


Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtár
gyalta, és egyhangúan úgy határozott, hogy csatlakozni
kíván a JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat által
kezdeményezett „Megyei Parlagfűmentesítési Alap” létre
hozásához. Vállalja a település lakónépességének száma
alapján megállapított 14.340, Ft hozzájárulás összegének
befizetését a Magyar Államkincstár  Parlagfűmentesítési
Alap  elkülönített számlájára.
Dr. Kiss Györgyné polgármester tájékoztatta a képviselő
testületet a víziközművagyonértékelés újabb ajánlati
felhívásáról. A víziközmű Tiszakürt, Nagyrév és Tiszainoka
közös tulajdonában van, így az ajánlatokat is közösen kellett
megkérniük a településeknek. Százalékos arányba lett meg
állapítva: Nagyrév 30%, Tiszainoka 16%, Tiszakürt 54%. A
polgármester javasolja a képviselőtestületnek, hogy a
beérkezett ajánlatok után újbóli tárgyalásra kerüljön a
napirendi pont.
A képviselőtestület úgy határozott, hogy értékesíteni kívánja
a tulajdonában lévő LAM599 frsz. Mazda5 CR 1 típusú
gépjárművét. A gépjármű eladási árát (kikiáltási ár) a DAKÓ
Kft. által készített teljeskörű értékbecslés alapján 1.934.000
Ftban állapítja meg. A gépjármű értékesítésére az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabá
lyairól szóló 8/2012.(VI.2.) számú önkormányzati rendelet
6.§ (7) bekezdése szerint licitálást ír ki a legmagasabb
eladási ár elérése érdekében. A licitálási hirdetményt a
képviselőtestület a határozat mellékleteként hagyja jóvá.

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestületének
Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a
víziközművagyonértékeléssel kapcsolatos előterjesztését. A
bizottság a VIKÖV Kft. árajánlatát találta a legkedve
zőbbnek.
Az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság megtárgyal
ta a képviselőtestület 2015. évi munkatervét. A bizottság a
hegyközség beszámolójával kiegészítve javasolja képviselő
testületnek.
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestületének
Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a
Mazda személygépjármű árverési hirdetményét. A bizottság
a Mazda személygépjármű árverésének elnapolását és az
önkormányzat vagyonrendeletének módosítását javasolja a
képviselőtestületnek.

A képviselőtestület tárgyalta az önkormányzat ivóvíz közmű
 vagyonára vonatkozó átfogó vagyonértékelés elkészítésére
és strukturált közművagyon adatbázis felállítására érkezett

árajánlatokat és úgy dönt, hogy a Víziközmű,
Vízgazdálkodási és Vagyonszakértő Mérnökiroda Kft. által
tett legkedvezőbb ajánlatot fogadja el.
A képviselőtestület egyhangúan elfogadta a képviselő
testület 2015. évi munkatervét a hegyközség beszámolójával
kiegészítve.
A képviselőtestület a Közérdekű Adatok Megismerésére
Irányuló Igények Teljesítésének Rendjét Rögzítő Szabályzat
2. mellékletét az alábbiak szerint módosította:
A közérdekű adatról készített másolatért fizetendő költség
térítés mértéke:

 fénymásolás (feketefehér) 20, Ft/oldal
 CD lemez 150, Ft/db
 szkennelés (jelentős terjedelem) 9, Ft/oldal

A postaköltség a mindenkor érvényben lévő postai díjszabás
alapján kerül meghatározásra.
Az önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta az LNK
165 frsz. autóbusz személyszállítási engedélyét és úgy
határozott, hogy saját számlás személyszállítási engedély
kérelmet nyújtson be. A képviselőtestület megbízza Dr. Kiss
Györgyné polgármestert az engedélyezési eljárás lebonyo
lítására a JászNagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyeleténél.
A képviselőtestület megtárgyalta a Mazda személygépkocsi
értékesítését, és úgy határozot, hogy a 3/2015.(I.12.) számú
képviselőtestületi határozatott visszavonja és felkéri a
jegyzőt, hogy módosítsa a vagyonrendeletet egy soros
testületi ülésre.

Tiszakürt Község Önkormányzat és Nagyrév Önkormányzat
képviselőtestülete egyhangúan elfogadta a Közös Hivatal
2015. évi költségvetését.
Tiszakürt Község Önkormányzat és Nagyrév Önkormányzat
képviselőtestülete egyhangúan úgy határozott, hogy a Kö
zös Hivatal munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestületének
Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottsága megtárgyalta
az önkormányzat 2015. évi költségvetését és javasolja a
képviselőtestületnek elfogadásra.
A bizottság megtárgyalta a 13/2006.(XII.14.) Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítását és egyhangúan javasolja a
képviselőtestületnek az új Szervezeti és Működési Sza
bályzatot elfogadásra.
Az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság megtár
gyalta, a pénzben és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló rendelet módosítás előterjesztését, és azt a
képviselőtestületnek elfogadásra javasolja.
A bizottság megtárgyalta a vagyonrendelet módosítás
előterjesztését, és azt a képviselőtestületnek elfogadásra ja
vasolja.
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestületének
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Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottsága megtárgyalta a
Tiszakürt Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló
beszámolót, és azt a képviselőtestületnek elfogadásra java
solja.

A képviselőtestület megtárgyalta és egyhangúan elfogadta a
Községi Kulturális Központ és Könyvtár Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtár
gyalta, és egyhangúan elfogadta az önkormányzat 2015. évi
költségvetési rendeletét.
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtár
gyalta, és elfogadta az új Szervezeti és Működési Szabályza
tot.
Tiszakürt Község Önkormányzatának képviselőtestülete a
Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben,
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) kapott
felhatalmazás alapján alkotja meg a pénzbeli és természetben
nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló rendeletét.
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtár
gyalta, és egyhangúan elfogadta az önkormányzat vagyoná
ról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2012.(VI.02.)
rendeletének módosítását.
A képviselőtestület a Magyarország helyi önkormány
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3)
bekezdés f) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a
Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
Tiszakürt és Nagyrév Községek Gyermekjóléti és Család
segítő Szolgáltatás Társulás szakmai programját a képviselő
testület egyhangúan elfogadta.
A LAM599 frsz. MAZDA személygépkocsi hirdetményét
megtárgyalta, és elfogadta a képviselőtestület.
Az önkormányzat képviselőtestülete támogatási szándékát
fejezte ki tiszazugi turisztikai szakember foglalkoztatására.
Az Árvíz úttal szemben lévő 132/1 hrsz.ú területet a
képviselőtestület egy éves időtartamra kijelöli haszonbér
letre.
A polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy
a Honvédelmi Minisztérium felkereste Tiszakürt Község
Önkormányzatát abból az alkalomból, hogy 2015. április 28
án tartaná meg Tiszakürtön a Kisléghi Nagy Lehel koronaőr
parancsnoki kinevezésének 80. évfordulója alkalmából
ünnepi rendezvényét.
A képviselőtestület úgy határozott, hogy Halupka István
emlékére készült márványtáblát a TiszakürtBogarasi Műve
lődési Ház falára helyezi el 2015. március 15.én.
Az önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a civil
szervezetek kérelmét, és úgy határozott, hogy az Idősek
Klubja önkormányzati ingatlant, (Tiszakürt 411 hrsz.)
hosszabb távon, minimális összegért bérbe adja a civil szer
vezeteknek.
A képviselőtestület megtárgyalta a Sport Egyesület kérelmét
és úgy határozott, hogy a Sportöltöző pályázati úton történő

felújításához a pályázathoz szükséges feltételként olyan
együttműködési megállapodást vagy bérleti szerződés köt,
amely a pályázati feltételnek megfelel.

Keresztes Anita
jegyzőnő

Az önkormányzatnak 2014. évben is volt arra lehetősége,
hogy a szociálisan rászorulók téli fűtését könnyítő programra
igényt nyújtsanak be a Belügyminisztériumhoz. Tiszakürt is
élt ezzel a lehetőséggel és 92 erdei köbméter akáctűzifát ka
pott, 1 752 600 ft összegben.
Az önkormányzat 250 000 Ft fuvardíjjal járult hozzá, hogy a
településünkre megérkezzen a fa. A szociális és humán
politikai bizottság a kérelmeket elbírálta és 114 háztartásba
juttatta el a tűzrevalót.

Köszönetemet szeretném kifejezni a Nagysziget Kftnek
(Trabach János) és a Fémműszer és Finommechanikai Kft.
nek (Somogyi Béla), hogy telephelyeiken lepakolhattunk és
onnan történhetett a széthordás.
Külön szeretném megköszönni azoknak, akik a hétvégéjüket
is feláldozták azért, hogy lakosság minél hamarabb meg
kapja a tűzifát (Würcze Gábor, Megyeri Ferenc, Veres Imre,
Kollár Attila, Simon Sándor, Sonkoly Gábor, Major István,
Vilhelm Gábor, Román Bertalan, Patkó András).
Valamint köszönet jár Szín Zsanettnek és Benkó Józsefné
nek, akik az előkészítő és az utómunkát végezték.

Kiss Lajos
Szociális és humánpolitikai bizottság elnöke

2015.április 11én szombaton reggel a szokásostól eltérően
az önkormányzat előtt nem volt csendes a falu. Egy kis cso
port szemétgyűjtésre vállalkozott. Kissné Szendrei Erzsébet
tiszainokai polgármester kezdeményezését támogatva mi is
meghirdettük a szemétgyűjtést falun belül és a 442es út
mellett. A kezdeményezéshez Burka István polgármester és a
nagyréviek is csatlakoztak.
A tiszakürtiek feladata a bogarasi út, a temető mellett
Tiszakürtről kivezető út, a Tiszaparton a gát, és a
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Cserkeszőlői temetőtől a 442es úton történő szemét
összegyűjtése volt a tiszainokai tábláig. Itt találkozott 11
órakor a három község lelkes lakossága, ahonnan mindenkit
beszállítottunk a tiszainokai kastélykertbe. Itt már bog
rácsban főzték a szakácsok a paprikás krumplit virslivel.

Igazán jól éreztük magunkat. Én bízom benne, hogy
megismételjük ezt a kedvesen eltöltött délelőttöt és leg
közelebb mi tiszakürtiek leszünk a vendéglátók. Ehhez
kérem, hogy minél többen csatlakozzanak hozzánk a lakos
ságból, a civil szervezetek, képviselők, intézményi dolgozók
stb. Fogjunk össze, mutassunk példát, tegyük szebbé lakhe
lyünket. Köszönet a résztvevőknek.

Dr. Kiss Györgyné
polgármester

Miközben lelkes csapatunk a szemetet gyűjtötte a Hősök
terén is kemény munka folyt. Lakossági adakozásból elké
szült a térkövezés az I. világháborús emlékműhöz, illetve a
szobor alapzatának felújítása.
Köszönjük Péter Lászlónak, Csikós Gergőnek és az
önkormányzat dolgozóinak, hogy önzetlenül feláldozták
szombatjukat és keményen dolgoztak.

Köszönjük Fekete Tamásnak, Szabó László vállalkozónak,
Komlós Ferencnek, a képviselőknek és a tiszakürti lakosság
nak az anyagi támogatást.
Nagyon szép lett a szoborkert, büszkék lehetünk rá, remélem
a falu minden állampolgára így gondolja és megóvja a
rongálóktól.

Dr.Kiss Györgyné
polgármester

Lassan egy éve lesz, hogy templomunk tornyáról egy
erősebb szél ledöntötte a már elrozsdált csúcsdíszt, mely
televíziós híradás tárgya is volt.

Azóta is csonkán áll a torony. Szeretnénk, ha ez az állapot
mielőbb megváltozna és a templomunk ismét teljességében
ékes dísze lenne a falunak! Mostanra kiderült: a templom
tornya és a belső faanyag komolyabb károkat szenvedett,
mint ahogy azt az elején gondoltuk. Egy alapos felmérés
nyomán olyan költségvetést kellett készíttetnünk, amely a
tényleges állapotokat figyelembe véve reális, és elegendő
lehet a helyreállításhoz. Az új dísz elkészítése, helyére
illesztése egy vegyes alpin technikát és állványozást ötvöző
kivitellel 5,5 millió forintos költséggel valósítható meg. A
gyűjtés, az adakozás a sajnálatos eset óta folyamatos, de
továbbra is megszólítjuk Önöket, hogy minél több emberhez
eljusson kérésünk.
A templom a miénk! Fontosnak tartom megemlíteni, hogy
ezidáig is nagyon sok jószándékú adakozó járult hozzá ado
mányával a templom helyreállításához.
Jó hír, hogy április végére már elkészül az új csúcsdísz.
Ez természetesen megtekinthető lesz a templomban, és csak
arra vár, hogy a helyére kerülhessen. Kérdés: meddig kell
várnia? A szándék megvan, az összeg nagyobb része is.
Jelenleg a teljes költségvetésből már „csak” félmillió forint
hiányzik. Hiánynak sok, de nem lehetetlen, hogy hamar
összegyűljön, ha összefogunk! Tisztában vagyunk vele, hogy
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sok ember van nehéz helyzetben, és sokszor ezer forint is
nagy pénz. Nekünk is! Segítségre ki mástól is számít
hatnánk, mint falunk lakosaitól, szűkebb közösségünktől,
önkormányzatunktól és elszármazottainktól?! Bízunk benne,
hogy az utókor büszke lesz ránk, amiért megőrizzük és
ápoljuk értékeinket, őseink hagyatékait!

Továbbra is várjuk az adományokat, melyeket az alábbi
módon juttathatnak el hozzánk:

1. Önkéntes segítőinknek személyesen:
Dantesz Pálné, Kómár Jánosné

2. Bankszámlaszámra utalással:
• Tiszakürti Református Egyházközség

Unicredit Bank 109180010000006811140001
vagy

• Tiszakürti Református Egyház
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet
980008515800631

3. Lelkészi Hivatalban személyesen

Vállalkozóknak, cégeknek igény szerint, adományigazolást
is ki tudunk állítani!
Köszönet annak, aki a hírt továbbadja, vagy anyagilag
támogat bennünket! És köszönet mindazoknak, akik már le
hetőségükhöz mérten segítettek! Kis adomány nincs, nekünk
minden fillér nagy segítség!

Tiszakürti Református Egyházközség

Idén rendhagyó módon két ünnepségen is megemlékeztünk
az 1848/49es forradalom és szabadságharcról. Március 13
án délután az iskolások műsorával felidéztük az 1848as
szabadságharc eseményeit, helyszíneit. A műsor után együtt
átsétáltunk a szoborkertbe, és ünnepélyes koszorúzással is
tiszteletünket tettük hőseink előtt, akik vérüket ontották
országunk szabadságáért.

Március 15én délután került sor a második ünnepségre.
Élőlánc az 18481849es szabadságharc hőseinek emlékére.
A Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervező
Hivatal az 1848. március 15i események és a ’48as hősök
tiszteletére közös ünneplésre hívta Magyarországot. Az or
szágos programhoz településünk is csatlakozott és a program
keretén belül 14 órakor kezdődött az 1848/49es forradalom
és szabadságharc tiszteletére rendezett községi ünnepség
Muzsik Tamás református lelkész ünnepi beszédével a refor
mátus templomban, majd ezt követően átvonultunk a Petőfi
Sándor utcára a piactér elé és az országos kezdeményezésnek
eleget téve 15 órakor Csabainé Huszár Zita a Községi Kultu
rális Központ és Könyvtár vezetőjével közösen elszavaltuk a
Nemzeti dalt.

Az ünnepség keretén belül K. Tálas László ünnepi beszédét
követően emléktáblát állítottunk a bogarasi Művelődési
Háznál Halupka István „Kossuth Lajos huszára” tiszteletére.
Reméljük, hogy jövőben hagyománnyá válik, és egyre
többen csatlakoznak kis falunkban is eme rendhagyó me
gemlékezéshez.

Kiss Lajos
képviselő

1810. április 14én született Abonyban. Csernus Pál megyei
tisztviselőnél (aki keresztapja volt) nevelkedett, majd
Kossuth Lajos édesapjához, Lászlóhoz került Tinnyére. A
nemzetes úr halála után leib huszárnak állt Kossuth La
joshoz. A szabadságharc kitöréséig állandóan gazdája mellett
tartózkodott. 20 éves volt, amikor a 9. honvéd zászlóaljhoz
besorozták Klapkához.
Hét ütközetben vett részt, köztük a fehértemplomi és a
pákozdi csatákban, ahol megsérült. Miután felgyógyult,
ismét a kormányzó házához került. Büszke volt arra, hogy
szemtől szembe ismerte Batthyányit, Széchenyit, Deákot,
Petőfit és Jókait.
A világosi fegyverletétel után már útban volt Kossuth
Lajossal Törökország felé, majd Aradon fogságba került 48
hónapra. Tanúja volt a 13 aradi vértanú kivégzésének.
Szabadon bocsájtása után Abonyba, majd Istvánházára
költözött, ahol 1864ig kisgazdaként élt. A következő évben
a tiszakürti Bogaras szőlők melletti Vén szőlőben (mai
Öregszőlő, a Bogarasi iskola mellett) telepedett le és



szőlőműveléssel foglalkozott. Irományai 1900. október 1én
egyik kunyhója leégésekor a tűzbe vesztek.
Leánya Halupka Anna ápolta időskorában. Unokája Nagy
László asztalos mester volt Kunszentmártonban. Déduno
kája ifj. Nagy László a Kunszentmártoni Járásbíróságon
fogalmazó volt. 1908. május 30án halt meg, Tiszakürtön a
régi temetőben temették el.

Dr. Kiss Györgyné
polgármester

Március 7én egy kellemes hangulatú játékos délutánt
tölthettünk a Művelődési Házban. Bemelegítésként ping
pongoztunk, csocsóztunk és kártyáztunk. Miután kellően
jókedvre hangolódott a csapat, egy feladványt kellett
megoldanunk, ami sikerült is többékevésbé.
Ezután szellemi és ügyességi feladatok következtek: szólá
sokat, közmondásokat kellett felismernünk, célba dobáltunk,
versenyeztünk, hogy ki tudja tovább a levegőben tartani a
lufit, stb. Aki játszott, mindenki kapott egy kis édességet.
Volt finom meleg tea, kaptunk szendvicset és almát is.
Nagyon jól éreztük magunkat, reméljük lesz még több ilyen
délután is! Köszönjük szépen mindenkinek, akik ezt
megszervezték és foglalkoztak velünk!

Sóspataki Boglárka

Március 19én a művelődési házban alsó tagozatosok
számára Mesevetélkedő került megrendezésre. A vetélkedő
elején a gyerekek vegyes csapatokra lettek osztva:
Bergengócia, Manóország, Óperencia és Tündérország.
Különféle „próbákon” vettek részt, amin mindannyian
szépen szerepeltek. Volt többek között képkirakó, spárgára
felfűzött kekszevő verseny, mesefelismerés, és még sok
mesével kapcsolatos, izgalmas feladat is.

A remek szereplések meghozták gyümölcsüket, hiszen a
négy csapat pontszámai között nem sok különbség volt. Ne
gyedik helyen az Óperencia (Lakatos Bella, Kátai Szabolcs,
Tatár Zoé és Kakuk Zsombor) csapata végzett. A harmadik
helyet Manóország „lakói” (Lakatos Márk, Mucsi Vivien,
Csikós Csanád és Rab Viktor) szerezték meg. Második

helyre a befutó Tündérország (Mojzinger Boglárka, Kabók
Dzsenifer, Ónodi Claudia és Szilágyi Blanka) csapata lett. A
képzeletbeli dobogónk legfelső fokára pedig Bergengócia 4
tagja léphetett fel: Borsos Martin, Varga Dóra, Zsoldos Kíra
Virág és Balogh Hanna személyében.

Ujj Eliza

Április 9re meghívtam az óvodásokat egy kis játékos,
könyvtárral ismerkedős foglalkozásra. Miután megérkeztek
és körülnéztek, megmutattam nekik, hogyan lehet beirat
kozni a könyvtárba, majd felolvastam nekik egy mesét, és a
meséhez kapcsolódóan játékos feladatokat kellett megolda
niuk. A kép magáért beszél! Szeretettel várom jövőre a
következő nagycsoportosokat is.

Április 14én délután került megrendezésre a verses mese és
versmondó verseny a Költészet napja tiszteletére a művelő
dési házban. Nagy öröm volt számomra, hogy közel 40
gyermek adta elő a számára legkedvesebb verset, verses
mesét. A versenyzők kivétel nélkül mind ügyesek voltak,
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pedig volt lámpalázas is köztük bőven  így a zsűrinek (Kürti
Kovács Sándor, Mátyus Jánosné, Mezőné Vakhal Margit)
sem volt könnyű dolga.

A résztvevők közül mindenki kapott emléklapot és csoko
ládét, a díjazottak pedig az oklevél mellett könyvjutalomban
is részesültek.

A szavalóverseny után lehetőség nyílt a zsűrielnökünk, Kürti
Kovács Sándor legújabb könyvének (A keleti szélrózsa
meséi) megvásárlására, dedikálására is.
Kürti Kovács Sándor eddig megjelent könyvei megvásárol
hatók a könyvtárban.

Csabainé Huszár Zita

Az idei tél nem kényeztetett el bennünket: gyerekeink
szinte csak a képek, elbeszélések alapján tudhatják,
milyen is az évszakra jellemző időjárás, mik a „tél
örömei”, valós tapasztalatot azonban nem nagyon
szerezhettek erről. Szinte érintetlenek a madáretetőkbe
kiakasztott szalonnák, a kis szárnyasok sem igazán
szorultak rá az emberi gondoskodásra.
Az ünnepek után soksok csomagolóanyag, doboz kerül a
kukába, illetve tűzre. Ez adta az ihletet, hogy ezekből
pompás várakat készítsünk ragasztással, illetve festéssel.
Arra is példát szerettünk volna mutatni, hogy nem csak a
drága kereskedelmi forgalomban vásárolt játékokkal,
hanem az általunk barkácsolt építmények elkészítésével is
tartalmassá tehetjük délelőttjeinket.
2015. február 2án a „tehetség napok” keretén belül
Kunszentmártonban a Szent Anna Katolikus Óvodában
rendezték meg a kistérségi versmondó versenyt.
Óvodánkat két gyermek képviselte. Ügyességüket arany,
illetve bronz minősítéssel jutalmazta a zsűri. Gratulálunk
nekik!

Februárban már a tél búcsúztatására, a farsangra
készültünk: „Ha már eddig nem volt tél, most már ne is
legyen!”  kántáltuk a zajos felvonulásunkon. Sajnos az
óvodai farsang időpontja már a böjt, az elcsendesedés, a
magunkba fordulás időszakára esett, a jövőben próbálunk
erre jobban odafigyelni.
A farsangra a gyerekek nagy izgalommal készítgették
jelmezeiket. Az a tapasztalat, hogy a kislányok ilyenkor
igazán szépek szeretnének lenni, ezért sok hercegnő,
Hamupipőke, tündér sürgöttforgott a teremben.
Számomra mindig az otthon, szülővel közösen eszkábált
jelmez a legkedvesebb (pl. autóversenyző), amibe
bármikor beöltözhet a gyerek és élheti a szerepét. Ezt
néhányan meg is tették.
A farsangi délutánon a Mosolyra Hangolók szórakoztattak
bennünket. Ők Kecskemétről érkeztek és a gyerekek aktív
bevonásával varázsoltak vidámságot erre a napra.
Köszönet kollégáimnak és mindenkinek, aki valamilyen
formában hozzájárult a lebonyolításához.



A tavasz a megújulás, a magvetés ideje is. Érdekes ta
pasztalat mikroszkóppal vizsgálgatni az alig látható
magvacskákat (pl. mákszem), majd amint megduzzadnak és
csírázni kezdenek. Igaz, jelenleg „birodalmunkat” csak
néhány, ablakban elhelyezett virágcserép jelenti.
Csíráztattunk lucernát étkezési célra is, hisz ezek a magvak
sok értékes tápanyagokat, vitamint tartalmaznak. Nyilván
szokatlan, idegen ízvilágot képviselnek, de némi kedvcsi
nálás után szinte egymással versengve falták fel a gyerekek.
Március 15én megemlékeztünk hőseinkről. A „katonás
menetelés” annyira tetszett a gyerekeknek, hogy a következő
foglalkozást erre építettük.

A Víz Világnapja alkalmából lesétáltunk a Tiszához, sőt, a
nagyokkal egy hosszú ártéri túrán is részt vettünk.
Március végén a húsvéti készülődésre koncentráltunk. A
fiúk locsolóverseket tanultak, ismerkedtünk az ünnepkör
eseményeivel.
Sajnos egyre kevesebb család fogadja jó szívvel a
locsolkodókat, persze a durva, pénzt követelő
rigmusoknak én sem örülök. Fontosnak tartom azonban,
hogy ne csak Hollókőn maradjon élő a szép hagyomá
nyunk.

Tóth Katalin
óvodapedagógus

Sporthírek

Negyedik éve működik iskolánkban a program, amelyben a
gyerekek játékos formában ismerkednek meg a kosárlabda
sportág alapjaival. Ebben a tanévben az 12. osztályosok
váltóversenyekben és kosárra dobásban, a 34. osztályosok
"Add tovább" pontszerző játékban vetélkedtek.
A megyéből nevező iskolák négy csoportba kerültek, mi a
III. csoportba jutottunk, Rákóczifalva, Martfű és a Kőrösi
Iskola, Szolnok csapataival együtt. A három forduló össze
sített eredménye alapján a kisebbek nyertek, a nagyobbak
második helyezést értek el.

A bajnokságban a következő gyerekek játszottak:

1  2. osztály: Balla Károly, Csikós Csanád, Diós Jázmin,
Kakuk Zsombor, Kocsis Panna, Komlós Lili, Mojzinger
Boglárka, Nyírlucz József, Rab Veronika, Rab Viktor, Utassy
Márió
3  4. osztály: Filip Virág, Kabók Dzsenifer, Kenyeres Do
minik, Lakatos Bella, Molnár Vivien, Nánási Mihály, Ónodi
Klaudia, Paulusz Adrienn, Péter Márk, Szabó Csilla, Szabó
Martin, Tamasi Bence, Tálas László
5. osztályos, de életkora szerint még játszhatott, Diós
Dzsenifer és Rab András.
Köszönöm a kedves szülők lelkes támogatását!

Március 28.án tizenegyedik alkalommal utaztunk Kecske
métre, a hagyományos tavaszköszöntő futásra. 22 iskolás, 3
óvodás és 3 felnőtt képviselte településünket.
A hűvös idő ellenére remek volt a hangulat, mindenki
jókedvűen teljesítette a távot. Gyermekeink örömmel nyug
tázták, hogy az előző évhez képest jobb helyezést tudtak el
érni.

Dobogósok

4. osztály: 6. hely Paulusz Adrienn
78. osztály: 1. hely: Szűcs Zoltán

5. hely: Zsoldos Attila
(ezen a versenyen a 46.helyezett is bronz
éremmel térhet haza)

2,5 km: 3. hely Fehérné Szőke Erika.
5 km: 3. hely Kovács Zita

Köszönjük a Tiszakürti Önkormányzat Képviselőtestüle
tének, hogy kedvezményesen megkaptuk az autóbuszt!
Köszönjük a Tiszakürti Iskola Tanulóiért Alapítvány és a
Tiszakürti Körzeti Általános Iskola Diákönkormányzat támo
gatását az utazáshoz!

Február 25én rendezték meg Mezőtúron a III. korcsopor
tosok megyei elődöntőjét. Erős csapatokkal találták szembe
magukat tanítványaink.

Eredmények

Lányok: Tiszakürt  Mezőtúr Ref. Koll. 1225
Tiszakürt  Karcagi Nagykun Ref. Ált. Isk. 849

Fiúk: Tiszakürt  Mezőtúr Ref. Koll. 1826
Tiszakürt  Jászberény Jászkürt DSE 1151

Játszottak

Lányok: Balla Boglárka, Burai Alexandra, Diós Dzsenifer,
Fodor Viktória, Gáll Netta, Németh Beatrix,
Szabó Viktória, Szőke Regina, Váradi Ivett

8



Fiúk: Béres Sándor, Burai Ádám, Csikós Zoltán,
Felföldi Máté, Kocsis Bertalan, Lakatos Márk,
Rab András, Rácz Gergő, Sőrés András, Szécsi
Martin, Szőcs László

Március 26án járatos autóbusszal utaztunk Rákóczifalvára.
A Dencs Antal sportpálya adott otthont a III. korcsoportos
fiúk selejtezőjének. Zagyvarékas, Mezőtúr és a helyi isko
lások voltak az ellenfelek. Mind a három ellenféltől 7:0ás
vereséget szenvedtek a fiúk.

Játszottak: Csikós Zoltán, Felföldi Máté, Gavló Ádám,
Kocsis Bertalan, Lakatos Márk, Rab András,
Rácz Gergő, Rácz Richárd, Sőrés Dávid, Szabó
Tibor, Szécsi Martin, Szőcs László

A IV. korcsoportos lányok (kiegészülve ötödikesekkel) és
fiúk Karcagon vettek részt kispályás tornán.

Eredmények

Lányok: Tiszakürt  Arany János Ált. Isk. Karcag 1 : 2
Tiszakürt  Szandaszőlős 0 :10
Tiszakürt  ÁMK Karcag 0 : 8
(gólszerző: Váradi Ivett)

Fiúk: Tiszakürt  Arany János Ált. Isk 2 : 6
Tiszakürt  Berekfürdő 5 : 1
Tiszakürt  Szt. Margita Ált. Iskola, Karcag 0 : 8
(gólszerzők: 5 gól Szűcs Zoltán, 2 gól Zsoldos
Attila)

Játszottak

Burai Alexandra, Váradi Ivett, Kocsis Irma, Lingurár
Anasztázia, Szőke Regina, Kenyeres Renáta, Felföldi
Barbara, Kovács Nikolett, Dóczi Zoltán, Gulácsi Attila,
Nyerlucz Tamás, Téren Dávid, Fehér Erik, Takács Zalán,
Nyerlucz Gábor, Szűcs Zoltán, Zsoldos Attila.

Minden dicséret megilleti a gyerekeket a rendes visel
kedésért, pedig nem minden ellenfélre volt ez jellemző!

Ebben a tanévben a Tiszatavi Sporthorgász KHT. támo
gatásával hét gyermek ismerkedik meg a horgász
alapismeretekkel, a vizek és vízpartok élővilágával, halfelis
meréssel, horgászeszközökkel.
A foglalkozások kéthetente zajlanak. A jó idő eljövetelével
vízparti foglalkozások is szerepelnek a programban.Bízunk
benne, hogy a virtuális világból kiszakadva jobban fogják
érteni és ismerni a természetet.

A csoport február 15én részt vett a FEHOVA kiállításon,
ahonnan rengeteg élménnyel tértek haza. A megszerzett
ismeretekből vetélkedőt is rendeztek, amelyben a „Tiszai
süllőcskék” első helyezést értek el, az Energofish támoga
tásával horgászfelszereléseket kaptak.
Köszönjük szépen a Polgármesteri Hivatal támogatását, hogy
megkaptuk az utazáshoz a mikrobuszt!

Paulovics Attila

A Tiszakürti Községi Sportegyesület éves közgyűlését 2015.
február 21én tartotta a Művelődési Házban. Mint minden
évben, az egyesület elnöksége megtartotta éves beszámolóját
a megvalósult programokról, a költségvetésről.
Természetesen a díjazások sem maradhattak el, melyet
sporttevékenységért és az egyesület érdekében végzett
társadalmi munkáért kaphattak az egyesületi tagok.

Idén a 2014. évben elért eredmények tükrében díjazásban
részesültek a következők:

Sporttevékenységükért:
Kovács Zita, Sóspataki Gyula, Varga Lajos,
Társadalmi munkájukért:
Gulyás Kálmán, Katona Józsefné, Ifj. Szabó András

Az emlékplakettek átadása után a közgyűlés résztvevői
jóízűen elfogyaszthatták a szakácsaink által elkészített
bográcsos marhapörköltet. Ezúton szeretnénk megköszönni
segítségüket.

2015. március 28án került megrendezésre Kecskeméten a
Vásárhelyi Futófesztivál, melyen egyesületünk tagjai közül:
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2,5 kmen: Fehérné Szőke Erika 3. helyen
5 kmen: Kovács Zita 3. helyen
10 kmen: Paulovics Attila 5. helyen végzett.

Szívből gratulálunk nekik ezekhez a kiváló eredményekhez.

Befejeződött a Kunszentmártonban megrendezésre került
„NP Hungária 2014 teremlabdarúgó bajnokság”, mely 2014
őszén indult.
Tiszakürt csapata ismét remekül helytállt, hiszen az előkelő
1. helyen végzett a 8 csapatos bajnokságban. Ezúton gratu
lálunk a csapat tagjainak és reméljük, hogy a következő
idényben is hasonlóan szép eredményeket érnek el.

Csapattagok: Felföldi Mihály, Fodor Tamás, Gál István,
Gál József, Kalics József, Dr. Kecskés Béla,
Kiss Lajos, Mucsi Antal, Sóspataki Gyula,
Téren Zoltán, Varga Lajos

Programelőzetes

Az egyesület a következő programokkal várja a sportolni,
szórakozni vágyókat:

• Május 2.  Öregfiúk mérkőzés (Tiszakürt)
• Május 30.  Gyermeknap
• Július 4.  Kürtök találkozója (Hidaskürt)
• Július 11.  Falunap, kispályás labdarúgó torna

Mindenkinek sporteseményekben gazdag évet kíván az
egyesület elnöksége.

Tamasiné Tálas Melinda

2014. évi események a Tiszakürti Iskola Tanulóiért Alapít
vány életében.
Szervezetünk 2013. évben kapott 1% NAV utalást, kiegé
szítve azt 282.870 forintra. Ez az összeg 2014ben az
általános iskolások jutalmazására, színház és múzeumláto
gatásra, valamint városmegismerésre lett felhasználva.
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet 2014. évben
is segítette pénzadományokkal munkánkat, és a SZJA 1%át
kaptuk meg, amely 178.432 forint. Köszönjük és továbbra is
szívesen fogadjuk a segíteni szándékozó dolgozók adójának
1%át, vagy bármilyen más felajánlást.
Az alapítványi bál a tavalyi évben elmaradt az oktatás és
személyi területen történt jelentős változások miatt.
Szeretnénk, ha még többet tehetnénk a jövő nemzedékének
segítésében, összefogásában és reméljük, hogy a továbbiak
ban jelentős javulás várható ezen a téren.

Az alapítvány kuratóriuma nevében:
Szöllősi Sándorné

Az érdeklődők, a Föld napjához kapcsolódó programunkon,
a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szakembereinek
irányításával sok érdekességet tudhatnak meg az itt élő ma
dár és rovarfajokról, amelyeket a nap folyamán hálóval
befogunk, begyűjtünk, megfigyelünk, majd szabadon enge
dünk.

Részvételi díj

Az arborétumi belépő árak:

Gyermek: 400 Ft
Kedvezményes: 650 Ft
Felnőtt: 800 Ft

www.hnp.hu

Április 24. (péntek)
A Föld napjához kapcsolódó programként madárgyűrűzés
bemutatókon és rovarmegfigyelő sétákon vehetnek részt az
arborétumba látogató vendégeink.

Május 8. (péntek)
Madarak és fák napja  Előadások az év fájáról és madaráról,
madárgyűrűzés bemutatók, csoportvezetések az Arborétum
ban.

Május 24. (vasárnap)
Az Európai Nemzeti Parkok napján a KözépTiszai
Tájvédelmi Körzetben vezetett sétákhoz lehet csatlakozni.
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Május 30. (szombat)
11.00 órakor bábelőadás tart Barkóczi Titanilla bábjátékos.

Május 31. (vasárnap)
Gyermeknapon kézműves foglalkozásokra, arborétumi aka
dályversenyre várjuk a gyerekeket.

Június, július, augusztus hónap
A nyári szünetben érkező családok nyereményszelvényt tölt
hetnek ki, mellyel a gyerekek az osztályuknak (max. 25 fő),
egy csoportvezetéssel összekötött őszi osztálykirándulást
nyerhetnek a Tiszakürti Arborétumba.

Június 5. (péntek)
Pedagógus igazolvánnyal díjmentesen látogatható ezen a
napon az arborétum és egy csoportvezetéses sétán vehetnek
részt az érdeklődők.

Június 1020. között (értesítés szerint)
Szervezett tiszavirágzás megfigyelő és fotó túrák. Az előze
tesen regisztrált jelentkezők részesei lehetnek eme páratlan
természeti jelenségnek.
Az arborétum fogadóépületében meghallgatott előadást
követően rövid gyalogtúrával juthatnak el a résztvevők a
tiszainokai kikötőbe, ahol a rajzás testközelből figyelhető
meg. Kishajóra szállva a vízen is tovább szemlélhető a
kérészek násztánca.
A tiszavirágzást követően egy szalonnasütéssel és
borkóstolással egybekötött közös élménymegosztásra várunk
minden vendéget az arborétumban. Regisztrálni a
tiszavirag@tiszaviragzas.hu email címen lehet. Honlapcím:
tiszaviragzas.hu.

Június 27. (szombat)
Szent Iván napja  A nyári napfordulóhoz kötődő népszo
kások felelevenítése sok rigmussal, zenével, tánccal az
alkonyati arborétum díszletei között.

Torkos Györgyné

A tiszakürti körzeti megbízottak 2015. február 10én 23 óra
20 perckor Tiszakürt  Bogaras belterületén állítottak meg és
ellenőriztek egy tehergépkocsivezetőt és három utasát. A
rendőrök az ellenőrzéskor megállapították, hogy a gépjármű
vezetője, az 54 éves R. József érvényes vezetői engedéllyel
nem rendelkezett. Az egyenruhások a zárt tehergépkocsi
rakterében egy szarvasmarhát találtak, amelyről a férfiak azt
állították, hogy az úton találták. A rendőrök perceken belül
megállapították, hogy a szállított tehenet aznap este Ti
szakécskén egy majorból tulajdonították el.
A rendőrök a négy csépai férfit előállították a Kun
szentmártoni Rendőrkapitányságra. Az egyenruhások a
szarvasmarhát lefoglalták és visszaadták a tulajdonosának.
A lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
indított nyomozást illetékességből a Tiszakécskei Rendőrőrs
folytatja le. A tiszakécskei nyomozók R. Józsefet, R. Gábort,
K. Istvánt és K. Richárdot 2015. február 11én gyanúsított
ként kihallgatták és őrizetbe vették, majd kezdeményezték
előzetes letartóztatásuk elrendelését.

Fekete Tamásné r.őrnagy
kiemelt főreferens

Nagy Éva vagyok, 2015. április 4től az új védőnő
Tiszakürtön. 1963. január 27én születtem Budapesten. A III.
kerületben voltam óvodás. A Zápor utcai általános iskola el
végzése után az Óbudai gimnáziumban érettségiztem. Ta
nulmányaimat az Egészségügyi Főiskola védőnőképző
szakán folytattam, szintén a III. kerületben.
Az első munkahelyem is a III. kerületben volt, és mivel ez a
környék Budapest széle, így már ott is találkoztam a
vidékinek mondható életmóddal. 30 éves koromig kizárólag
a fővárosban éltem, utána 2 alkalommal is laktam kisebb
faluban. Ez az életforma sokkal jobban tetszik nekem, mint a
nagyvárosi, de családi okok miatt mindig visszavisszatértem
Budapestre. Sem édesanyám, sem édesapám nem él már,
ezért a családi kötöttségek megszűntek. Saját családom nem
lévén most már magam választhattam meg, hogy hol és
hogyan folytatom tovább az életemet.
Tiszakürtöt is a természetközeliség, a Tisza közelsége miatt
választottam. A védőnői munka mellett dolgoztam lakás
otthonban, gyerekotthonban és speciális általános iskolában
is iskolavédőnőként, így a gyermekvédelem sem áll távol tő
lem.
Mivel ismeretlenként kerültem ide, úgy gondolom még
nehezebb megfelelni a településen élő lakosság elvárásainak,
de remélem sikerülni fog!

Nagy Éva
védőnő

Tisztelt tiszakürti lakosok! Megunt, feleslegessé vált játé
kokat gyűjtünk a Majálisra! A játékokat Bartus Sándornénál
lehet leadni.

Köszönettel: Nagycsaládosok Egyesülete
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Ülök az ablakban…

Én csak ülök az ablakban,
Nézek ki az éjre,
Szemem előtt angyalka,
Ki körberagyog Téged!

Csak ülök az ablakban,
Mélyeket pislogok,
Érzem, hogy a hasamban
Kis pillangó mocorog.

Szívem is ragyog
Az éj sötétjében,
Szerelmes vagyok,
Ki csókodra éhes.

Szerelmes vagyok
Minden pillanatba,
Szerelmes vagyok
Minden mozdulatba.

Szerelmes vagyok
Minden eltöltött percbe,
Minden egyes napon
Mit eltöltök Veled!

Ülök az ablakban,
Bámulom a sötét eget,
Várom, hogy nappal
Újra Veled legyek!

Ördögöt az Angyalnak

Kis ördögöm, hozzád szólok!

Éjszaka, ha csak forgolódok

S nem talállak sehol magam mellett,

Szomorúság tölti el szívemet, s lelkemet.

Fontos személytől kaptalak!

"Ördögöt azAngyalnak?"

Jöhetnek a kérdések,

Egy szó a válasz a kérdésre:

"Szeretlek!"  suttogom halkan.

Reggel, este, s ha beköszön a hajnal,

Legelső gondolatom mindig csak Te vagy,

Az erőm örök forrása is csak Te vagy!

Kis ördögöm mondd meg annak,

kitől kaptalak:

"Szeretem azt, ki egy Ördögöt adott

egyAngyalnak!"

Az utókornak

Felírtam a nevem

A rózsa virágra,

Hadd emlékezzetek

A tanyasi kis házra.

Ahol megszülettem

Ahol fölnőhettem

Onnan, e szép tájat

Szívemhez kötöttem.

S írtam e tájról

A Szőke Tiszáról

Írtam a hazámról

És a nagy világról.

Örültem, búsultam,

Ember mivoltomban

E Magyar alföldön,

Mindig Itthon voltam.

Rózsavirág

Rózsavirág, szép rózsavirág,

Kinyíltál életem tavaszán

Azóta, könnyet nem csorgatok

Azóta érzem, hogy más vagyok.

Rózsavirág, szép rózsavirág,

Veled szép most is ez a világ

Ha nélküled, én bárhol járok

Lángoló szívem nálad hagyom.

Rózsavirág, szép rózsavirág,

Te vagy e földön, a legszebb virág

Virágod, szívemmel ringatom

Amikor a holdfény ránkragyog.

Rózsavirág, szép rózsavirág,

Veled szép most is ez a világ

Szerelmes szívem, én itt hagyom

S a holdfényben rólad álmodom.

Rózsavirág, szép rózsavirág,

Szerelmes szívem, neked adom

Rózsavirág, szép rózsavirág,

A holdfényben rólad álmodom.

Zoli első rajzkiállítását Dr. Vígh Péter nyitotta meg. Ezt
követően felkértek, hogy mondjak néhány gondolatot
Tiszakürtről és Zoliról. Zoli rajzai magukért beszéltek, erős
érzelmeket, kitörést a jelenből, vagy éppen egy kedves
motívumot ábrázoltak.
A nekem ajándékozott rajz a Hősök szobrát ábrázolta
Tiszakürt címerébe foglalva. Nagyon meghatott, ezúton is
nagyon szépen köszönöm.
Egy csodálatos délutánt tölthettünk olyan emberek,
művészek társaságában, akik nagyon tehetségesnek tartják
Zolit, ígéretük szerint támogatják, segítik az ő alkotói pályá
ját. Remélem, hogy ez a kiállítás csak az első állomás volt
egy sikeres életút kezdetén.
Ehhez kívánok nagyon sok sikert, kitartást és jó egészséget.
Kérem, támogassuk Zolit, hogy a valóságban éppúgy ki
tudjon törni jelenlegi világából, mint a rajzaiban.
Az alkotó egyik rajzához kiválasztott idézettel zárom soraim:
„Amikor megszülettél mindenki mosolygott, csak Te sírtál!
Élj úgy, hogy ha meghalsz mindenki sírjon, csak Te moso
lyogjál."

Dr Kiss Györgyné
polgármester

2015. március 21én Budapesten a Lilaköd könyves kávé
zóban a kávézó tulajdonosa Máté Gabriella és a Garbó Kiadó
vezetője, Földi Emil kiállítást rendezett Barta Zoltán
rajzaiból.
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Bertók Andrásné 2015. március 24én ünnepelte 95.
születésnapját. Ez alkalomból 2015. április 14én köszön
tötte egy csokor virággal, díszoklevéllel és tortával Tiszakürt
polgármester asszonya Dr. Kiss Györgyné. További jó
egészséget és hosszú életet kívánunk!

Május 2.

Július 4.

Köszönetet mondok a rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek,

jó szomszédoknak és mindazoknak, akik

Tálas Imréné

temetésén részt vettek, reá virágot,
koszorút helyeztek és a gyászban osztoztak.

Gyászoló férje: Tálas Imre






