Tiszakürt Község Önkormányzata a nem lakás célját szolgáló
helyiségek és egyéb ingatlanok bérleti díját 2015. április 1. napjától
kezdődően a 45/2015.(III.26.) sz. képviselőtestületi határozat 2. sz.
mellékletében meghatározottak szerint állapítja meg. Az emelés
mértéke a 2012. évihez viszonyítva átlagosan 10 %.

Önkormányzati hírek
2015. március 02. rendkívüli képviselőtestületi ülés:
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete a közfog
lalkoztatási programok finanszírozásának 2015. március 1jétől
történő bevezetéséről szóló új rendjét figyelembe véve a közfoglal
koztatási programokhoz nyújtott költségvetési támogatás elkü
lönítésére, az Önkormányzat bankszámlavezető pénzintézeténél
„Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott költségvetési támogatás”
elnevezésű alszámla nyitásáról döntött.
2015. március 23. rendkívüli képviselőtestületi ülés:
A Képviselőtestület a 2/2015.(I.12.) számú határozatában foglaltak
szerint csatlakozott a JászNagykunSzolnok Megyei Önkor
mányzat által létrehozott Megyei Parlagfűmentesítési Alaphoz. A
parlagfű írtási feladat ellátása érdekében az irtáshoz szükséges
eszközök kerülnek beszerzésre. Ennek megvalósítása érdekében
pályázatot nyújt be, a JászNagykunSzolnok Megyei Parlagfű
mentesítési Alap 2015. évi támogatásának elnyerésére.
2015. március 26. képviselőtestületi ülés:
A Képviselőtestület Szeleczki Károly alpolgármestert és Kiss
Lajost, a Szociális és Humánpolitikai Bizottság elnökét hatalmazza
fel az orvosi rendelő előtti járda felújítás kivitelezésének felügye
letével, amely a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében
kerül megvalósításra.

45/2015.(III.26.) sz. képviselőtestületi határozat 2. sz. melléklete

A lakbérek és bérleti díjak emelkedésével kapcsolatos szerződés
módosítások elvégeztetése, illetve új szerződés megkötésére a
45/2015.(III.26.) sz. képviselőtestületi határozat 12. sz. mellékle
teiben meghatározottak szerint a képviselőtestület a polgármestert
hatalmazza fel.

Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alábbi
beszámolókat tárgyalta meg és fogadta el:
 Hegyközség beszámolója
 Nagycsaládosok helyi egyesületének beszámolója
 Sport Egyesület beszámolója

A Képviselőtestület a Községi Kulturális Központ és Könyvtár
bérleti díját a következők szerint határozza meg:
1. Nagyterem (90 m2)
Bérbe adandó helyiségek:
 konyha
 nagyterem, harmónikafallal elválasztva (90 m2)
 mellékhelyiségek
 mozi előtere
Április 15.október 15: 1000Ft/óra
Október15.március15: 1200Ft/óra
Egész napos rendezvények esetén 25.000 Ft + rezsi
Az esetleges rongálásokra 25.000Ft kauciót állapít meg a
képviselőtestület. Rezsiköltség: víz, gáz, elektromos energia
fogyasztás mérőóra állás szerint.
2. Nagyterem teljes nagyságban (154 m2)
Bérbe adandó helyiségek:
 konyha,
 nagyterem teljes nagyságban (154 m2)
 mellékhelyiségek,
 mozi előtere
Egész napos rendezvények esetén 30.000 Ft + rezsi.
Az esetleges rongálásokra 30.000Ft kauciót állapít meg a
képviselőtestület. Rezsiköltség: víz, gáz, elektromos energia
fogyasztás mérőóra állás szerint.
3. Színházterem (124 m2):
Csak egész napos rendezvények esetén: 35.000Ft + rezsi
Az esetleges rongálásokra 35.000Ft kauciót állapít meg a
képviselőtestület. Rezsiköltség: víz, gáz, elektromos energia
fogyasztás mérőóra állás szerint. A bérbe vevők a bérelt

A Képviselőtestület megtárgyalta a Tiszakürt Község Önkor
mányzata tulajdonában álló lakások és nem lakások céljára szolgáló
helységek 2015. évi bérleti díjának mértékét. Tiszakürt Község
Önkormányzata tulajdonában álló lakások lakbérét 2015. április 1.
napjától a 45/2015.(III.26.) sz. képviselőtestületi határozat 1. sz.
mellékletében meghatározottak szerint állapítja meg. Az emelés
mértéke a 2012. évihez viszonyítva átlagosan 10 %.

45/2015.(III.26.) sz. képviselőtestületi határozat 1. sz. melléklete
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helyiségeket tiszta, felmosott állapotban kötelesek átadni.
4. Bogarasi művelődési ház:
Bál, vacsora esetén 5000Ft + rezsi.
Fűtés, világítás a mindenkori energiaárak szerint.
Tiszakürt Község Önkormányzat dolgozói (alkalmazotti jogvi
szonytól függetlenül) kedvezményesen a mindenkori bérleti díj
25%ért + rezsiért vehetik igénybe az intézményt. Községünkben
működő civil szervezetek: Polgárőrök köre, Nagycsaládosok
Egyesülete, Mozgásfogyatékosok Egyesülete, Nyugdíjas klub,
Horváth Lászlóért Alapítvány, Horgászegyesület, Sport Egyesület,
Tiszakürti Iskola Tanulóiért Alapítvány, valamint a szülői munka
közösségek részére évente egy alkalommal önköltséges áron (fűtés,
világítás) adható bérbe rendezvény céljából az intézmény. Az
Önkormányzat intézményei a Kulturális Központ helyiségeit
díjmentesen vehetik igénybe az alábbi feltételekkel:
Az igénylő:
 vállalja a helyiségek rendeltetésszerű használatát,
 anyagi és kártérítési felelősséget vállal,
 az igénybevétel előtt legalább két héttel jelzi igényét.
Az igénybevétel időtartama az igénybe vevő rendelkezésére
bocsátástól az újbóli rendeltetésszerű használatbavételig terjed. A
helyiségek bérleti igénybevételéről az intézményvezető és a
bérbevevő egy alkalomra szóló megállapodást köt, mely rögzíti a
bérbevevő teljes anyagi felelősségét a helyiség berendezési
tárgyaiért a bérbevétel teljes idejére. A bérleti díjak érvényesek a
közületekre, pártokra, szervezetekre és magánszemélyekre. Alap
feltétel, hogy a helyiségeket jellegüknek és eredeti rendeltetésüknek
megfelelően kell használni.

határozott, hogy a pályázatot benyújtók közül Őze Róbert
vállalkozó pályázatát fogadja el.
A Képviselőtestület megtárgyalta a Cserkeszőlő  Tiszakürt
kerékpárút megvalósításához benyújtandó pályázatot, és úgy hatá
rozott, hogy a megépítendő kerékpárút építési megvalósításához
szándékában áll csatlakozni.

2015. május 07. rendkívüli képviselőtestületi ülés:
Tiszakürt Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a nyári
gyermekétkeztetés keretében a rendszeres gyermekvédelmi kedvez
ményben részesülő (rászoruló gyermekek) részére ingyenesen
biztosított napi egyszeri meleg étkeztetés, az emberi erőforrások
minisztere által meghirdetett a 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.
3. pont szerinti támogatás elnyerésére. Az igényfelmérés során
jelzett létszám: 104 fő, mely a pályázat alapját képezi. Az
igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege
440,Ft, így a támogatási igény összesen: 1.967.680 Ft. A nyári
étkeztetés 2015. június 16. és 2015. augusztus 28. közötti
időszakban a konyha takarítási szünetének figyelembevételével 43
munkanapon keresztül lesz biztosított.
A Képviselőtestület megtárgyalta a Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság kérelmét és úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz,
hogy a 27/1 hrsz.ú gazdasági épület, udvar, művelési ágú ingatlan
a Magyar Állam tulajdonába, a Hortobágyi Nemzeti Park Igaz
gatóság vagyonkezelésébe kerüljön azzal a céllal, hogy az ingatlan
a Tiszakürti Arborétum iroda és gazdasági épületként hasznosítsa.
Az ingatlan értékbecslése 2015.április 8án elkészült, mely szerint
az ingatlan piaci forgalmi értéke: 500.000 Ft.

A Képviselőtestület megtárgyalta a civil szervezetek támogatását
és az alábbiak szerint fogadta el:
Polgárőr Egyesület:
135.000,Ft
Sportegyesület:
135.000,Ft
Nyugdíjas klub:
autóbusz igény + 30.000,Ft
Nagycsaládosok Egyesülete:
autóbusz igény + 25.000,Ft
Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete:
15.000,Ft
Horváth Lászlóért Alapítvány:
40.000,Ft
Vöröskereszt:
10.000,Ft
Horgászegyesület:
10.000,Ft

2015. május 13. rendkívüli képviselőtestületi ülés:
Az Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Múzeum
üzemeltetését és úgy határozott, hogy 100 Ft legyen a belépődíj,
illetve pénteki és szombati napokon 10:0012:00ig és 12:3016:00
ig legyen nyitva a Helytörténeti Gyűjtemény.
A Képviselőtestület megtárgyalta és egyhangúan elfogadta, hogy
megszervezi a pedagógus napi rendezvényt a tiszakürti és a csépai
pedagógusoknak.

A Képviselőtestület pályázatot írt ki, büfé üzemeltetésének
kizárólagos jogára a Községi Kulturális Központ és Könyvtár által
megrendezett szabadtéri Majális rendezvényre

2015. május 28án megtartott bizottsági ülés:

.

Az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság az alábbi előter
jesztéseket tárgyalta meg és javasolja a Képviselőtestületnek
elfogadásra:
1. A 2014. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést.
2. A községi önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtá
sáról szóló zárszámadási rendeletéről szóló előterjesztést.
3. Az önkormányzat tulajdonában álló Volkswagen mikrobusz
viteldíját.
4. A térítési díjak felülvizsgálatát.
5. A belső ellenőrzési terv módosítását, azzal a kiegészítéssel, hogy
az ellenőrzési tervben maradjon a Központi Konyha is.
6. A gazdasági programot.
7. A pályázattal kapcsolatos előterjesztést, hogy a Tiszakürt
Községi Önkormányzat épületének pályázati úton történő
felújítását javasolja.
8. A Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ módo
sítását.

A Képviselőtestület a kitüntetésekre javasolt jelöltek leadásának
időtartamát, az alábbiak szerint módosította: 2015. április 1.
napjától 2015. május 15. napjáig lehet a kitüntetésekre javasolt
jelöltek nevét leadni.
Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtár
gyalta és úgy határozott, hogy a 21/2015.(II.26.) sz. képviselő
testületi határozatát, a LAM599 frsz. MAZDA személygépkocsi
hirdetményét az alábbiak szerint módosítja:
Az árverés időpontja: 2015. április 21. (kedd) 15:00 óra
Árverési előleg:
2%
Kikiáltási ár:
1.834.000,Ft
A Képviselőtestülete megtárgyalta a 2015. május 2i rendezvény
vendéglátó ipari egység üzemeltetésre kiírt pályázatot, és úgy
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9. a Tiszakürt Község Önkormány Képviselőtestületének SZMSZ
módosítását.

határozott, hogy az 59/2015.(V.07) számú képviselőtestületi
határozatával egyetért, mely szerint a Tiszakürti Óvodát továbbra is
önállóan kívánja működtetni, de egy későbbi társulási szándékot
nem zár ki.

2015. május 28. képviselőtestületi ülés:
Az Önkormányzat Képviselőtestülete döntött önkormányzati
mobiltelefonok használatának felülvizsgálatáról.

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a
pályázati lehetőségeket, és úgy határozott, hogy a Tiszakürt
Községi Önkormányzat Hivatal épületének pályázati úton történő
felújítását egyhangúan elfogadja.

A Képviselőtestület az alábbi beszámolókat fogadta el:
1. A község csecsemő és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló
beszámolókat.
2. A tanyagondnok 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
3. A tiszakürti szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást
végző szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
4. Az óvoda 20142015ös tanévben végzett munkájáról szóló
beszámolót.
5. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2014. évi beszámolóját.
6. A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
szóló 2014. évi beszámolót.

Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtár
gyalta a kitüntetésekre javasolt jelöltek leadásának időtartamát, és
az 51/2015.(III.26.) sz. képviselőtestületi határozatát az alábbiak
szerint módosította: 2015. április 1. napjától 2015. május 31 napjáig
lehet a kitüntetésekre javasolt jelöltek nevét leadni.
A Képviselőtestület megtárgyalta a pályázati kiírást és úgy
határozott, hogy a területfoglalási díjat 100.000 Ftra módosítja.

2015. június 05i rendkívüli képviselőtestületi ülés:

A Képviselőtestület egyhangúan úgy határozott, hogy Komlós
Orsolya védőnőt eddigi munkájáért dicséretben részesíti.

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Tiszakürt,
Hősök tere 1. szám (290 hrsz.) alatt lévő községháza felújítását és
átépítését, valamint az irodák korszerűsítésére, berendezés beszer
zése mellett határozott. Ennek megvalósítása érdekében pályázatot
nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államház
tartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” nevezetű támogatás
elnyerésére.

Az önkormányzat Képviselőtestülete a 7/2015. (V.29.) sz.
rendeletben módosította az önkormányzat 2014. évi költségve
téséről szóló 2/2014. (II.20.) rendeletet.
Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete rendeletet
alkotott a 2014. évi költségvetési zárszámadásáról.
A Képviselőtestület rendeletet alkotott az önkormányzat tulaj
donában álló Volkswagen mikrobusz gépjármű viteldíj tarifáinak
meghatározásáról. A Volkswagen mikrobusz viteldíj tarifái 2015.
június hó 01. napjától (a díjak az Áfat tartalmazzák):
1. Teljes költség
 óradíj 3 350, Ft/óra
 Ft/km Személy: 176 Ft/km + Dologi: 104 Ft/km
Összesen: 280 Ft/km
2. Önkormányzati dolgozó részére dologi kiadások (munka
időben igénybe vett):  104, Ft/km
2015. június hó 1. napjától a gépjármű bérbe vételekor a meg
rendelő által írásos megrendelőben megadott útvonal kalkulált
viteldíjának 50%a +27 % Áfat tartalmazó részszámla ellenében
befizetendő az igénybevétel előtt.

A Képviselőtestület megtárgyalta a Dacia Logan személygép
kocsira vonatkozó árajánlatot és úgy döntött, hogy megrendeli.
A Képviselőtestület úgy határozott, hogy a tiszakürti helytörténeti
gyűjteménnyel kapcsolatban megköti az együttműködési megál
lapodást Kunszentmárton Város Önkormányzatával.
Az Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a KörösTisza
Menti Önkormányzatok Hulladék rekultivációs Társulásához
csatlakozni kívánó települések szándékát, és úgy határozott, hogy
(amennyiben Tiszakürt Község Önkormányzatának anyagi hátrányt
nem okoz) az újonnan csatlakozni kívánó települések szándékát el
fogadja.

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete rendeletet
alkotott az önkormányzat által fenntartott intézményekben
alkalmazandó intézményi térítési és személyi díjakról.
A Képviselőtestület megtárgyalta a belső ellenőrzési terv módosí
tásáról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy a Tiszakürti
Közös Önkormányzati Hivatal, könyvelés, pénzügyi műveletek,
pénzkezelés, házipénztár terület ellenőrzése mellett a Tiszakürti
Központi Konyha is maradjon a belső ellenőrzési tervben.
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta
és egyhangúan elfogadta a gazdasági programot.
A Képviselőtestület megtárgyalta az előterjesztést és Nagyrév
Község Önkormányzat Képviselőtestületének szándékát és úgy
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A tiszakürti katolikus közösség hírei

Tiszakürti református egyházközség

Örömmel és hálával számolunk be arról, hogy kis templomunk
tönkrement járdája megújult. Köszönhető ez a jó Isten gond
viselésének és a helyi jó emberek összefogásának.
Dr. Boross Gábor úr vezényletével és Pfeffer Ferenc úr szervezé
sével júniusban megkezdődött a katolikus templom előtti bejáró
renoválása. A járda és a bejárati ajtóhoz vezető rámpa került felújí
tásra. Hála és köszönet mindazoknak, akik anyagilag, kétkezi
munkájukkal és bármilyen segítséggel támogattak bennünket.
Külön köszönet illeti:
 ifj. Lovas Sándort (Cserkeszőlő), aki 10 köbméter sódert
adományozott
 Jusztin László, 76 éves kőműves mestert (Cserkeszőlő), aki 3 napi
ingyen munkáját, eszközeit (palló, betonkeverő) ajánlotta fel
 Dr. Kiss Györgyné polgármester asszonyt, aki biztosította a
kőműves brigádot
 Martók István munkavezetőt, aki irányította a munkálatokat
 a Tiszakürti Önkormányzat kőműves brigádját, akik megé
pítették a járdát
 Csorba László vízgáz szerelőt, aki megjavította a vízve
zetékünket
 Bartus Sándort, aki a betonvasakat adományozta
 Dr. Boross Gábor állatorvos urat és Pfeffer Ferenc urat, akik
segíttetek a szervezésben, útmutatást adtak, vállalták a munká
latokhoz szükséges anyagok beszerzését, és (nem kevésbé)
gondoskodtak a munkások ellátásáról.
Természetesen köszönet Mindenkinek, aki bármilyen formában
hozzájárult ahhoz, hogy a járdánk megvalósulhasson, és ilyen szép
legyen. Tudom, sokan erő felett adományoztak. Áldja meg a jó
Isten önzetlen nagylelkűségüket. Szép példája ez annak, hogy
vannak célok, fontos ügyek, amikért az emberek összefognak, sőt
adakozni is hajlandók a megvalósulás reményében.
Kívánjuk, hogy az elkészült járda sokáig az emberek rendselkezé
sére álljon. Reméljük, el fogjuk koptatni! Segítsenek ebben azzal,
hogy vasárnaponként eljönnek az Úr Jézus asztalához minél töb
ben és minél gyakrabban!
Szentmisét tartunk minden héten, vasárnap délután 17 órakor,
szeptember 1től május 1ig minden vasárnap délután 16 órakor.

"Nálunk mindig történik valami…" Egy régi, még gyerekkoromból
ismerős tvreklám szlogenje volt ez, arra már nem emlékszem
melyik akkori áruház hirdette így magát.
Nem csak ez ihlette a cikk címét, hanem az is, hogy Tiszakürtön
sokszor hallani: itt soha nem történik semmi. Nos, ami azt illeti,
igen is, sőt rengeteg minden történik, a mi házunk táján.
Először is, akik tavaly június vége óta felnéztek időnként a
templom tornyára, azok láthatták, itt bizony történt valami: nem
mindennapos „csillaghullás” volt. A viharos szél leszakította a
tiszakürti református templom másfél méteres csúcsdíszét. A köz
számára láthatatlan munka kezdődött, pénzt kell szerezni. 2014. a
tervek és szervezés jegyében telt. Így léptünk át az új esztendőbe, új
reménységgel, hogy elkezdhetjük rendezni a károkat.
Közben kaptunk egy szép ajándékot: 2015. április 28án a Magyar
Szent Korona hiteles másolata Koranaőrök kíséretében Tiszakürtre
érkezett, és a Templomunkban került kiállításra. Az esemény
rengeteg érdeklődőt vonzott. Szép számban jelentek mind a helyi
lakosok, mind pedig a környező településen élők. Aki ott volt
érezhette a súlyát: csodálatos dolog történt és történik velünk.
Ekkor már ott állt az új csillag is a templomban.
Amikor ez a kis cikk íródik, akkor mondhatom: a templom
felújításának oroszlánrésze kész. Nem tudom másképp össze
foglalni: CSODA! Több mint 6 millió forint alig egy év alatt, a
semmiből. Valóra vált régi álmok. Ez a szó mond el mindent:

Tamás atya és a kürti hívek

Muzsik Tamás református lelkész

CSODA!
Egy feladatunk van hátra, de ez se kisebb, mint a többi: hálát adni
méltó módon a Magasság Istenének, és hirdetni a világnak, nálunk
tegnap és ma, és holnap is élnek a csodák.
Miért írom le mindezt? Mert keserű látni ennek a szép falunak a
lassú érdektelen sorvadását, a „minden mindegy”, a „semmi se
történik, semmi se működik” világlátását. Akinek a szívében él még
egy kis vágy, hogy legyen jobb, legyen szebb, és legyen más a mi
kis világunk, az nézzen fel újra a templom tornyára, és jusson
eszébe: ahogy most élünk az nem a vég kezdete, hanem a kezdet
vége: még több, még nagyobb csodák és kihívások várnak ránk,
mert igenis: Tiszakürtön mindig történik valami!
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Óvodai élet

vizes kalandot. A kirándulásokat egy Ópusztaszeren töltött nap zárta
le, ide együtt látogatott el a két csoport és elmondásuk alapján jól
érezték magukat.
Távolabbi célpontjaink mellett a környékbeli bóklászásainkról se
feledkezzünk meg! Az év végén piknikezni indultunk a Tisza
árterébe, ahová néhány vállalkozó szellemű szülő is elkísért
bennünket. Eredetileg tavaszra terveztük ezt a programot, így
bizony embert próbáló meleg lett erre a napra. A visszafelé vezető
út, már túl „hosszúnak” bizonyult, így (mint oly sokszor) az
arborétum dolgozói siettek segítségünkre és traktorral hoztak vissza
bennünket az oviba.
A tanév egyik kedvenc története volt: A három kismalac című mese.
Egy szép nyári napon lementünk az arborétumba, és az ott található
anyagokból (ágak, kötegelt vessző, kéregdarabok) három kunyhót
épített a három csapat. Ezt lakályossá tettük a szülőktől kapott
textíliákkal (lepedők, függönyök) és már készen is voltak a házak.
Több változatban is eljátszottuk a mesét. A farkas szerepére rögtön
akadt jelentkező, de ”malacért sem kellett a szomszédba menni”.
A napokban megnéztük az iskolában Máté Elek "csodabogarait".
Szerencsére Tóthné Gácsi Anna, a kunszentmártoni rajziskola
egykori vezetője kalauzolt bennünket, így olyan részletekre is
ráirányította a figyelmünket, amit nélküle nem biztos, hogy
felfedeztünk volna. Nagy derültséget keltettek a mobil szobrok, pl.
a mozgatható fülű bagoly, vagy a "Céloz, lő, és káromkodik" című
kompozíció. A „Tornaóra” sorozat mozdulatait gyerekeink is
próbálták utánozni.
Megérkeztek a pályázati pénzből vásárolt új játékok is, örömmel
veszik őket birtokba a kicsik.
Na, és mivel telik az idő nyáron? Ilyenkor a szokásosnál jóval
kisebb létszámmal működik az óvoda. Ez lehetőséget biztosít olyan
tevékenységek kipróbálására is (pl.: gombok varrása, képpé
egészítése), ami nagyobb odafigyelést igényel.
Tóth Katalin
óvodapedagógus

2015. június 5én búcsúztattuk az iskolába induló gyerekeket. Idén
kevesen vannak ugyan, de így is színvonalas műsorral köszöntek el
óvónőiktől, társaiktól.

Az év vége egyben a kirándulások időszaka is. Ebből most az
átlagosnál több kijutott nekünk egy pályázati ciklus lezárásának
köszönhetően. Így jutott el a Süni csoport a jászberényi Állat és
Növénykertbe, a Pillangó csoport pedig Poroszlóra a Tiszatavi
Ökocentrumba. Amikor a gyerekeimmel jártam itt, arra gondoltam,
hogy óvodaiiskolai kirándulások ideális helyszíne lehet a Tiszató.
Nem is gondoltam, hogy ilyen hamar lehetőség adódik megmutatni
azt a csodát, ami itt várja a gyereket, felnőttet egyaránt. Már a
hajózás is feledhetetlen élményt nyújtott. Az ökocentrum dolgozói
utakat vágnak a sulyomba („kellemetlen”, szúrós növény, ha rálépünk
a termésére a parton) a vízi járművek számára. Megfigyelhettünk
soksok itt élő madarat, vörös gémet, kormoránt, villás szerkőt,
sirályokat. Láttunk fiókáit vezetgető hattyút is. A szakemberek nem
örvendeztek ennek annyira, mint mi, mert agresszív viselkedésével,
könnyen elfoglalja az őshonos madaraink fészkelőhelyeit.

Általános iskolai hírek
Az idei tanév is nagyon tartalmas és változatos eseményekben
bővelkedett. A tanév végén, azon túl, hogy a diákokra nagy nyomás
nehezedik az év végi vizsgák, jegyek miatt, több programon is részt
vettek. 2015. május 8án rendeztük meg az I. Kistérségi Színjátszó
Találkozót, ahol a környező települések általános iskoláinak
színjátszó csoportjai és énekkarai mutathatták meg tehetségüket
egymás előtt. Öt iskola színjátszói és négy iskola énekkara lépett
színpadra ezen a napon. Összesen 180 gyermek vett részt a
rendezvényen, melyen Vass Zoltán, a Kunszentmártoni Tankerület
igazgatója is tiszteletét tette. Reméljük hagyományt teremtve,
jövőre is sikerül megrendezni a térségen belül a találkozót.
2015. május 30án (mint oly sok éve) a gyermeknap, a Tiszakürt
Községi SE, a civil szervezetek és az általános iskola közös
szervezésében került megrendezésre. Most is élményekben gazdag
programokkal várta a rendezőség a résztvevő gyerekeket: interaktív
gyermekműsor, a szokásos lepényevés, lisztfújás, lufi borotválás,
szörpivó verseny, horgászat, hullahopp verseny stb.
A június is mozgalmas volt a gyerekek számára. A 8. osztályosok
letették év végi vizsgájukat, tánc és zenevizsgával zárult a művészeti
oktatás. Az idei tanévtől iskolánkban zeneiskolai keretek között hang
szeroktatás is indult, gitár, furulya és billentyűs hangszeren, az év
végi vizsgakoncerten a növendékek számot adtak a tanult darabokból.

Poroszlón található Európa legnagyobb édesvízi akváriuma,
méretes tokhalakkal. A 3Ds mozi a tó egy napját mutatja be, a
játszóház golyófürdőjével, önfeledt mozgásra készteti még a
legvisszafogottabb gyereket is. Nagy népszerűségnek örvendett a
vízi játszótér. Ügyesség kell ahhoz, hogy kis hajókon egyensú
lyozva magukat evezővel, bottal lökdösve tudjanak közlekedni
gyerekeink. Utólag már bevallhatom: én csodálkoztam a legjobban
azon, hogy senki sem esett vízbe, sikerült szárazon megúszni a
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Június 20án a végzős osztályunk által rég várt
ballagás is elérkezett. Megható volt, ahogy elbú
csúztak a kisebbektől, és elindultak a felnőtté
válás útján, remélve, hogy a középiskolai évek
felkészítik őket az ÉLETRE. Tanévzáró ünnep
ségünket június 22én tartottuk a Művelődési
Házban, az iskolában tartott sporttábor miatt.
Kinek jó, kinek kevésbé jó eredményei születtek
az év végén, de mindez csak motiváció lehet a
diákoknak a következő tanévre.
Nyári programokat is biztosítottunk a gyerekeknek.
Június 29től két héten keresztül úszótanfo
lyamon vehettek részt, következő héten pedig
már a zánkai Erzsébet táborban nyaralhatott 39
csépai és tiszakürti gyermek három pedagógus
kíséretében. Augusztusban 15 fő ingyenes tábo
rozáson vehet részt Patcán, a Katica Tanyán,
Magyarország vezető élményközpontú, természet
közeli és a hagyományos életmódot felelevenítő,
aktív pihenés táborában. A Katica Tanya egy
10 hektáros területen fekvő, igazi élményparadicsom a kisgyer
mekes családok számára Somogy megyében, a Zselic szívében.
Minden év nyarán helyszínt biztosítunk táborok lebonyolításához.
Az idén is nálunk tartják a sport és művészeti tábort. Mindenkinek
kellemes pihenést kíván a nyári szünetre az általános iskola minden
dolgozója.
Tamasiné Tálas Melinda

Pedagógus Nap Tiszakürtön

Határtalanul Erdélyben
Az idei tanévben a „Határtalanul Erdélyben” nyertes pályázat
lehetőséget adott arra, hogy megismerjük az erdélyi táj szépségeit.
Az iskolánk 7. osztályos tanulói és a csépai iskola diákjai közösen
vettek részt ezen a kiránduláson. A Tanulmányi kirándulásra május
1115. között került sor. Székelyföld volt az úti cél. Öt élmény dús
napot töltöttünk el. A pályázatunk során kitűzött célokat sikerült
teljesíteni és a programot is maradéktalanul megvalósítottuk. A
gyerekek mindvégig fegyelmezettek, nyitottak, érdeklődőek voltak.
A szállásunk Csíkrákoson volt, családoknál aludtunk. A helyi
általános iskola diákjaival is megismerkedtünk, több estét közösen
töltöttünk el velük. Életre szóló élményekkel tértünk haza. A
tanulók közül néhányan elcsendesedve, kicsit magukba fordulva
jöttek iskolába, nehezen rázódtak vissza a hétköznapokba, s amikor
pár nap elteltével, egyik alkalommal rosszalltam a viselkedésüket,
és megkérdeztem, hogy „Mi ütöttöt belétek, hogy így viselkedtek?”,
egyikük azt felelte: „Mert hazajöttünk.”.
Kovács Zita
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2015. június 25.én került megrendezésre a pedagógus nap, a
vendéglátó Tiszakürti Önkormányzat és a KLIK szervezésében.
Három község, a Csépai, a Nagyrévi, és a Tiszakürti Általános
Iskolák és Óvodák pedagógusai és dolgozói, valamint első
alkalommal a JászNagykunSzolnok Megyei Gyermekotthon
tiszakürti lakásotthonának pedagógusai (az intézmény fenntartó
részéről Vass Zoltán igazgató és Nagyné Tóth Timea tanügyi igazgatási
referens) vettek részt az ünnepségen. Ünnepségünket megtisztelte
jelenlétével Fialka György csépai polgármester és Burka István
nagyrévi polgármester.
Köszöntőmben elmondtam, hogy milyen nehéz mesterség, milyen
komoly feladat, és milyen életre szóló hivatás a pedagógusok pályája.
Most, amikor környezetünkben is zártak be iskolákat, örülnünk kell,
hogy községünkben jelenleg is működik általános iskola nyolc
osztállyal, és mindent meg kell tennünk, akár összefogva is, hogy
ez így is maradjon. Én úgy gondolom, hogy nem él az a falu
amelyiknek nincs iskolája, hiszen a gyerekek a jövő hordozói. Jó
látni azokat a gyerekeket akiknek nem azzal kezdődik a napjuk,
hogy buszra szállnak és elhagyják falujukat.
Köszöntőm végén Tiszakürt Község Képviselőtestülete nevében is
sok erőt, türelmet, kitartást, a nyári szünetre pedig jó pihenést
kivántam. A polgármesteri köszöntőt követően Vass Zoltán, a
Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ igazgatója mondott
nagyon szép, és megható ünnepi beszédet.
A csépai és tiszakürti gyermekek előadásában egy nagyon szép
zenés műsort láthattunk. Végezetül egy kitüntetés átadására került
sor, mely kitüntetést Vass Zoltán igazgató úr adott át Mészáros
Máriának, a Csépai és Tiszakürti Általános Iskola igazgató
nőjének. A jelenlévő diákok pedig egyegy szál virággal köszönték
meg a dolgozóknak, az egész éves fáradozásukat.
Megbecsülésünk jeléül vendégül láttuk a jelenlévőket egy ízletes
vacsorára. Tiszteletünket azzal fejeztük ki, hogy a vacsorát a helyi
önkormányzat képviselőtestületének tagjai tálalták fel. Tiszakürt
Község Önkormányzata nevében köszönetemet fejezem ki egész
éves munkájukért.
Dr. Kiss Györgyné
polgármester

Visszapillantó

A Tiszakürt legerősebb embere címet végül Czakó Mihály szerezte
meg. A nap végén közös szalonnasütésre invitáltuk a vendégeket.
Az estét utcabállal zártuk.

Színházi látogatás

Nemes Andrea

„Összefogással az esélyegyenlőségért a
Kunszentmártoni Járásban”

2015. április 25én Szolnokon jártunk, és megtekintettük a Szigligeti
Színház SzínMűHelyében az Öt nő az esőben című vígjátékot.

Örömmel értesültünk, hogy kezdetét vette az „Összefogással az
esélyegyenlőségért a Kunszentmártoni Járásban” című pályázat
megvalósítása. Településünk is képviseltette magát a rendezvényen
május 31én Kunszentmártonban.
A Városházán Barta Zoltán képeit tekinthették meg az érdeklődők,
a sátrunk alatt Németh György fafaragásaival büszkélkedtünk és
persze fellépőket is vittünk a rendezvényre. A Tiszakürti Körzeti
Általános Iskola moderntánc csoportjának műsora, Csikós Zoltán
szavalata és Németh György hangszerbemutatója is színesítette az
egész napos programot.

Majális
Idén is megrendezésre került Tiszakürtön a Majális. Eredeti terveink
szerint május 2ra hirdettük meg, de az időjárás sajnos közbeszólt,
ezért el kellett halasztanunk a következő hétvégére, május 9re.
A rendezvényt ünnepélyes megnyitóval kezdtük, majd ezt követte a
májusfaállítás. 11 órakor elkezdődött a BMX bemutató, mely közel
egy órán át kápráztatta el a közönséget különféle mutatványokkal.
Délben finom ebédre hívtuk a látogatókat, bográcsban főtt
babgulyás volt a menü.
Ebéd után az anyák napi műsorral folytatódott a nap, amit nagy
szeretettel adtak elő a gyerekek, és meghatódva hallgatták az
édesanyák és nagymamák. Az ünnepi műsort követően tehetséges
fiataljaink szavalatait hallhattuk, és megcsodálhattuk irigylésre
méltó tánctudásukat. Ezt követte az interaktív gyermekműsor Orsival,
majd a helyi sportos lányok, anyukák zumba bemutatója.

A délelőtti műsorban nagyon sok más, színvonalas műsor is várta
az látogatókat: operett és nosztalgia műsor, néptánc és társastánc
bemutatók, gyermekprogramok. Úgy gondolom, aki ott volt nagyon
jól érezte magát! Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a
programnak!
Csabainé Huszár Zita

"Együtt fut a nemzet"
Május 23án lőtték el a rajtpisztolyt Hajóson, és így vette kezdetét a
2573 kmes Nemzeti Bor Maraton. A futás alatt 22 borvidéket és
102 települést érintettek a „versenyzők”.

Ezután egy órás nosztalgia műsorral kedveskedtünk az idősebb
korosztálynak. Amíg az anyukák, apukák nosztalgiáztak, addig a
gyerekeknek játékos vetélkedőt tartottunk. Késő délután a helyi
erős emberek mérhették össze erejüket kisebbnagyobb sikerekkel.
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Tiszakürtre június 2án hajnali 2 és 3 óra között értek ide a futók, és
miután felfrissültek, folytatták tovább útjukat Csongrád felé, már a mi
aktív sportolóinkkal kiegészülve. Ezúton is szeretnék gratulálni
Kovács Zitának és Paulovics Attilának, hogy részt vettek ebben a
programban és sikeresen teljesítették ezt a nem mindennapi távot.

Zita, a Községi Kulturális Központ és Könyvtár igazgatója mondott
köszönetet minden kórusnak, amiért idén is tiszteletüket tették a
találkozón. Az emléklapokon kívül Németh György fafaragását is
megkapták ajándékba a fellépők.
A vendéglátás is remekül sikerült, a marhapörkölt mindenkinek
nagyon ízlett. A szakácsoknak és a segítőknek természetesen dalban
köszönték meg a kórusok a fáradozásaikat. Ezúton szeretném
megköszönni a szervezést Tiszakürt Község Önkormányzatának, a
Tiszakürti Református Egyháznak és a Községi Kulturális Központ
és Könyvtár minden dolgozójának.

Csabainé Huszár Zita

Biciklitúrát szerveztünk
Tavasszal kaptunk egy meghívást Tigyi Laci bácsitól (gondolom,
már senkinek sem kell őt bemutatnom), hogy látogassuk meg őt
tiszaugi nyaralójánál. Mi éltünk a lehetőséggel, és június 5én délután
felkerekedtünk néhány gyermekkel, szülővel és átbicikliztünk
hozzá. Már nagyon várt bennünket feleségével, Ica nénivel, amit
mi sem bizonyít jobban, minthogy a bográcsban már rotyogott a
finom marhapörkölt.
Miután elfogyasztottuk ezt a nem mindennapi estebédet, Laci bácsi
felolvasott nekünk, csónakázhattunk, horgászhattunk és egy kis
rögtönzött vetélkedőt tartottunk a gyerekeknek. Látva a gyerekek
lelkesedését, újabb meghívást kaptunk a jövő évre. Este 6 óra fele
érkeztünk vissza a kirándulásból, kifáradva, élményekkel gazdagon.

A Tiszakürti Református Egyházközösség Ökumenikus Kórusának
tagjai voltak: Brukner Lajosné Anita (kórusvezető), Urbán Franciska,
Rottmayer Ildikó, László Zita, Komlós Ferencné Sárika, Komlós
Orsolya, Barta Margó, Dantesz Pálné Katika, Velő Károlyné Gyöngyi,
Németh György és jómagam. Szeretettel várunk mindenkit jövőre
is a X. Nyárköszöntő Kórustalálkozóra.
Tamasiné Tálas Melinda

Kürtök találkozója Hidaskürtön
2015. július 03.án és 04.én került megrendezésre a Kürtök
találkozója, amelyet ebben az évben Hidaskürt rendezett meg.
Ünnepélyes keretek között megállapodást irtunk alá a partnerségről
és a közös együttnűködésről. Hidaskürt község (Szlovákia) képvi
seletében Dr. Rózsár Tibor polgármester, Csallóközkürt község
(Szlovákia) képviseletében Kubik József polgármester, Kürt község
(Szlovákia) képviseletében Téglás János polgármester, Erdőkürt
község (Magyarország) képviseletében Szebenszkiné Palik Katalin
polgármester, Hejőkürt község (Magyarország) képviseletében
Strezenecki Stella polgármester, és végül, de nem tuolsó sorban
Tiszakürt község képviseletében Dr. Kiss Györgyné polgármester
vett részt a találkozón.
A régiókért való felelősségvállalás tudatában, tekintettel a Szlovák
Köztársaság és Magyarország között megkötött államközi szerződésre,
szemelőtt tartva a jó szomszédi kapcsolatot és baráti együttműködést,
jelen államok képviselői megállapodtak a határon átnyúló együtt
működésük elmélyítéséről. A megállapodás résztvevői fontosnak
tartják a két oldali kapcsolataik elmélyítését önkormányzati szinten is.
A megállapodás célja a gazdasági, tudományos, humanitárius,
szellemi, kulturális és közművelődési tevékenység támogatására
irányuló aktivitások szervezése.
A Szerződő Felek mindent megtesznek azért, hogy kedvező
feltételeket alakítsanak ki információcserével, valamint csereprog
ramok szervezésével a sport, a kultúra, az oktatás, az idegenforgalom,

Ezúton is szeretnénk megköszönni Laci bácsinak és feleségének ezt
a felejthetetlen délutánt!
Csabainé Huszár Zita
Kórustalálkozó
Immáron 9. alkalommal rendezte meg kis településünk a
Nyárköszöntő Kórustalálkozót, melynek református templomunk
adott méltó helyszínt. A 2015. június 27én 15 órakor kezdődő
találkozón hat kórus is fellépett:
 Kvintkör (Újszász)
 Tiszaföldvári Pedagógus Női Kar
 Martfűi Városi Női Kar
 Bibliotékar (Szolnok)
 Jubilate Kórus (Szolnok)
 Tiszakürti Református Egyházközösség Ökumenikus Kórusa
Ismét hatalmas élményben volt része annak, aki ellátogatott erre a
kulturális eseményre, hiszen nagyszerű darabokat hallgathatott meg.
A találkozót a nagytiszteletű Muzsik Tamás református lelkészünk
köszöntő beszéde után a csépai általános iskola zeneiskolásai nyitot
ták meg vidám repertoárjukkal. A felnőtt kórusok bátran válogattak
a zeneművek között, hiszen az egyházi témájú darabok mellett több
világi kórusművet is hallhattunk. A találkozó végén Csabainé Huszár
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a vidékfejlesztés, illetve a közös érdeklődési körük további területe
in. Közös együttműködésük a következő szakterületekre terjed ki:
 nevelés és oktatás, intézmények kölcsönös együttműködése
 kultúra és művészet
 sport, turisztika
 idegenforgalom,
 területfejlesztés és regionális kapcsolatok,
 környezetvédelem
 gazdaságfejlesztés kis – és középvállalkozások
 mezőgazdaság, helyi gazdálkodás és kézművesség
 egészségmegőrzés és szociális gondoskodás
 bűnmegelőzés
 kölcsönös segítség természeti csapások és katasztrófák esetében
 ifjúsági csereprogramok
 szakbizottságok közötti párbeszéd
vagy a közös érdeklődés bármely más területére, amennyiben azt az
önkormányzatok feladat és hatásköre mindkét ország jogszabá
lyaival összhangban lehetővé teszi. A partnerek közösen vesznek
részt az Európai Unió által meghirdetett programokban és közösen
pályáznak az egyes projektek keretén belül. Meghatározott időkö
zönként találkoznak annak érdekében, hogy áttekintsék a pályázati
lehetőségeket és informálják egymást minden olyan hazai és
európai programról, amelynek hatása lehet a határ menti együtt
működésekre. A találkozókra felváltva kerül sor, mindig a hely
színnek helyet adó polgármester hívja össze. A Megállapodást hat
évre kötöttük, szlovák és magyar nyelven.
Aláírásra került egy Közös Egyezmény a „Kürti Polgármesterek
Vándorserlegéről”. Az 1994. július 11én megalapított, 2002. június
29én, 2006. július 7én, valamint 2009. július 3án kelt Közös
Egyezmény módosításával a felek megállapodtak a Kürti Polgár
mesterek Vándorserlegéről szóló Alapítólevél tartalmáról és annak
későbbi módosításairól.
A Megállapodások aláírását követően minden község polgármestere
fát ültetett el Hidaskürt templomkertjébe. Minden elültetett fa mellett
egy emléktábla emlékeztet a községre, illetve a polgármester nevére.

A kulturális és sport eseményekre a következő napon került sor,
ahol felléptek az Általános Iskolánk modern tánccsoportja,
néptáncosaink, a helyi zumba csoport tagjai, valamint Oberna
Károly és Tóth Attila. Focistáink is jól szerepeltek a nagy hőségben
az ötödik helyen végeztek, Varga Lajos a legjobb játékos díjat
kapta. Horgászaink is kivették részüket a versenyben, díjazásban
is részesültek. Csodálatos vendéglátásban volt részünk amelyért hálás
köszönetünket fejezzük ki a hidaskürtieknek.
Dr. Kiss Györgyné
polgármester

Hősök napi megemlékezés

Falunapi ünnepségünk a hagyományoknak megfelelően a Református
templomban kezdődött, ahová vendégeink a Községházáról együtt
érkeztek. Az ökumenikus istentiszteleten Muzsik Tamás tiszteletes
úr prédikációja és Varga Tamás plébános úr beszéde méltó kezdete
volt az egész napos ünnepnek. A templomban hallhattuk énekelni
Almási Klára énekesnőt, aki csodálatos hangjával hatalmába kerí
tette az ünneplő közönséget. Tompa Anna Tiszakürtről elszármazott
nyugdíjas pedagógus saját könyvéből olvasott fel egy novellát
amely Molnár Benjaminról szólt.
Az Istentisztelet után a Hősök terén folytatódott az ünnepség. A
Hősök napi megemlékezés a 70 éve befejeződött II. világháborús
emlékműnél kezdődött. A Himnusz elhangzása után elsőként Benke
Ádám szavalatát hallhattuk, majd ezt követte az ünnepi beszédem.
Az emlékművön szereplő nevek nem voltak ismeretlenek számunkra,
közülük nem egyről hallhattunk szüleinktől, nagyszüleinktől.
Emlékeztem nagybátyámra Vadász Gyulára, akinek a neve szintén
ott van az emlékművön. Beszéltem azokról a katonákról, akik
ismeretlen tájakon, csontig ható hidegben, éhesen és fáradtan,
fegyverrel és fegyvertelenül néztek szembe az ezer arcú halállal. Az
asszonyokról, a családról sem kell elfeledkezni, akik itthon maradtak
a bizonytalanságban, és rettegtek a postástól nehogy gyászhírt
kapjanak.
Emlékműveink a Hősök történetére, a mi közös történelmünkre
emlékeztetnek minket. Ma is méltóan ékesítik főterünket, mindazon
hősök nevével, akik a hazáért ránk gondolva haltak meg. Kérek
mindenkit vigyázzunk rájuk, óvjuk meg a rongálóktól. Ne feled
kezzünk meg minden alkalommal köszönetet mondani azoknak a jó
szándékú embereknek (sokan már nem is élnek közülük), akik a
kérő szóra azonnal reagálva jó szívvel segítettek, hogy elkészül
hessenek az emlékművek és a szobor. Talán jobb, ha utódaink nem
is tudnak róla, hogy több, mint 60 évig a politika áldozatává vált
csonka szobor állt Tiszakürt főterén. Az ünnepi beszédet Gáll Niké
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szavalata követte, majd koszorúzás a II. illetve az I. világhá
borús emlékműveknél. A Szózat elhangzása után végetért a
megemlékezés. Köszönöm mindazoknak akik eljöttek, hiszen
egy falunapot a templomban felcsendülő orgona hangja, a
gyülekezet, az ökumenikus istentisztelet varázsa és a Hősökre
való emlékezés tesz igazán ünnepélyessé.
Dr Kiss Györgyné
polgármester

Falunap
2015. július 11én került megrendezésre a várvavárt falunap és
elszármazottak találkozója. Nagyon sok színes műsorral készültünk
erre a napra. A rendezvényt szokásunkhoz híven ökumenikus
istentisztelettel kezdtük a református templomban, ahol Almási
Klára operaénekes gyönyörű előadását, majd zárásként Csontosné
Tompa Anna elszármazottunk díjnyertes novelláját hallgathatták
meg a jelenlévők.

Elszármazottak találkozója
Önkormányzatunk a 2000es évtől kezdve, öt évente szervezi meg a
Tiszakürtről elszármazottak találkozóját a falunap keretén belül. Az
ünnepség megnyitója 14 órakor kezdődött, ahol polgármesterként
először köszönthettem Tiszakürt lakosságát, és egyben a Tiszakürtről
elszármazottakat is.

Az istentisztelet után az első és második világháborús hősökre is
megemlékeztünk ünnepség és koszorúzás keretében. Ebéd után P.
Boros Ilona képzőművész kiállítására invitáltuk vendégeinket és az
érdeklődőket. Délután 14 órakor Dr. Kiss Györgyné polgármester
asszony ünnepélyes megnyitójával kezdetét vette a rendezvény.
Mint minden évben, idén is átadásra kerültek a „Tiszakürt
Községért Emlékplakettek” és az Elismerő oklevelek.
Számomra megható volt, hogy ezalkalommal is milyen sokan eljöttek.
Ez azt jelenti, hogy még mindég szeretik ezt a helyet, ezt a falut,
Tiszakürtöt még mindig otthonuknak tekintik. Megkérdeztem tőlük,
milyennek látják községünket? A válasz számomra egyértelmű volt,
úgy látják ahogyan én! Egy szép, rendezett faluban élünk, gondoljunk
az Arborétumra, a piactérre, a húsboltra, a művelődési házra, az
iskolára, templomainkra, szép rendezett tereinkre, a Tisza partra és
a bogarasi csodálatos szőlőültetvényekre.
A lakosságnak és a Tiszakürtről elszármazottaknak lehetőséget
biztosítottunk az Arborétum Konferencia termében a beszélgetés
hez. Jó volt látni az ismerős arcokat, Szabó tanár urat és feleségét
Irma nénit, Kürti Kovács Sándor írót, Tígyi László versírót, Tompa
Pannika nyugdíjas pedagógust, Tóth András atomfizikust, Rabb
Idát, Molnár Gyusziékat, Zsoldos Magdikát, Király Magdikát,
Szücs Lacit, Kávai Babit, Tálas Gáborékat, a Kuti lányokat és
sorolhatnám még tovább. Én úgy, érzem a találkozó most is jól
sikerült, felelevenített kellemes emlékekkel térhettek haza azok a ti
szakürtiek, akik mostanában máshol élnek.
Ezzel egyidejűleg a jelenlévők megtekinthették Barta Zoltán
tiszakürti alkotó rajzkiállítását is. A kiállítás megnyitója 15 órakor
kezdődött a konferencia teremben, melyet a Budapestről érkezett
vendégeink közül, Dr. Vígh Péter nyitotta meg. Földi Emíl és
Kapuvári Ágnes támogatják és segítik Barta Zoltán alkotói tehetségét.
Tegyük mi is ezt tiszakürtiek, segítsünk Zolinak, támogassuk őt, ne
hagyjuk kárba veszni tehetségét.
Dr Kiss Györgyné
polgármester

Emlékplakettben részesülők:
 Molnár Károlyné  Egész életében tett aktív közösségi
munkájáért  Tiszakürt Községért emlékplakett arany fokozat
 Martók István  A községért tett áldozatos társadalmi
munkájáért  Tiszakürt Községért emlékplakett arany fokozat
 Paulovics Attila  A községért tett sport és egyéb közösségi
munkájáért  Tiszakürt Községért emlékplakett arany fokozat
 Szeleczki Károly  A községért végzett kiemelkedő
munkájáért  Tiszakürt Községért emlékplakett arany fokozat
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 ifj. Fekete Tamás  A községért végzett társadalmi
munkájáért és a rendezvények támogatásáért  Tiszakürt
Községért emlékplakett ezüst fokozat

További támogatóink:
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet, Nagycsaládosok
Egyesülete, Tiszakürt Községi Sport Egyesület, Hulló levelek
Nyugdíjas Klub, Polgárőr Egyesület, Nagysziget Kft., Genero Kft.,
Tiszakürti Szövetkezet, Cserkei Mesterek Kft., Tiszakürti Arborétum,
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ, CyberTeam Keres
kedelmi Kft. Ruházat és ajándék üzlet, Hérán és Társa Bt.,
Tiszakürt Körzeti Általános Iskola

 Kecskeméti Norbert László és Antal Anita  A műemlék
védelem területén végzett kimagasló tevékenységükért
 Tiszakürt Községért emlékplakett ezüst fokozat
 Kovács Zita – A község érdekében nyújtott kulturális
tevékenységért és a sport terén elért eredményekért
 Tiszakürt Községért emlékplakett ezüst fokozat

Bartus Sándor és családja, Benkó József és családja, ifj. Csabai
László és családja, Csabai Lászlóné és családja, Gállné Szűcs Éva
és családja (NINE Bt.), Hajdú Lajos, K. Tálas Lászó, Katona József
és családja, Keresztes Anita jegyzőnő, Dr. Kiss Györgyné és
családja, Kiss Lajos és családja, Kollárné Major Erzsébet, Komlós
Ferenc és családja, Molnár Károlyné, Muzsik Tamás, Patkó András
és családja, Pálinkó Jánosné, Szeleczki Károly és családja,
Szombati Zoltán és családja, Tóth Antalné, Ujj Lajosné és családja,
Varga Tamás, Zeisel László és családja

Elismerő oklevélben részesülők:
 Deményi Jánosné közösségi munkájáért
 Péter László

a községért végzett társadalmi munkájáért

 Csikós Gergő

a községért végzett társadalmi munkájáért

Első műsorszámunkba Almási Klára és Sülyi Károly operett mű
sorát hallgathatta meg a közönség. A gyerekeket Rácz Andrea
szórakoztatta vidám, zenés műsorával. Ezt követően a nagyrévi
Tiszavirág Néptánccsoport előadását nézhettük meg, majd a helyi
iskolások és fiatal táncosaink műsorát csodálhattuk. Tünde és
Ádám nosztalgia műsorával folytatódott a délután. Sokak számára
a nap fénypontja a Kunszentmártoni Fúvószenekar és a Szent
Márton Társulat közös operett műsora volt, melyet a Dalma
Dance Tánccsoport mazsorett bemutatója színesített.
Az est sztárvendégei, Matyi és a Hegedűs megalapozták a
fergeteges hangulatot és egy órán át szórakoztatták a vendégeket.
22 órakor kezdetét vette a szemet gyönyörködtető tűzijáték. Az
utcabálon a Tuti Band együttes húzta a talpalávalót, akik kora
hajnalig gondoskodtak a hangulatról.
A délelőtt folyamán kispályás labdarúgó torna került megrende
zésre. Nap közben pedig kirakodóvásár és vidámpark várta a láto
gatókat, a kisebbek jól szórakozhattak a légváron, valamint
lovaglásra is volt lehetőségük.
Reméljük, hogy a következő években is hasonlóan színvonalas
falunapot tudunk megszervezni a lakosságnak.
Nemes Andrea

,

Segítőink:
Központi Konyha dolgozói, Tiszakürti Önkormányzat dolgozói,
Arborétum dolgozói, Jakab János, Sonkoly Károlyné, Soós Klárika,
Soós Ancsa, Szabó András, Szabó Andrásné Tatár Sándorné.

,

Ha valaki kimaradt a felsorolásból, attól elnézést kérünk.

IX. Cserke Vitéz Napok

A község lakossága nevében ezúton is szeretnénk megköszönni a
támogatását, mellyel hozzájárult rendezvényünk sikeréhez és
programjaink színesítéséhez, gazdagításához. Reméljük, együttmű
ködésünk a jövőben is megmarad.

Fő támogatóink:
CIRAX KERESKEDELMI Kft.
KEMAX Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.

Idén részt vettünk Cserkeszőlő legnívósabb rendezvényén, a Cserke
Vitéz Napokon is „helyi termékeinkkel”. A IX. Cserke Vitéz Napok
2015. július közepén került megrendezésre. 17én, pénteken mi is
kint voltunk Tiszakürt mármár híressé vált alkotásaival, és a
látnivalók prospektusaival. A helyszínen kiállításra kerültek Barta
Zoltánnak képei, Debreczeni Tibor, Kisléghi Nagy Lehel, és Kürti
Kovács Sándor könyvei, valamint megtekinthető volt még Németh
György néhány kézzel faragott hangszere. Arborétumunkról és
Helytörténeti gyűjteményünkről brossúrát, környékünkről pedig
Tiszazugi Barangolások című katalógust nézhettek meg és vihettek
el a tisztelt látogatók.

ÚTÉPKER 97 Út és Közműépítő Környezetvédelmi
és Kereskedelmi Kft.
SCHMIDTGÉP 2002 ÉPÍTŐIPARI Kft.
RIMAI ÚTÉPÍTŐ Kft.
BOOK24 Zrt.
Csontos Imre és családja

Ujj Eliza
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Iskolai sport

Köszönet a verseny támogatóinak: Budapest Sportiroda (média
támogató), Hérán és Társa Bt. (Hérán József és Kovács Magdolna),
Horváth László Tiszakürtért Alapítvány, Tiszakürt Községi Sport
Egyesület, Tiszakürti Körzeti Általános Iskola és Diákönkor
mányzat, Tálas Családi Borászat  Tálas László. Külön köszönet a
Polgárőrségnek és Kunszentmárton Rendőrkapitányságnak segítsé
gükért. Köszönet minden segítőnek, aki hozzájárult a rendezvény
sikeres lebonyolításához.

Fuss az egészségedért
2015. május 16án, 13. alkalommal gyűltek össze a futás kedvelői
Tiszakürtön. Az időjárás ismét megtréfált minket, borult ég és
permetező eső fogadta a résztvevőket. Így a rajt és a cél is az iskola
előtt volt, valamint a futás útvonala is (a gát helyett) a község utcáin
és Tiszainoka felé vezetett. Ennek ellenére népes mezőny jött össze,
a szélrózsa minden irányából, hiszen elfogadták a meghívást
Csépáról, Szentesről, Tiszainokáról, Nagyszénásról, Cserkeszőlőről,
Kiskunfélegyházáról, Tiszakécskéről, Szarvasról, Kunszentmártonról,
Majosházáról, Kecskemétről, Helvéciáról, Lakitelekről, Csongrádról,
Dunakesziről és Budapestről is. Összesen 138 futó érkezett célba.

HármasKörösgáti futás
A Horváth László Tiszakürtért Alapítvány jóvoltából iskolánk
tizenegy tanulója és két felnőtt képviselte településünket e
hagyományos versenyen. A szűnni nem akaró eső ellenére,
mindenki remek futással ért célba. A gyermekek közül ketten tudtak
a dobogóra felállni, Gáll Netta és Csikós Csanád, bronzérmes lett.
Csikós Zoltán és Papp Ádám is az élmezőnnyel érkezett célba 4. és
5. helyen. A felnőttek 8 kmes versenyében Kovács Zita egyéni
csúccsal 3. helyezést ért el. Csikós Zoltán is egyéni legjobb
eredményével lett 4. helyezett. Köszönjünk a Horváth László
Tiszakürtért Alapítvány támogatását és köszönet a szülőknek
Csikós Zoltánnak, Mucsi Zoltánnak és Gáll Csabának, hogy
segítettek a gyerekek szállításában.

Az iskola legeredményesebb sportolója
Ebben a tanévben is díjazták a sportversenyeken legjobb eredményt
elért gyermekeket. Idén a táncversenyeken elért sikerek is beszámí
tottak a pontversenybe.
Eredmények: 1. Csikós Zoltán 68 pont, 2. Paulusz Adrienn 58 pont,
3. Szőcs László 53 pont. Így a Tiszakürt Községi Sportegyesület
elnökétől, Katona Józseftől, a felajánlott kupát Csikós Zoltán
vehette át.

A rendezvény díszvendége a 80. évében járó Kiss György volt, aki
Dunakesziről látogatott el hozzánk. A verseny előtt megszívlelendő
gondolatokat osztott meg a hallgatósággal a sportos életmód
jelentőségéről, majd a 8 kmes távon bőven 6 perces kilométerekkel
érkezett célba, a futók és szurkolók nagy tapsa mellett. Előtte
érkeztek célba kicsik és nagyok, láthattunk fejfej melletti
küzdelmeket, első versenyükön indulókat. A futásról remek videót
készített Román Bertalan, amely facebookon megtekinthető.

Kirándulás Kékestetőre
Április 25én a TÁMOP pályázat jóvoltából iskolánk 22 tanulójával
gyalogtúrát tettünk hazánk legmagasabb pontjára. Mátrafüredről
kanyargós turistaösvényeken és meredek kaptatók után értük el a
pirosfehérzöldre festett emlékkövet. A síksághoz szokott lábak
elfáradtak mire felértünk, de a csodás panoráma feledtette a
fáradtságot. Innen autóbusszal Gyöngyösre utaztunk és megte
kintettük a Mátra Múzeumot. Időutazáson voltunk az elmúlt korok
emlékeit nézegetve és megcsodáltuk a 15 m magas tölgyfa körül a
hegység állat és növényvilágát bemutató kiállítást. Fáradtan, de
élményekkel gazdagon tértünk haza.

Érmes versenyzőink:
Iskolások:

III. korcsoport:

IV. korcsoport:

4 kmen:

Felnőttek:

1. Csikós Zoltán
2. Felföldi Máté
3. Paulusz Adrienn
2. Fehér Ibolya
3. Urbán Vivien
3. Tompa Dávid
3. Zsoldos Attila
1. Gáll Netta
1. Szűcs Zoltán
3. Fehér Erik

Kürtök Találkozója horgászverseny
Július 4én a Nagyfödémes melletti Relax horgásztó adott otthont a
hagyományos versenynek. Egyesületünket Fodor László és
Paulovics Attila képviselte. Tizenhat horgász 6 órán keresztül
igyekezett kapásra bírni a holtág halait, de komolyabb zsákmányt
csak négy sporttársnak sikerült ejtenie. Igaz ezek szép halak voltak:
egy 12 kgos, egy 5 kgos és egy 5,5 kgos ponty valamint egy 6
kgos amur. Nekünk néhány keszeget sikerült partra segíteni, ami a
3. helyre volt elég. A rendezvény ismét sikeres volt, ápoltuk a
határon túli magyarokkal való kapcsolatot.
Paulovics Attila

1. Kovács Zita
2. Fehérné Szőke Erika
3. Gállné Szűcs Éva
3. Szilágyiné Tóth Éva
1. Tatár Attila
A 4 kmes táv leggyorsabbjai: Kovács Zita és Tatár
Attila. A 8 kmes táv leggyorsabbjai: Dósai Molnár
Szilvia Szentesről és Nagy Sándor Kiskunfélegyházáról.
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A torna végeredménye:

Sportegyesületi hírek
Öregfiúk mérkőzés

1. Csallóközkürt

2. Hidaskürt

3. Hejőkürt

4. Kürt

5. Tiszakürt
6. Erdőkürt
Ha sport, akkor a zumbát, mint táncos mozgásformát is
megemlíteném. Zumbás lányaink 8 fővel léptek fel, akik igazán jó
hangulatot teremtettek.

A Tiszakürt Községi Sportegyesület ebben a negyedévben is
igyekezett aktívan részt venni Tiszakürt életében. 2015. május
2án rendeztük meg a szokásos Öregfiúk mérkőzést. Sajnos ismét
alulmaradt Tiszakürt csapata a cserkeszőlői kiválóságokkal szemben,
de így is jó hangulatú mérkőzést láthattunk.
Gyermeknap
2015. május 30án ismét egy sikeres és emlékezetes Gyermeknapot
szerveztünk a Tiszakürti Körzeti Általános Iskola és a civil
szervezeteket összefogásával. A színes és érdekes programok
mellett egy kuriózummal is megismerkedhettek a programon részt
vevők, méghozzá az úgynevezett gulyáságyúval, melyben a
gyermeknapi ebédet készítette el nekünk Ficsor József és csapata. A
programon természetesen sportolhatott is a fiatalabb és az idősebb
korosztály. A lányokasszonyok mérkőzésen gigászi küzdelemben a
fiatalok győzedelmeskedtek, míg a fiúkférfiak párbaját a férfiak
nyerték meg. Mindkét győztes csapat tagjai egyegy fürdő
belépővel lettek gazdagabbak, melyet a Cserkeszőlői Fürdő és
Gyógyászati Központ ajánlott fel.
Köszönet a rendezvény további támogatóinak: Csabai László és cs.
ifj Csabai László és cs., Dr. Fábián Gábor, Dr Fábián Lajos, ifj.
Fekete Tamás, Fücsök László – Fidesz – KDNP, Horváth László
alapítvány, Hulló levelek Nyugdíjas Klub, Katona József és cs., Dr
Kecskés Béla és cs., Kiss Lajos és cs., Korona abc, Mészáros Lajos
és cs., Muzsik Tamás, Oltyán István, Patkó András és cs., Prímagáz
Zrt., Református Egyház Tiszakürt, Sinka Andrea és Garáz Zoltán,
Szabó László, Szeleczki Károly és cs., Trabach Tibor, Velő Gyöngyi.

Asztaliteniszben Benkó Viktor képviselte településünket, akinek ez
úton köszönjük a részvételt.

Falunapi kispályás labdarúgó torna
2015. július 11én a Falunap keretein belül rendeztük meg kispályás
labdarúgó tornánkat négy csapat részvételével. A jó hangulatú
mérkőzések a fair play jegyében zajlottak le. A torna végeredménye:

Hidaskürti labdarúgó torna

1.
2.
3.
4.

2015. július első hétvégéjén Hidaskürtre látogattunk, az éves
Kürtök találkozójára. A hat csapatos mezőnyben az 5. helyen vé
geztek a tiszakürti játékosok. Csapatunk egyik tagja, Varga Lajos
külön díjazásban is részesült.

Buszos Kocsma
Gyógygödör Söröző
Haj FC
BarcaVolna

–
–
–
–

Kecskemét
Tiszainoka
Szentkirály
Tiszakürt

A torna legjobb kapusa Benkó József (BarcaVolna), gólkirálya
Kovács Zsolt (Gyógygödör Söröző), legjobb mezőnyjátékosa
Horváth Béla (Haj Fc) lett. Gratulálunk a díjazottaknak! Ez úton
szeretnénk megköszönni Felföldi Mihálynak a pálya felfestését.

Programelőzetes
A 2015ös évben a következő programokkal várjuk a sportolni,
szórakozni vágyókat:
• Augusztus 20. Labdarúgó torna
Jelentkezni lehet: Csabainé Huszár Zitánál, Tamasiné Tálas
Melindánál és Katona Józsefnél
Nevezési díj: 1200 ft/fő, mely tartalmaz 1 adag ebédet.
• Szeptember hónap  Öregfiúk mérkőzés visszavágó (Cserkeszőlő)
• Október 23 – Labdarúgó torna

• December 31 – Szilveszteri Bál az Egyesület rendezésében
Szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinkre!
Köszönetünket fejezzük ki a Szombati Pincészetnek, a felajánlásuknak
köszönhetően tudtuk megajándékozni testvértelepüléseink csapatait.

Tamasiné Tálas Melinda
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Nagycsaládos egyesület

Egyesületünk 2014 évi statisztikai adatait:
Tagok létszáma:
16 fő (új belépő: 1 fő)
Szolgálatban eltöltött órák:
3450 óra
Egy főre jutó óraszám:
215 óra
Bogaras szőlőben
1180 óra
Postáskísérés:
1008 óra
SZEM tagok:
95
Közös szolgálat a rendőrséggel:
267 óra
Célkitűzéseinket részben tudtuk megvalósítani. Fontosnak ítéljük
meg a SZEM résztvevők hatékony együttműködését! Azonnal jelez
nek felénk, ha rendellenességet tapasztalnak (idegen gépjármű
megjelenése, házalók, stb.) természetesen, a Bogaras szőlőben élők
is ezt teszik! Belátják, összefogással lehet hatékonyan fellépni a
bűnözőkkel szemben.
Tovább kell a kapcsolatot bővíteni, még több tagot beléptetni a
mozgalomba! A jó kapcsolat egyik fontos tényezője, a postások
kísérése. Mind a belterületen, mind pedig a külterületen. Minden
egyes pénzkifizetéskor kísérjük a postásokat. Belterületen kerék
párral, a külterületen a postakocsiba ülnek be a postás mellé. Idén is
kapott az egyesület a Magyar Posta Zrt.től 30.000, Ft. Támo
gatást. Gondot okoz a tagság létszám hiánya! Szeretnénk, ha a
fiatalok is belépnének egyesületünkbe. Nagy szükség lenne rájuk!
Tapasztalatunk szerint, nem szeretik a kötöttséget. Pár hónap
elteltével kilépnek az egyesületből. A kilépés okai között van az is,
hogy eljárnak dolgozni a községünkből. Középiskolások is
jelentkeztek egyesületünknél a kötelező közhasznú óraszám
letöltésére, a nyári szünetre. Remélem lesz közülük egykét
személy, aki belép tagnak az egyesületünkbe.
A lakosság és a egyesület kapcsolatát jónak tartom. Járőrözést
általában gépjárművel végezzük, belterületek esetén kerékpárral is.
Kapcsolatunkat a rendőrséggel jó! A létszám hiánynak tudható be a
közös szolgálat kevés óraszáma.
Az Önkormányzattal szintén jó a kapcsolatunk. Amikor megkérnek
bennünket valamire, készséggel állunk rendelkezésükre. Az összes
községi rendezvényen hatékonyan közreműködtünk, biztosítottuk a
zavartalan lebonyolítását. A vizesblokk kialakítására is talán sikerül
egyszer megoldást találni. Az iroda helyiség és annak fűtését,
világítási költségét az önkormányzat állja. Köszönjük a támogatást.
Céljaink között szerepel a községbe bevezető utaknál, a helységnév
táblák mellé a „Községünkben Polgárőrség működik” feliratú táblák
elhelyezése is! A civilszervezetekkel és a környező települések
polgárőr egyesületeivel is jó kapcsolatot ápolunk. Természetesen az
együttműködésen még van mit javítani! Feltétlen meg kell említeni
hogy köszöntünket fejezzük ki a Belügyminisztériumnak, az Orszá
gos Polgárőr Szövetségnek és Megyei Polgárőr Szövetségnek, hogy
anyagiakban támogatást nyújtanak egyesületünknek. Elismerik
önzetlen munkánkat, amit a tagság nyújt a lakosságunkért.
Támogatásuk nélkül nem tudnánk működni! Hiszen a polgárőrök
nem kapnak fizetést, társadalmi munkában végzik tevékenységüket!

Köszönet a támogatásért!

A nagycsaládosok tiszakürti csoportja az idén is megtartotta az
anyák napi ünnepségét, ahol a gyerekek egy kis cserép virággal,
verssel, vagy csupán pár kedves szóval köszöntötték az édesanyákat
és nagymamákat. Egy kicsit zsúfolt volt a program, mivel a Majális
után tartottuk meg. A Majálison a gyerekek nagyon jól érezték ma
gukat, elfáradtak az egész napos rendezvényen. A feladatok
díjazásánál nagyon nagy segítséget jelentettek azok a játékok,
cukorkák, könyvek és egyéb apró tárgyak, amelyeket a község lakói
ajánlottak fel a gyerekeknek.
A gyereknapot idén a sportegyesülettel és az iskolával közösen
tartottuk meg. Az egésznapos rendezvényen remekül érezték magukat
a résztvevők, kicsik és nagyok egyaránt.

Köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, aki bármilyen módon
hozzájárúlt ahhoz, hogy egy felejthetetlen élményt jelentő napot
szerezzünk a gyerekek számára. Még most is folyamatosan kapjuk
a játékokat. Szeretnénk a jövőre megrendezésre kerülő gyerekna
punkon is sok boldog, vidám arcot látni. Remek példa ez arra, hogy
mennyi mindent el lehet elérni, milyen sok örömöt tudunk szerezni
másoknak, ha összefogunk, segítjük egymást. Most sem tétlenkedünk,
jelenleg is egy kirándulást szervezünk a Cserkeszőlői fürdőbe.
Ezúton szeretném felhívni a többgyermekes családok figyelmét,
hogy ha szeretnének közénk tartozni, szeretettel várjuk őket. A régi
tagok gyermekei felnőttek, elkerültek. Szeretnénk fiatalítani, újítani
a csoportot. Szeretettel várjuk a jelentkezőket.
Bartus Sándorné
csoportvezető

Célkitűzéseink a 2015. évre:
A 2014es évben több kiemelt célkitűzése is volt Egyesületünknek:
 külterületen élő lakosok és az idős emberek segítése
 SZEM tovább fejlesztés
 tagtoborzás
 továbbfejleszteni a Járási Rendőrkapitánysággal a kapcsolatunkat
 tagfelvétel
 postáskísérés
 együttműködés a civil szervezetekkel
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Tagtoborzó, taglétszámnövelés
Külterületen élő lakosok és idős emberek segítése, támogatása
Rendőrséggel hatékony együttműködés
Egy iskola – egy polgárőr mozgalom
Bűnmegelőzési fórum szervezése
Önkormányzattal való együttműködés
Civil szervezetekkel kapcsolattartás
Józsa István elnök

Ebben az évben június 171819re hirdettük meg túráinkat, és
mivel hétköznapra esett, ezért, és még reménykedve abban, hogy a
kérészek szépen rajzanak továbbra is, 20ra beiktattunk egy plusz
napot, hogy azok is átélhessék az élményt akik hétközben nem
tudtak eljönni. A negyedik meghirdetett napon azonban már nem
volt olyan erős virágzás, de senki nem maradt azért élmény nélkül.
Természetszerető túrázóink pontosan tudták, hogy a természet
folyamataira semmilyen ráhatásunk nincs, és a megfigyelő számára
marad a kitartó alkalmazkodás az eseményekhez.
Rajzás tekintetében egy közepes intenzitású volt ez az év. Minden
év más és más. Napi intenzitásban is eltért az idei az előző évek
gyakorlatától, mert csak este fél hét táján kezdődött el (korábbi
években fél hat környékén már megindult) és a csúcsát hét  negyed
nyolc körül érte el, és fél kilencre szinte befejeződött. A program az
arborétumba visszatérve zárult egy kellemes beszélgetéssel. A tűz
körül ülve, szalonnasütés és borkóstolás mellett osztottuk meg egy
mással élményeinket.
Túráinkra sokan távoli vidékekről érkeznek, minden évben van
olyan is aki több ezer kmt utazik ezért a látványért. Sokan csodálatos
fotókat készítenek amatőrként saját örömükre vagy hivatásos
fotósként nagynevű újságoknak. Vendégeink között többen vannak,
akik a tiszavirágzás szerelmesévé váltak és évek óta visszatérnek.
Visszajelzéseik alapján öröm számukra, hogy részesei lehetnek
ennek a csodálatos természeti jelenség megfigyelésének. Öröm
számunkra is, hogy mindezt az értéket megmutathatjuk még, hiszen
a világon egy szinte egyedülálló jelenséget láthatunk itt évről évre.

Tiszakürti Arborétum
Tiszavirágzás 2015ben
Évek óta már a megszokott „forgatókönyv” szerint szervezzük a
megfigyelő túránkat a tiszavirágzásra. Ha beköszönt június, akkor
emaileken és egyéb médiákon keresztül kezdjük informálni az
érdeklődőket a tiszavirágzás túráink várható eseményeiről. Az
információs leveleinkben a Tisza parton estérőlestére szerzett
benyomások mellett, hasznos ismeretek szerepelnek a kérészekről,
és még gyakorlati tanácsok is vannak, hogy hogyan készüljünk egy
ilyen megfigyelő túrára, ami a folyó parton zajlik. A hírlevelekre a
www.tiszaviragzas.hu oldalon, vagy a Hortobágyi Nemzeti Park
honlapján keresztül a www.hnp.hu lehet regisztrálni.

Arborétumi programelőzetes
Június, július, augusztus hónapban:
A nyári szünetben érkező családok nyereményszelvényt tölthetnek
ki, mellyel a gyerekek egy csoportvezetéssel összekötött őszi osztály
kirándulást nyerhetnek osztályuknak (max. 25 fő), az Arborétumba.
A tiszavirág Magyarország és Európa legnagyobb méretű kérésze,
mely látványos rajzása (tiszavirágzás) révén vált közismertté. A
tiszavirág, latin nevén Palingenia longicauda a kérészek rendjébe
tartozik. A kérészekről már az ókorban említést tesz Arisztotelész
(Kr. e. 384322). Magyarországon Marsigli gróf volt az első, aki
1726ban megfigyelte és rögzítette a tiszavirágzást a Tiszán.
A tiszavirág évenként júniusban rajzik. A hímek az utolsó
lárvastádiumot követően, egy vedlés után kezdik meg néhány órás
vagy félnapos életüket. A nőstények valamivel később jelennek meg
mint a hímek. Ezután csak párjuk keresésével törődnek, nem is
táplálkoznak. Néhány méter magasságú kavargó tömegben a hímek
megkeresik a párjukat, s a víz fölött, a levegőben párosodnak.
Röviddel a párzás után a hím elpusztul, a nőstény a vízre eresz
kedve a vízbe rakja a petéit, majd párja sorsára jut.
A tiszavirágzás programon résztvevők előbb egy előadást hallgat
hatnak meg a kérészek rejtett, titokzatos és kevéssé ismert életéről
az arborétum előadó termében Tálas Lászlótól. Érkezéstől függően
lehetőség van egy arborétumi sétára is. Túráinkat gyalogosan a
gáton, vagy aki nem tudja vállalni a gyaloglást, autóval Tiszainokára
a kikötőhöz vezetjük, mert itt tudunk nagy létszámú csoportokkal a
partra lemenni és akár hajóra is szállni.
Ebben az évben a rajzás kicsit gyengén indult és valójában nem is
teljesedett ki olyanná, amilyenné szeretnénk. Hiszen mikor szinte
sárga szőnyeggé válik a Tisza, és a víz fölött a kérészek milliói repül
nek izgatottan, vagy éppen hosszan elnyúló felhőben a víz fölött az
alkonyati órákban, felejthetetlen látvány és leírhatatlan érzés.

Szeptember 28.  október 2.:
Az Idősek világnapja alkalmából az előzetesen bejelentkező nyugdíjas
csoportoknak ezen a héten egyegy ajándék csoportvezetéssel
kedveskedünk.
Október 234. (péntek, szombat, vasárnap)
Az Európai madármegfigyelő napokhoz és az Állatok világnapjához
kapcsolódva madárgyűrűzés bemutatók és rovarmegfigyelő progra
mok várják az érdeklődőket.
Október 15. (csütörtök)
Nemzetközi gyalogló napon hosszabb túrákat szervezünk az őszi
színekbe öltözött arborétum ösvényein és az arborétum szom
szédságában fekvő KözépTiszai Tájvédelmi Körzethez tartozó
természetvédelmi területeken.
Október 24. (szombat)
Csatlakozva a Nemzeti Parkok és Natúrparkok ízei elnevezésű
programhoz, helyi termékekből és alapanyagokból tartunk bemutatót,
kóstolót és közös főzőcskézést a látogatói fogadóépületben.
Október 31. (szombat)
Arborétumi tökfaragó nap. A halloweeni töklámpásokat készíthetik el
kicsik és nagyok az arborétum fogadóépületénél.
Egervári Ilona
16

lyeken fürdőzzenek!
 Közvetlenül étkezés után, teli gyomorral ne fürdőzzenek!
 Napozás után, felhevült testtel ne ugorjanak vízbe, fokoza
tosan hűtsék le magukat!
 Figyeljenek oda a víz alatti akadályokra!
 Figyeljék a fürdőhely területét jelző bójákat, azon belül
biztonságos a fürdőzés!
 Alkohol fogyasztását követően tartózkodjanak a fürdő
zéstől!
 Úszni nem tudó személyek mély vízbe különféle felfújható
eszközökkel, mint pl.: gumimatrac, úszógumi, karúszó, ne
menjenek, mivel azok nem nyújtanak megfelelő biztonságot!
 Használjanak mentőmellényt vagy mentőgallért!
 Ne ússzanak egyedül!
 Ismeretlen helyen ne ugorjanak vízbe, és ne ússzanak, ne
bukjanak a víz alá ugrálásra kijelölt területen!
 Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek
csak felnőtt kíséretében fürödhet szabadvizekben!
 Kérjük, figyeljék a telepített viharjelző állomások jelzéseit!

Tiltott prostitúció
A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság tiltott prostitúció
szabálysértés elkövetése miatt eljárást indított egy szentesi
lakos ellen. A járőrök 2015. március 19én 13 óra 15 perckor
Tiszakürt belterületén, a 44es számú főút mellett érték tetten
a 35 éves nőt, aki anyagi ellenszolgáltatásért szexuális
szolgáltatást kínált az arra közlekedőknek. A rendőrök a
szabálysértőt elfogták és előállították a Kunszentmártoni
Rendőrkapitányságra, ahol szabálysértési őrizetbe vették.
Ugyanezen szabálysértés elkövetése miatt indult eljárás 2
tiszaföldvári lakos ellen, akiket a rendőrök 2015. április 15
én értek tetten, amikor a 44. számú főközlekedési úton tiltott
prostitúció szabálysértést követtek el, a rendőrök őket is
elfogták, előállították a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságra.
Kunszentmárton, 2015. április 20.

Fekete Tamásné r.őrnagy
kiemelt főreferens

Tiltott prostitúció
A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság tiltott prostitúció
szabálysértés elkövetése miatt eljárást indított egy békés
szentandrási lakos ellen. A járőrök 2015. május 9én 12 óra
20 perckor Tiszakürt belterületén, a 44es számú főút mellett
érték tetten a nőt, aki anyagi ellenszolgáltatásért szexuális
szolgáltatást kínált az arra közlekedőknek. A rendőrök a
szabálysértőt elfogták és előállították a Kunszentmártoni
Rendőrkapitányságra, ahol szabálysértési őrizetbe vették.
Kunszentmárton, 2015. június 1.
A víz veszélyei
A JászNagykunSzolnok Megyei Rendőrfőkapitányság
felhívja a figyelmet a természetes vizek veszélyeire. Az idei
évben is beköszöntött a kánikula. A nyári időszakban sokan
választják a természetes vizeket a kikapcsolódás, pihenés
helyszínéül, amely a meggondolatlan ember számára veszélyes,
akár végzetes is lehet. A vizek veszélyeinél figyelemmel kell
lenni azok természetére, jellegzetességeire. Azokon a helyeken,
ahol táblával tiltják, tilos fürdőzni! A tragédiák megelőzése
érdekében nagyon fontos néhány alapvető szabály betartása.
Szabadvizeken tilos fürdeni:
• éjszaka
• hajóútban és úszóművek 100 méteres körzetében,
• vízlépcsők 300 méteres, hidak, vízkivételi művek, komp
100 méteres körzetében,
• kikötők, vízisportpályák, hajókiemelő berendezések 100
méteres körzetében,
• városok belterületén (kivétel az erre kijelölt szabad fürdő
helyeken).
Tanácsaink:
 Kérjük, hogy a szabadvizek mentén a kijelölt fürdőhe
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Kiállítások Tiszakürtön

Ujj Eliza

2015. július 11én két kiállítást is megnyitottunk a Falunap
keretein belül. A művelődési házban rendeztük meg tiszakürti
elszármazottunk, P. Boros Ilona „Eleven Örökség” című
kiállítását, melyet Debreczeni Tibor címzetes főiskolai tanár
nyitott meg. Ilona 1968ban került el községünkből, és
mindig visszahúzott a szíve kicsiny falunkba, ezért nagyon
örült, amikor felkerestem, hogy szívesen kiállítanánk (min
dennapinak nem mondható) képeit. A kiállítás megtekinthető
2015. augusztus 9ig a művelődési házban.

- Örökké szeretünk!

Takarom könnyeim, ne lássák bánatom...
Ne lássák, hogy érted hullanak, mert hiányzol nagyon!
Hiányzik a mosolyod, s szemed ragyogása,
Hiányzik lelked minden pillantása.
Kiskoromban is átöleltél... értem jöttél az oviba,
Én boldogan rohantam feléd, s ugrottam karjaidba.
Hiányoznak azok az idők, mikor az iskolából hazajövet
Mosolyogva húztál haza szánkón a téli hidegben.
Kár, hogy már nem vagy velünk, nem ölelsz át,
De szívünkben még megmaradtál, mint egy boldog kismadár.
Kit sokan szerettek, családja is imádta,
Ő mégis rosszul döntött, s elhagyta az ágat.
Mely biztonságot adott neki és menedéket,
De ez már csak egy bánatos kis ének...
Mert nagyon szeretünk és mindig féltettünk,
Bennünk mindig megmaradsz Apa emlékül!
Emléked lelkünkben mint száz rózsaszál,
Melyet a szeretet tart életben életünk során.
Könnyeim még hullnak, nem múlik bánatom,
Hisz' Apa is csak egy van, ki hiányzik még nagyon!
Fontosabb vagy még a világ bármely’ kincsénél.
Nem tudlak engedni soha, ezt érzem a lelkem mélyén!
Örökkönörökké, míg világ a világ
Nem feledjük apucink boldogító mosolyát.

Az Arborétumban helyi tehetségünk, Barta Zoltán alkotásaiból
rendeztünk be kiállítást, melyet Dr. Vígh Péter nyitott meg. Az
érdeklődők 2015. augusztus 9ig tekintheik meg az Arborétum
konferenciatermében. Zoli korábban már több településen is
lehetőséget kapott képei bemutatására. Műveiből volt már
kiállítás a budapesti Lilaköd könyves kávézóban, Kunszent
mártonban a Járási Esélyegyenlőségi napon, valamint a szlovák
Hidaskürt községben, a "Kürtök talalálkozója" keretében.

Nem feledjük hangod, s pillantásod.
Mely’ reggelente keltett, s hozott e házba boldogságot.
Jobb apát nem is kívánhattunk volna,
Ki ennyire szeretett és óvott volna.
Minden rossztól megvédtél, csak a jóra intettél,
Szívünkből egy darabot a túlvilágra magaddal vittél.
Azt a darabot nem lehet sehogy sem pótolni,
Nem is akarjuk, mert téged nem lehet visszahozni.
Az a darab is mint a többi, pótolhatatlan.
S mint anya, apa is csak egy van.
Köszönjük a sok jót, s millió boldogságot
Megannyi szeretetet, s még több jóságot.
Nagyon hiányzol, s nagyon szeretünk!
Hisz’ téged soha el nem feledünk!

Tigyi László  Eltünt korunk

Illetve megemlítenék, még egy kiállítást, melyet egy héten
keresztül meg lehetett tekinteni az általános iskolában. Máthé
Elek, az alkotótábor egyik kiemelkedő egyénisége volt, aki
idén tavasszal elhunyt. Családja úgy gondolta, hogy alkotá
sait megmutatnák településünkön „Elek csodabogarai” címmel.
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Voltunk az utcákban

Voltunk, mint a tenger

Fiatalok, szépek,

Kegyetlen hitszegők

Voltunk az utcákban

Voltunk, mint a tenger

Stambüszke legények.

Csendessek szeretők.

Télen is, nyáron is,

Ilyen is, olyan is,

Eljártunk a bálba,

Megvolt annak módja,

Télen is, nyáron is,

Mi, legények voltunk

Fölnéztünk a lányra.

Sok vénasszony mondja.

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak akik édesanyánkat

Szakács Kálmánnét
utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Augusztus 8.

Póni Klubos Lovasverseny Kollár Janó emlékére
(sportpálya)

Augusztus 20.

Főzőverseny és augusztus 20-i rendezvény
(szabadtéri színpad)

Szeptember 1 2.

Szüreti felvonulás és bál

Szeptember 22. vagy 26.
Sportnap (sportpálya)

Október 3.

Idősek világnapja (művelődési ház)

Október 1 2-1 8.

Országos Könyvtári Napok (könyvtár)

Október 30.

Tökfaragó délután és Halloween-i tini disco
(művelődési ház)
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