüntetésben részesültek:
10szeres
Marton József
20 szoros
Győri Lajos
Laczkó Jánosné

K. Tálas László
Pápai Sándor

Szabó Ilona

Szabó Valéria

Barta Attila
Zsombik Lajosné
Csontos Imréné

Zsoldos Károly
Bencze Ferenczné

25szörös
30szoros

Földvári Sütő Kft.
Genero Kft.
Nagycsaládos Egyesület
Benkó József
Bartus Sándor és családja
Dantesz Pálné
Egyed Tamásné
Gulyás Imréné
Józsa István
Dr. Kiss Györgyné
Kollárné Major Erzsébet
Mojzinger Tibor és családja
Nagy Éva Anna
Szőgyör Sándor
Tatár Erzsébet

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük Szász Józsefnek,
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Szín Imrének és Bódi Lászlónak a jó hangulatot megalapozó
zenét. Román Bertalannak a videó felvételt.

Többen is szponzorálták a rendezvényt, amit ezúton is
köszönünk. Zene is volt, amire még a fájós lábak is meg
mozdultak. Itt is volt műsor. Ének, tánc, vidám anekdoták
csaltak mosolyt az arcokra. Büszkék voltunk Oberna
Karcsiék táncára.
A rendezvény végén a „Jól éreztük magunkat” szavakkal
búcsúztak a vendégek.
A klub irányítása sok munkával jár. Köszönet érte a klub
vezetőségének! Kívánjuk, ebben az évben is legyen erejük és
kedvük a közösségért dolgozni!
Ezúton köszöni meg a klub mindenkinek a segítségét,
támogatását, aki a működéshez bármilyen módon is
hozzájárult, s tegye ezt az idén is. Legyen kellemes a
klubunk élete 2015ben is.

Fülöp Zoltánné

Szőgyör Sándorné
véradás szervező

Az egyesület tagjaiból több család is a Cserkeszőlői fürdőbe
kirándult, ahová Gál Józseftől, a fürdő vezetőjétől
kedvezményes belépőket kaptunk. A kiutazásban az önkor
mányzattól kedvezményesen kaptuk meg a buszt, reggel
kivitt, este pedig hazahozott bennünket.
Nagy öröm volt látni a gyerekeket, ahogy élvezték a
fürdőzést a gyönyörű, szép fedett fürdőben, szinte még enni
is alig jöttek ki a vízből. A bátrabbak a hatalmas csúszdát is
kipróbálták.Sajnos sokan betegeskedtek, vagy más okból
nem tudtak részt venni a programon, de talán legközelebb ők
is részt vehetnek majd. Nagyon jól éreztük magunkat!
Nagyon köszönjük Gál Józsefnek és az önkormányzat
vezetőinek, hogy segítettek a csoportnak.
A karácsonyi és mikulás ünnepséget egyszerre tartottuk, ahol
szinte a csoport minden tagja részt vett a gyerekekkel. A
Mikulás bácsi a két krampusz segítségével kiosztotta a
gyerekeknek a csomagokat, akik verssel vagy énekkel
köszönték meg az ajándékokat.
Utána a családok kapták meg a karácsonyi csomagokat,
amelyekhez a község vállalkozóitól kapott csomagok mellett
a Szolnoki Egyesülettől és a Vöröskereszttől visszakapott
pénzből vásárolt élelmiszer és Vince Istvánéktól kapott tészta
tette nagyon gazdaggá. Év közben is nagyon sok adományt
kaptunk, főleg ruhákat, Szolnokról az Egyesülettől pedig
Univeres élelmiszereket.
Nagyon szépen köszönöm a csoporttagok nevében is min
denkinek, aki bármilyen módon segítette a csoport
redezvényeit!
Az újság olvasóinak, szerkesztőinek is nagyon sok boldog
békés, eredményekben gazdag új évet kívánunk.

Gyakorta adjuk hírül a lakosságnak, hogy a községben
működik egy nyugdíjas közösség, amit mi klubnak
nevezünk. Összegyűjti azokat az embereket, akik vágynak
valami közösséghez tartozni. Több mint két évtizeddel
ezelőtt hozta létre Kovács Endréné Ica néni és testvére
Marika. Azóta már sokan elhunytak az alapító tagok közül,
így Ica néni és Marika is. A közösség viszont változó
létszámmal régi és új tagokkal, azóta is él. Sokan hozzánk
öregednek, vagy mi maradunk lélekben fiatalok.
Szerencsére a lélek tovább képes friss maradni, mint a test.
Hetente vagy kéthetente keddi délutánokon szinte egymást
túlharsogva beszéljük el gondolatainkat. Szeretünk ide járni,
itt meghallgatnak. Programjaink is vannak. Kedveltek a
nyugdíjas találkozók. Rendszeresen meglátogatjuk a szom
szédos klubokat, ahol jó vacsora, műsor és zene mellett
feledjük aktuális gondjainkat.
Legutóbb november 8án mi voltunk a házigazdák. Mi láttuk
vendégül Tiszainoka, Cibakháza, Tiszaföldvár és Martfű
klubjait. Süteményeket sütöttünk, és igyekeztünk szép
környezetet teremteni.

Bartus Sándorné

Az új buszváró kiépítésének sikerességén felbuzdulva
szeretnénk folytatásként a túlsó buszvárót és a szoborkertet
is megszépíteni. Ehhez kérjük a lakosság ismételt összefo
gását, támogatását lehetőségeikhez mérten. A felajánlásokkal
Martók Istvánnál lehet jelentkezni!
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lelő követési távolság megtartásából eredő balesetek száma.
A vezetéstechnikai hibákból hamarabb baleset származhat. A
kisebb követési távolság, a hirtelen gyorsítás és fékezés, az
útkanyarulat nagy sebességgel való megközelítése, valamint
útkanyarulatban való erőteljes fékezés balesethez vezethet.
Aki eddig még nem tette meg, és lehetősége van rá,
szereltesse fel a téli gumit, mert 7 °C alatt a nyári gumik
tapadása nem biztonságos. Fontos, hogy a lábbeli, melyben
vezetnek, ne legyen vizes vagy havas, ezzel megelőzve,
hogy a láb menet közben le ne csússzon a pedálról. A
KRESZ betartása mellett mindig a megváltozott út és látási
viszonyoknak megfelelően válasszák meg járművük sebes
ségét.
Fekete Tamásné r.őrnagy
kiemelt főreferens

Garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt indított eljárást a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztálya N. A. tiszakürti lakos ellen. A nyomozás
adatai szerint N. A. 48 éves tiszakürti lakos Tiszakürt
belterületén 2015. január 1jén 0 óra 15 perc körüli időben
egy helyi kocsmából kihozott kettő darab pezsgősüveget,
mellyel a szemben lévő Tiszakürt Községi Önkormányzat elé
ment, ahol az utcafront felé néző ablakok közül három
ablakot az üvegekkel kitört. A helyszínen tett rendőri
intézkedések eredményeképpen rövid időn belül azonosí
tották a bűncselekmény elkövetőjét, akit otthonából állították
elő a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságra, ahol a nyomo
zók gyanúsítottként kihallgatták. A jogsértő a terhére rótt
cselekmény elkövetését elismerte.

Fogadóóra: páros heteken 1315 óráig a Tiszakürt Arany
János út. 8. szám alatti körzeti megbízott irodán.
Kifosztás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
indított eljárást a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztálya V. R. és N. R. tiszakürti lakosok ellen. A
rendelkezésre álló adatok szerint 2014. december 4én az esti
órákban Tiszakürt belterületén V. R. 19 éves és N. R. 22 éves
tiszakürti lakosok odaléptek a kerékpárját hazafelé toló
sértetthez, leszólították és cigarettát kértek tőle. Ezt követően
a kerékpárba belerúgtak, aminek következményében a sértett
elesett, majd a földön fekvőt is megrúgták. A sértett felállt,
ekkor odaléptek hozzá és a sértett akarata ellenére
eltulajdonították a nála lévő készpénzét. A kiérkező rendőrök
a helyszínen tett elsődleges intézkedéseket követően azono
sították a bűncselekmény elkövetőit, őket elfogták és a
Kunszentmártoni Rendőrkapitányságra előállították, ahol a
kihallgatásukat követően a terhükre rótt cselekmény elköve
tését elismerték.

Telefon:

06 30 / 565  9120

A kép Tigyi Lászlóról 2015. január 22én készült a művelő
dési házban a Magyar Kultúra napja tiszteletére rendezett
ünnepségen.
Otthon
Ott, vénülő lelkem,
Hol a Tisza kanyarog,
Úgy, mint hetven éve
Velem együtt bolyong

Csendes lett a szobám

Beköszöntött a tél. Túl vagyunk az első hóesésen, szinte heti
rendszerességgel esik ónos eső. Az előrejelzések szerint
tartósan számolni kell a téli időjárási körülményekkel.
A balesetek megelőzése érdekében kérjük a járművezetőket,
hogy elindulás előtt tisztítsák meg az autójukat a hótól, a
jégtől, a párától, hogy a kilátás minden irányban biztosított
legyen. Vezetés közben ugyanis nem csak előre kell figyelni,
hanem a két oldalsó irányból érkező gyalogosokat, kerék
párosokat és a többi gépjárművezetőt is észlelni kell. A
járművezetők egy része nem figyel oda a megváltozott
útviszonyokra, nem ismeri fel az abban rejlő veszélyeket. A
hőmérséklet csökkenésével a havas, jeges úttesten való
közlekedéskor megnő a jármű megcsúszásának veszélye,
különösen fékezéskor, valamint útkanyarulatokban való
haladáskor. Amíg nem történik meg az utak teljes tisztítása,
erre különösen oda kell figyelni. A téli időszakban
jellemzően megnő a pályaelhagyással járó és a nem megfe
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S béragyogja
A vadvirágos
Béragyogja s
Az elfelejtett

nekem
tájat,
élteti
múltat.

Csendes lett a szobám
Lehullt téli rácsa,
Eddig rabja voltam,
Benn voltam fogságban.

Így az emlékeim
Újra feltárultak,
S életem e napján
Engem hazahívtak.

Azért voltam rabja,
Kint rágott a hideg,
Majdhogy meg nem evett,
Ha kimerészkedtem.

És újra láthatom
A Szülői házat,
Láthatom mögötte
A vihar dúlta tájat.

De már jött a tavasz
A szobát elhagytam,
Kint, a napsugárban
Dalra is fakadtam.

Ahol gyermekkorom
Éveit töltöttem,
Ahol a halállal
Bajban megküzdöttem.

Dalra fakadtam én,
Már nem rág a hideg,
A testem sem reszket,
Élteti a meleg.

A múlt, itt van velem
E végtelen űrben,
Szívem parancsára
Így, elérzékenyülten.

1992. március 19.
Tiszaug

2014. december 12.
Tiszasas

Komlós Lukácsné 2014. december 28.án ünnepelte 90.
születésnapját. Ez alkalomból 2015. január 17.én köszön
tötte egy csokor virággal, díszoklevéllel és tortával Tiszakürt
polgármester asszonya Dr. Kiss Györgyné és jegyzőnője
Keresztes Anita. További jó egészséget és hosszú életet kívá
nunk!

"Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel Őt már nem hozhatjuk visza.
Tudjuk hogy nem jössz, de olyan jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem feledünk."

Emlékezés özv. Köteles Károlyné
halálának 3. évfordulójára.
Szerető leányod, unokád.

Ti s z a k ü rt i H írm o n d ó

NYTSZ:B/PHF/520/80

Független falusi krónika. Megjelenik negyedévente. Főszerkesztő: Csabainé Huszár Zita
Kiadó és szerkesztőség: Községi Kulturális 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
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