2011. ( 19. évfolyam ) 5. szám

FÜGGETLEN FALUSI KRÓNIKA

Ára 150 Ft

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK OLVASÓINKNAK!

A BETLEHEMET AZ ARBORÉTUM DOLGOZÓI KÉSZÍTETTÉK

2

TISZAKÜRTI HÍRMONDÓ

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõtestület 2011. október 27-én megtartott rendkívüli ülésén egyhangúan támogatta a Planthouse Mezõgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
kertészeti beruházását a Tiszakürt belterületen lévõ 646
hrsz.-ú és 647/1. hrsz.-ú ingatlanokon.
- Jóváhagyta az önkormányzat és a Planthouse Mezõgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság
között kötendõ haszonbérleti szerzõdést, mely a Tiszakürt
belterületén lévõ 646 hrsz.-ú és 647/1. hrsz.-ú ingatlanokra
vonatkozik.
- Ugyanezen ülésén döntött a képviselõtestület az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok
2011. év november hóban benyújtásra kerülõ támogatási
igényérõl.
- A képviselõtestület módosította az önkormányzat 2011.
évi költségvetésérõl szóló 2./2011. (III. 3.) rendeletét.
- A képviselõtestület jóváhagyta a községi könyvtár
pályázat útján történõ számítógép beszerzését 263.200,- Ft,
azaz Kettõszázhatvanháromezer-kettõszáz Ft értékben.
A képviselõtestület 2011. november 29-i ülésén elfogadta a
Szociális és Humánpolitikai Bizottság beszámolóját. A képviselõtestület megköszönte a bizottság munkáját, a mai nehéz gazdasági helyzetben sok feladat hárul rájuk.
- Ugyanezen ülésen fogadta el a képviselõtestület a
Hegyközség beszámolóját.
- A képviselõtestület megtárgyalta és elfogadta a 2011. évi
költségvetés III. n. évi teljesítésérõl szóló beszámolót és a
2012. évi költségvetési koncepciót.
- Jóváhagyta a képviselõtestület a 2012. évre javasolt víz3
díjat.Avízdíj bruttó 13 Ft/m összeggel fog növekedni.
- Döntött a képviselõtestület arról, hogy 2012. január 1-tõl
körjegyzõséget kíván létrehozni Nagyrév községgel.
- Ugyanezen ülésén elsõ fordulóban jóváhagyta a megállapodást, további tárgyalásra alkalmasnak találta.
- A Kormányhivatal észrevétele alapján módosította a
képviselõtestület szervezeti és mûködési szabályzatát.
- Jóváhagyta a képviselõtestület a 2012. évi belsõ ellenõrzési tervet.
- Csatlakozott a képviselõtestület a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Parlagfû Mentesítési Alaphoz. Az éves tagdíj
13.700 Ft, melynek fejében pályázni lehet parlagfû mentesítési eszközökre.
- Elfogadta a képviselõtestület a polgármester két ülés
között végzett tevékenységérõl szóló tájékoztatót.
- Meghatározta a képviselõtestület a közmeghallgatás idõpontját és napirendjét.
Idõpont: 2011. december 15.
Napirend:
1./ Tájékoztató a készülõ nemzeti köznevelési és az
önkormányzati törvényrõl.
Elõadó: Sági István országgyûlési képviselõ
2./ Tájékoztató a 2011. évi önkormányzati munkáról és a
2012. évi lehetõségekrõl.
Elõadó: Tálas László polgármester
3./ Falugyûlés

2011. november 29-én megtartott zárt ülésén elbírálta a
képviselõtestület a BURSA Hungarica Felsõoktatási ösztöndíj pályázatra érkezett kérelmeket. A képviselõtestület
11 már felsõoktatásban tanuló diákot támogatott 10 hónapra, 3 fõt havi 7000 Ft, 1 fõt havi 4000 Ft, 4 fõt havi 3000 Ft, 3
fõt havi 1000 Ft összeggel. 1 fõ felvételizni szándékozó
tanulónak havi 5000 Ft támogatást állapított meg, sikeres
felvételi esetén 6 félévre. Egy tanulót, aki az Arany János
Tehetséggondozó Programban kíván részt venni, havi 2000
Ft összeggel támogat 5 tanéven keresztül.
2011. december 7-i rendkívüli ülésen pontosította a képviselõtestület a Nagyrév községgel létrehozandó KörjegyzõségAlapító okiratát és megállapodását.
2011. december 13-i, Nagyrév község képviselõtestületével együttes ülésen jóváhagyta a képviselõtestület a 2012.
január 1-tõl létrehozandó körjegyzõség alapító okiratát, és
megállapodását. Ugyanezen ülésen kiírásra került a körjegyzõi pályázat.
Keresztes Anita jegyzõ
( A testületi ülésekrõl készült jegyzõkönyvek hiteles másolata a
községi könyvtárban minden érdeklõdõ számára hozzáférhetõ.)

SZOCIÁLIS ÜGYEK
Szociális és Humánpolitikai Bizottság 2011. december 8-i
ülésén: átmeneti segélyt 12 fõ, természetbeni juttatást 4 fõ,
gyógyszertámogatást 4 fõ, temetési segélyt 1 fõ, rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást 6 fõ részére állapított meg.

Megható, szép ünnepünk volt
Édesapánk, Komlós Lukács 2011. október 15-én ünnepelte
90. születésnapját. Meghitt családi körben töltöttük el ezt a
szép napot elhunyt testvéreinek családjaival együtt.

Köszönjük Tálas László polgármester úrnak és feleségének, Keresztes Anita jegyzõnõnek, Benkóné Turó Lenke
anyakönyvvezetõnek, hogy együtt ünnepeltek velünk.
Átadták a miniszterelnök által aláírt köszöntõ emléklapot,
valamint Tiszakürt Község Önkormányzatának elismerõ
oklevelét.
Igazi, szeretetteljes meglepetés volt szüleink számára!
Nagy örömmel és boldogsággal köszöntöttük mi is
“ATYUKÁT":
Felesége, gyermekei, unokái és dédunokája.
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HAGYOMÁNYT TEREMTÜNK?

„ Ki a virágot szereti”

Másodszor rendezték meg a Ki tud többet? címû vetélkedõt
a mûvelõdési házban. Mûveltségi és ügyességi feladatokban mérhették össze „erejüket” a háromfõs csapatok, akik
egy-egy civil szervezetet képviseltek.
2010-ben a sportegyesület csapata vitte el a vándorkupát,
az idén a polgárõrök szerezték meg. Sokat tanultunk
egymástól a villámkérdésekre adott válaszokból, és jókat
derültünk az ügyességi és tréfás feladatok megoldásakor.

A Hulló Levelek Nyugdíjas
Klub tagjai izgatottan várták december 4-én a különbuszt, hogy a gyönyörûk
világába, a keceli virágkiállításra vigye a kis csoportot. Nem elõször választottuk ezt a kirándulást, az
élmények csalogattak.
Megérkezésünk után megbeszéltük a hazamenetelt, és a
társaság szétoszlott, hogy felfedezze a csodás látnivalókat.
A termekben különlegességek alakja, színe, illata vonzotta
szemünket. „Engem válassz! Meghálálom!”- szinte súgták
a szépségek. Gyarapodtak a szatyrok szemet, szívet gyönyörködtetõ cserepes növényekkel. A látvány a termekben lenyûgözött minket, különösen a mozaikot alkotó
virágcsodák a pompás papagájvirággal a sarkában.
Azt se tudtuk, mit nem láttunk még ' Ennyi csodás virág
egy kiállításon! Természetesen népmûvészeti, mûvészi
alkotások a jó ízlésrõl és a tehetségrõl tanúskodtak.
Sokféle termékbõl lehetett válogatni szokás szerint.
Kisállat kiállítás és vásár is színesítette a repertoárt.
Nekünk a virágok kötötték le a figyelmünket, mert „ki a
virágot szereti, rossz ember nem lehet.” Nem sajnáltuk
pénzünket egy-egy különlegességre, hogy otthon is
gyönyörködhessünk bennük.
A sok nézelõdéstõl kellõen elfáradtunk, hisz számtalan
lépcsõt is le kellett gyõznünk. A felejthetetlen látványt
nyújtó kiállítást sajnos ott kellett hagyni, hiszen várt a
busz, haza kellett indulni. A gyönyörû kiállításra a koronát
a soltvadkerti híres cukrászda remek készítményei tették.
Élményekben gazdagon, sok szép virággal tértünk haza.
Megérte a látvány kavalkád a fáradtságot. Máskor is elKulcsár Tiborné
megyünk.

Dantesz Pálné, Patkó Andrásné és Oltyán Ferenc
A karaoke elég nehéz feladat azoknak, akik nem gyakorolták, nekünk se úgy ment, ahogy kellett volna, de jót nevettünk egymás produkcióin. Összességében egy igen jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt, és remélem, hogy „Jövõre
veletek ugyanitt” találkozunk.
Rendezvényünk fõ támogatója a Kunszentmárton és
Vidéke Takarékszövetkezet volt. Köszönjük.
A zsûri nehéz munkáját Hajdú Lajos, Dr. Kiss Györgyné,
Mezõné Vakhal Margit és Katona Józsefné vállalták, köszönjük.
Dantesz Pálné

TÁJÉKOZTATÓ
TÜDÕSZÛRÉS IDÕPONTJA:
2012. január 16-tól 2012. január 20-ig
A TISZAKÜRTI MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
Január 16. (hétfõ)
Január 17. (kedd)
Január 18. (szerda)
Január 19. (csütörtök)
Január 20. (péntek)

12,30 órától 16,30 óráig
8,30 órától 12,30 óráig
12,30 órától 16,30 óráig
8,30 órától 12,30 óráig
8,30 órától 12,00 óráig

klubvezetõ helyettes

MARIKÁK CSAPATA
A Ki Tud Többet? községi vetélkedõn a nyugdíjas klub
csapatát a három Marika: Molnár Károlyné, Zsombik
Lajosné és Deményi Jánosné képviselte.
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OVIS HÍREK
Cikkemet egy kínai bölcsességgel szeretném bevezetni:
"Ha a jövõ évrõl akarsz gondoskodni,
vess magot:
Ha egy évtizeddel számolsz,
ültess fát!
Ha terved egy életre szól,
embert nevelj!“
Ismét elérkezett december, a szeretet, az ajándékozás, a
meghitt esték hónapja. Ilyenkor minden ember kicsit jobban
figyel a másikra, izgatottan készül a Szent Karácsony ünnepére. De mi történt óvodánkban addig, míg eljutottunk az
Adventi ünnepekhez?
Nálunk, az óvodában a nyári szünet után, szeptemberben
kezdõdik a munka. Fontos hangsúlyt kap a környezet
megismerésére, megszerettetésére, védelmére nevelés. Az
õszi hónapok sok kirándulásra, sétára adtak lehetõséget.
Õszi sétáink során figyelemmel kísértük a zöld levelek,
termések változásait. Arborétumi sétáink során gyönyörködtünk az õszi színek sokféleségében. A fakó sárga, a
rõt barna, a vöröses árnyalatú és tûzpiros levelekben.
Megfigyeltük a lombhullást, a madarak elköltözését, a
rovarok eltûnését, tehát a növények és az állatok készülõdését a télre. Ezeket az élményeket a csoportokba visszatérve egy-egy verssel, mesével, mondókával vagy énekkel
tettük maradandóvá. Arra törekedtünk, hogy minél több,
színesebb és változatosabb tevékenységekkel tegyük
felejthetetlenné ezt az idõszakot is a gyermekek számára.
Mindkét csoportban készítettünk a gyermekekkel mustot,
gyümölcssalátát, savanyúságot, amit az aznapi ebéd után
közösen fogyasztottunk el. Minden gyermek örömmel emlékszik vissza ezekre az együtt átélt tapasztalatszerzésekre.
Az ilyen közös élmények még jobban segítik a kapcsolatépítést, barátságok kialakulását, a Szülõföld szeretetére
nevelést.
Ezen idõszak lezárásaként mindkét csoportban megtartottuk az õszi projektzárókat.
A Napsugár csoportban erre november 24-én került sor. A
foglalkozás során felidéztük az elmúlt hetekben tanultakat,
a közös élményeket.

Próbáltuk visszaadni, bemutatni az eddig tanult verseket,
dalokat. Tapintással és kóstolással is lehetõségük volt a
gyermekeknek a különbözõ gyümölcsök, termések felismerésére. Gyermekeink nagyon ügyesek voltak! Elõadtuk a
Mihály-napi vásáros címû dramatikus játékot, melyet
szintén nagyon élveztek a gyerekek.

A Pillangó csoportban is megtartották a projektzárót,
melyre november 16-án került sor: "Õszi színek, õszi ízek"
címmel. A sok vers és dal felidézése után egy kedves jelenet
eljátszására került sor, mely egy "büszke tölgyfa" történetét
mutatta be. A gyermekek az egész foglalkozás során felszabadultak, jókedvûek voltak. Örömünkre nagyon sok szülõ
érdeklõdött nyílt délelõttünk iránt, szívesen tekintettek be
csemetéjük óvodai életébe. Mindkét csoportban zárásképpen csodálatos, vegyes gyümölcstálakat készítettünk,
melyet jóízûen, pillanatok alatt fogyasztottak el a gyerekek.
Vendégeinknek is kedveskedtünk az elõzõ napon sült süteményekkel, melyeket a gyermekekkel közösen készítettünk
el. Remélem mindenki szép emlékekkel tért haza!
Ezután máris készülhettünk a Télapó ünnepségre! Az évszaknak megfelelõen új díszítéseket kaptak a csoportszobák, ezzel is fokozva a várakozás hangulatát. Csizmákat,
kesztyûket festettünk, díszítettünk.
Végre elérkezett a nagy nap, december 6-a! Óvodánkba is
megérkezett a Télapó. A kisebbek kicsit megszeppenve,
félve, de annál nagyobb izgalommal vették át a csomagjaikat. Nagyon szép ajándékot kaptak a gyerekek! Alig várták, hogy eljöjjön a délután és hazavihessék, felbonthassák
azokat.
Mire megérkezett a Télapó, már benne is voltunk az adventi
készülõdésben, a Karácsonyvárásban. Ebben az idõszakban
is sok-sok élmény, együtt töltött percek, órák és napok várnak gyermekeinkre tele várakozással, a Karácsonyi hangulat megteremtésével.
Az óvoda dolgozói és gyermekei nevében kívánok békében,
szeretetben, hitben, egészségben és reményekben gazdag
Karácsonyt és boldog Újesztendõt a Tiszakürti Hírmondó
minden kedves olvasójának!
Nagy Éva Anna óvónõ

TISZAKÜRTI HÍRMONDÓ
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ISKOLÁNK HÍREI
Komplex tanulmányi verseny
Immáron 3. alkalommal került megrendezésre a 3. és 4. osztályosok számára a Komplex Tanulmányi Verseny. Idén
iskolai társulásunk, Csépa volt az esemény házigazdája. A
verseny átfogó témája az iskolai projekt, a CSALÁD volt. E
téma köré csoportosították a feladatokat, természetesen
több tantárgy bevonásával.

Az elõzõ évhez hasonlóan elõzetes feladatokkal is készültek a gyerekek. Versillusztráció mellett Móra Ferenc családjáról és életérõl készítettek rövid összefoglalót szépírással,
melyet fel is olvashattak, így értékelve hangos olvasásukat.
Játékos feladatok segítségével bizonyították tárgyi tudásukat. Helyesírási totót töltöttek ki, szöveges feladatokat oldottak meg, mértékegységeket váltottak át. A tartalmas délután végén a csapatok oklevelet kaptak. Vendéglátóik süteménnyel, teával kedveskedtek a gyerekeknek.
A következõ tanévben ismét iskolánk lesz a verseny házigazdája. Reméljük mi is jó hangulatot tudunk majd varázsolni.
Tálas Melinda

Színházban voltunk
Az iskolánkban hagyomány, hogy Mikulás és Karácsony
elõtt a gyerekeket meglepjük egy kis ajándékkal. Gyermekeink részére a mûvelõdési házzal közösen november 14-én
mesejátékot szerveztünk. A kiskakas gyémánt félkrajcárja
címmel, elsõsorban az alsó tagozatos tanulók részére. Az
elõadás alatt a színészek bevonták a gyerekeket is a mûsorba. Táncoltak, énekeltek. Úgy gondoljuk, hogy a mai rohanó világban szükség van arra, hogy egy kicsit megálljunk,
és együtt örüljünk, kikapcsolódjunk. A gyerekek számára
megmutassunk egy másik „világot”. Gondolok itt az esztétikai, mûvészeti nevelésre. Hiszen tanulóink ritkán jutnak el
színházi elõadásra.
Pályázati pénzbõl tanulóink számára színházlátogatást
szerveztünk Kecskemétre a Katona József Színházba. A
Winnetou elõadást néztük meg. Már ahogy beléptünk az
épületbe, a gyermekek elámultak a látványtól, a szép környezettõl. Az elõadás csodálatos volt. Köszönjük a lehetõséget, hogy részt vehettünk rajta, és egy kellemes délutánt
tölthettünk együtt.
A gyerekek nevében: Kovácsné Doma Ildikó

Mikulás futás
December 3-án délután 2 órakor megérkezett a Mikulás az
iskola elé. Már fél kettõtõl gyülekeztek a kisebbek és nagyobbak és melegítettek a hagyományos rendezvény elõtt.
Örömmel tapasztaltuk, hogy soha nem volt még ennyi induló ezen a futáson, összesen 72 mozogni vágyó érkezett célba. Az óvodásoktól az iskolásokon és lelkes szülõkön át
mindenki kipirult arccal, jókedvûen futott. Három anyuka:
Gulyásné Barta Melinda, Mucsi Zoltánné, Péterné Fodor
Mária egymást biztatva mutatott példát a gyermekeknek és
felnõtteknek. A futás után mindenki a Mikulástól vehette át
ajándékát. Köszönet a futás támogatóinak: Tiszakürt
Községi Sportegyesület, Általános Iskola Diákönkormányzat és a Mikulásnak, hogy eljött hozzánk.

JÁTÉKOS SPORTVERSENY
Tízedik alkalommal rendezte meg iskolánk a játékos
sportverseny kistérségi döntõjét. Három csapat vetélkedett
az ügyességet, bátorságot és nagy figyelmet igénylõ
feladatokban. Volt labdavezetõ váltó, futás váltóbottal,
labdaátadás, floorball váltó, akadályváltó és még sok más
versenyszám. Szülõk, nagyszülõk és iskolatársak szûnni
nem akaró buzdítása mellett zajlott a küzdelem. Az
eredményhirdetésre fáradtan, kipirult arccal állt oda minden
gyermek, de az érmeket mosolygósan vették át. Nagy
ováció fogadta, hogy iskolánk versenyzõi- megõrizve
kilenc éve tartó gyõzelmi sorozatukat- ismét aranyérmesek
lettek. Eredmények: 1. Körzeti Általános Iskola, Tiszakürt
10 helyezési szám (Ónodi Klaudia, Kuru Tünde, Balla
Boglárka, Felföldi Máté, Csikós Zoltán, Rácz Gergõ, Papp
Ádám, Váradi Ivett, Békési Bernadett, Gáll Netta, Szõcs
László, Szécsi Martin, Kocsis Irma, Sóspataki Boglárka,
Fazekas Dolóresz, Papp Dávid, Dóczi Zoltán, Tompa
Dávid, felkészítõ: Fehérné Szõke Erika és Paulovics Attila
2. Petõfi Sándor Általános Iskola, Csépa 20 hsz. felkészítõ:
Turóné Guba Anna és Deák Mónika 3. Kunszentmárton
DSE 24 hsz. felkészítõ: Jauernik Istvánné és Vincze Béla.
Köszönet a rendezvény támogatóinak: Horváth László
Tiszakürtért Alapítvány, Kunszentmártoni Kistérség
Többcélú Társulás.
PA
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SAKK
November 12-én rendezték meg Csépán a Tiszazugi Fiatalok Sakkversenyét, amelyen Szántó Patrik korcsoportjában 1. helyezést ért el. Patrik tavaly szeptemberben tanult
meg sakkozni. Idén márciusban 3. helyezett lett egy
versenyen, majd Kunszentmártonban a Szent István Kupán
diadalmaskodott, a Márton Kupán ezüstérmet szerzett. Ha
tehetség párosul a szorgalmas gyakorlással, az eredmény
nem marad el. Gratulálunk Patriknak, további eredményes
versenyzést kívánunk!

MEGYEI MEZEI FUTÓVERSENY
Október 27-én utazott el iskolánk csapata Karcagra, hogy
összemérje futótudását a megye legjobbjaival. Több korcsoportban versenyeztek tanulóink, akiknek az ellenfelek
mellett a nehéz talajú futópályával is meg kellett küzdeniük.
Derekasan állták a sarat és végül emelt fõvel indulhattak
haza. Eredmények: III. korcsort- Lányok: 22. Trucz Renáta,
35. Ambruzs Ildikó, 36. Jónás Krisztina (37 induló) -Fúk:
36. Szûcs Zoltán, 54. Téren Dávid, 55. Fehér Erik, 56.
Ürmös Csaba (61 versenyzõ) IV. kcs. Lányok: 31. Kalló
Eszter, 32. Váradi Bettina, 37. Kalló Enikõ, 38. Felföldi
Fanni (41 induló). Fiúk: 48. Trucz Zoltán, 49. Ürmös
Gábor, 50. Asztalos Dániel, 51. Nagy Roland ( 57 induló).
V. kcs. Lányok: 50. Kuru Diána ( 70 versenyzõ).

Fiúk: 13. Gulyás Sándor, 34. Csizmár Dániel, 40. Mága
Antal, 41. Sajabó Boldizsár, 43. Rafael Gergõ ( 50
versenyzõ).
Az utazás az Integrációs Pedagógiai Program segítségével
valósult meg.
Paulovics Attila

NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE
Az egyesület tagjai kiránduláson vettek részt a kecskeméti
Vadasparkban. Reggel 8 órakor indultunk az önkormányzat
autóbuszával, amelyet ingyen kaptunk meg, és nagyon szépen köszönjük.
Az idõjárás nem volt túl kegyes hozzánk, mert hûvös,
borongós idõ volt. A csoport tagjai kisebb csoportokba verõdve nézték meg a vadaspark lakóit. Barátságos, az állatok
számára kedvezõ helyen gyönyörködhettünk bennük,
csodálhattuk meg õket. Voltak, akik egész közel merészkedtek hozzánk, de volt állatsimogató is. Megnézhettük,
hogyan etetik, és mit adnak nekik, hogyan játszanak egymással. A gyerekek bátran jelentkeztek az arcfestésre, ahol
ötletes maszkok készültek. A családi vetélkedõbe is beneveztünk, melyet a vadaspark vezetõi szerveztek. Sok érdekes feladat várt a versenyzõkre és jutalmul ajándékokat
kaptak. Akik nem neveztek, azoknak is tettek fel kérdéseket
és a helyes válaszért csoki járt. Kicsit fázósan, de egy kellemes napot töltöttünk el Kecskeméten.
November 24-én 3 fõs csapatunk részt vett a - Ki tud többet?
-községi vetélkedõn, amelyen nagyon jól éreztük magunkat. Voltak villámkérdések, ügyességi feladatok, totó,
amelyek megoldásakor sokat nevettünk, izgultunk és
szurkoltunk a résztvevõ csapattagoknak. Köszönjük
Kovácsné Ibolyának ezt a kellemes délutánt.

December 3-án a csoport gyerekeinek megrendeztük a
Mikulás ünnepséget. A Télapónak két krampusz segített a
csomagok kiosztásában. A gyerekek verssel, énekkel köszönték meg az ajándékokat. Karácsonyi csomagot minden család kapott, amely élelmiszert és a község vállalkozóinak adományát tartalmazta. Köszönjük minden támogatónknak a felajánlásokat.
Minden kedves Olvasónak, a csoport tagjainak, támogatóinknak Békés, boldog karácsonyt, eredményekben gazdag új évet kívánunk.
Bartus Sándorné
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TÁNC - A MOZGÁS ÖRÖME
A tánc az ember részérõl az öröm és a bánat kifejezõje
évezredek óta. Napjainkban a társas táncok újra elõtérbe
kerülnek, egyre több helyen találkozhatunk vele! A standard
táncok az eleganciát, csillogást, a kifinomult mozgást
sugározzák, míg a latin-amerikai táncok az erõt, az életörömöt a szenvedélyt fejezik ki! Manapság a társastánc
órákon fõleg a nemzeti és nemzetközi versenyeken
bemutatott táncokat tanulhatják meg a gyerekek, amit a
tiszakürti iskolában a Szilver TSE tanárai, oktatói próbálnak
átadni gyermekeinknek évek óta, kisebb-nagyobb sikerrel!
A gyerekek nagyon szeretik a mozgás eme formáját és
örömünkre mindig akad egy-két gyermek, aki igen is
fontosnak tartja a mozgás e fajta örömét! Mozogni úgy,
hogy közben élvezzék is, amit csinálnak, talán ez a
legfontosabb! Tanáraik is erre ösztönzik õket és idõnként
egy-egy gyermek szenvedélyévé válik a tánc.
Iskolánkban jelenleg kötelezõen az alsó osztályban oktatják
a társastáncot, felsõbb osztályokban választhatóvá válik.
Aki kicsiként megszereti, az idõsebbként is szívesen
választja! Így van ezzel jelenleg négy páros is/ Oberna
Károly-Kalló Eszter, Tóth Attila-Csatos Henrietta, Fehér
Erik-Felföldi Barbara, Velõ Gábor-Büttösi Dorina/, akik
közül többen már elsõ osztály óta együtt táncolnak és
eredményeiket közös erõvel érik el! Van, aki azóta párt
cserélt és az új párjaik oldalán versenyez tovább, köszönettel tartozva elõzõ párjuknak az elért eredményeikért!
Folyamatos edzésekre járnak és versenyek elõtt igen
kemény, embert próbáló hajszába kezdenek, hogy ott a
lehetõ legjobb helyezéseket érhessék el! Eredményeik,
helyezéseik évrõl-évre javulnak és most már örömmel
írhatom, hogy nincs olyan döntõ, ahol a tiszakürti párosok
nevét ne hallhatnánk! Van aki a dobogóra is felállhat,
ösztönözve vele a többi párost! Mi szülõk, akik végig
izguljuk ezeket a versenyeket, ott látjuk csak igazán milyen
erõ, kitartás van ezekben a gyerekekben! Azonban ezek az
eredmények nem valósulhatnának meg, ha két ember nem
látja meg bennük mindezt és egy kicsit kiemelve a többiek
közül, és külön nem foglalkoznak velük! Köszönettel
tartoznak a gyerekek és mi szülõk is Lászlóné Németh
Anikónak a Szilver TSE oktató tanárának, aki évrõl évre
foglalkozik a gyerekekkel! Külön és nagy-nagy köszönettel tartozunk Urbán Franciskának, aki maga is valamikor
versenyzõként koptatta a táncparkettet, hogy felkarolta ezeket a táncosokat és szabadidejét feláldozva készíti fel versenyrõl versenyre, tudása szerint a legjobban õket!
Idõnként sajnálkozva vesszük mi szülõk tudomásul, hogy
valahogy ezekrõl a tanulókról elfelejtkeznek, eredményeik
valahogy nem kerülnek elõtérbe, pedig ez is igen kemény
sport, ahol nem csak az állóképességükre, de fegyelmükre,
kitartásukra éppúgy szükség van, mint bármely más
sportágban!
Legutóbbi eredmények:
Oberna Károly-Kalló Eszter
Junior I. Latin kezdõ kategóriában
IV. helyezés
Junior I. Standard kezdõ kategóriában III.helyezés
A XVII. Zánkai Gyermek és Ifjúsági Táncfesztivál Junior I.
kezdõ latin III.helyezés
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Velõ Gábor-Büttösi Dorina
Junior I. Latin kezdõ kategóriában
V. helyezés
Junior I.Standard kezdõ kategóriában V. helyezés
TóthAttila-Csatos Henrietta
Junior I. Latin haladó kategóriában
VI. helyezés
Junior I. Standard haladó kategóriában V. helyezés
A Fehér Erik-Felföldi Barbara kicsiny párosunk még nem
olyan régen táncol együtt, de õk is jól veszik az akadályokat
és hamarosan õk is biztosan átélhetik, milyen is az, amikor a
dobogóra állhatnak, addig is erõt merítenek a nagyok kitarBüttösiné Takács Andrea
tásából!

RENDÕRSÉGI HÍREK
Kapukat feszeget
- Egy helyi férfi telefonon tett bejelentést, mivel a
tulajdonában lévõ tiszakürti ingatlanjába 2011. november
11-én 22 óra és 2011. november 12-én 06 óra 15 perc között
eltelt idõben ismeretlen elkövetõ a nagykapu lakatjának
lefeszítésével bejutott. Az elkövetõ a házhoz tartozó melléképület ajtajának befeszítésével a melléképületbõl eltulajdonított DVD lejátszót, valamint néhány üveg szeszes
italt.Alopással okozott kár több tízezer forint.
- Ismeretlen tettes 2011. november 23-án 18 óra és
november 27-én 12 óra közötti idõben egy hölgy tulajdonában lévõ, jelenleg lakatlan lakóház hátsó kiskapuját a
sarokvasról leemelte. Az udvarra így bejutva az elkövetõ a
záratlan melléképületbõl kályhát, gyermekkerékpárt,
vasanyagokat, tûzifát, fûrészt tulajdonított el összesen több
tízezer forint értékben.
Közeleg a karácsony. Sajnos az ünnep több veszélyforrást is
jelent. Ilyenkor megnövekszik a jármûforgalom, hiszen
mindenki a családja körében szeretné tölteni ezt a néhány
napot. Kérjük, hogy a közlekedési szabályok betartására
még nagyobb figyelmet fordítsanak, hiszen mindenkit
hazavárnak!
Békés, boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!
dr. Barath Éva r.õrnagy
hivatalvezetõ

ANYAKÖNYVI HÍREK
ELHUNYTAK
MÁTRAI GYÖRGY ERNÕ
Ságvári Endre utca 7.
SISKA JÁNOS
Rózsa Ferenc utca 4-6.
CSOMA LÁSZLÓ
Rózsa Ferenc utca 4-6.
ROZA SÁNDORNÉ (Hegedûs Etelka) Bogarasszõlõ 7.
KOCSIS GYÖRGYNÉ (Mravik Mária) Rákóczi út 7.
MOLNÁR LÁSZLÓNÉ ( Martók Mária) Petõfi S. út 3.
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Sportegyesület hírei
- November közepén a Tabán csapata kispályás labdarugó
tornán vett részt Abonyban. Hat csapat közül 3. helyezést
sikerült megszerezniük az igen erõs mezõnyben. A torna
legjobb kapusának Benkó Józsefet választották meg
- November 26-án egyesületünk tagjai részt vettek a „Ki
tud többet” vetélkedõn. Errõl az eseményrõl a szervezõ
bizonyára részletes beszámolót fog írni, így csak néhány
gondolatot szeretnék megosztani a kedves olvasókkal. A
résztvevõ hat csapat közül hármat a sportegyesület indított.
Arésztvevõk és helyezettek a következõk voltak:
2. helyezett: Tálas Judit, Zobin Melinda, Katona Anett,
Kovács Ferenc

3. helyezett: Sóspatakiné Bordós Mária, Sóspataki
Boglárka, ifj. Sóspataki Gyula, Sóspataki Gyula

4. helyezett: Kovács Zita, Asztalos Alexandra, Gállné Szûcs
Éva

- November végén az Öregfiúk csapata részt vett a Kocséri
Öregfiúk által szervezett és Szentkirályon lebonyolított
teremlabdarúgó tornán. Sajnos a jó eredmény még várat
magára, hiszen a 6. helyezést sikerült elérnünk. Reméljük a
következõkben már jobban fogunk szerepelni..
- December 2-3-4-én, immár 6. alkalommal került megrendezésre a Bihari Emléktorna. Hagyományosan megemlékezéssel kezdõdött péntek kora délután, koszorúzással és
fõhajtással zárult a református temetõben Bihari Imre
sporttársunk sírjánál.
Asporteseményeknek az iskola adott otthont.
- Péntek este került megrendezésre a sakk torna, melynek
végeredménye a következõ:
1. PaulovicsAttila
2. Szín Tamás
3. Szabó Ferenc
4. Kiss Sándor
Szombat délelõtt az asztalitenisszel folytatódott a torna.
1. Fodor Tamás, 2. Benkó Bence, 3. Kiss Lajos
Vasárnap délelõtt a labdarúgáson volt a sor.
1. Martfû, 2. Tabán, 3. Pótkerék, 4.Anda
Gólkirály: Fodor Tamás
Legjobb kapus: Tálas László
ABihari Kupát ez évben elõször Fodor Tamás nyerte.
Gratulálunk minden helyezettnek és résztvevõnek, köszönjük, hogy jelenlétükkel tiszteletüket fejezték ki a torna
névadója elõtt.
Következõ rendezvényünk a szilveszteri bál.
Elõreláthatólag az egyesület ismét megrendezi a szilveszteri bálját, mely batyus lesz. Jegyek elõvételben vásárolhatók Gálné Szûcs Évánál és Kiss Lajosnál. Belépõ 700 Ft.
Helyszínen: 1.500 Ft. Kérem, aki részt szeretne venni, figyelje a megszokott helyen kihelyezett plakátokat, mert a
létszám korlátozott.
Minden kedves olvasónak kívánunk Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Évet a Tiszakürti Sportegyesület elnöksége és tagsága.
Sóspataki Gyula TKSE tag
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Újra karácsony
Ez az ünnep mélységes tartalmú. Sajnos mára
sokaknak lényegét vesztette. A karácsony mást jelent
a hívõ embernek és mást azoknak, akiknek meggyengült a hite vagy nincs is. Tehát mindenkinek
ünnep, de más-más tartalommal. Úgy gondolom,
hogy nagyon szegényes azok számára, akiknek csak
az ajándékozás gondját és egy ünnepi ebédet jelent.
Viszont akinek ez az ünnep Isten Fiának, Jézusnak a
közénk születését jelenti, annak lelki ünnep. A hívõ
ember Jézus születésével Istentõl megajándékozottnak érzi magát és méltán. Ez a karácsony ünnepének a lényege, az öröme. Jézus pedig azért alapította meg Egyházát, hogy az Egyházban, az Egyház
szolgálatában minden embert megajándékozhasson
tanításával, lelki segítségével, lelki erõm és békém
szolgálatával. Ha hiszek ebben, akkor nagyon is
megajándékozottnak érzem magam, mert mindenkor megkapom azt a lelki segítséget, amire
szükségem van, és amit csak Jézus tud megadni. Ez
annál jobban látszik minden rendszeresen templomba járón, minél mélyebb a hite. Sokan azt mondják, minek menjek a templomba, nem adnak ott semmit. Aki így gondolja, annak azt javaslom, hogy legalább 4-5 vasárnap jöjjön el nyitott lélekkel a templomba, a szentmisére, akkor majd meg fogja tapasztalni, hogy mit kaphat a templomban. A lélek dolgai
megfoghatatlanok, azokat megtapasztalni kell. Egy
színházi élményt, vagy egy jó kirándulás élményét
nem lehet szavakkal elmondani, azt megtapasztalni
kell. Ha viszont sem idõm, sem akaratom nincs hozzá, akkor az élmény is elmarad. Jézus tehát nemcsak
beleszületett ebbe a világba, hanem Egyháza szolgálatában láthatatlanul most is jelen van. Ha ezt
hiszem és fontosnak tartom, szánok rá idõt, akkor
meg fogom tapasztalni. Ha minden más fontosabb és
minden másra van csak idõm, akkor marad számomra a szürke és rohanó élet. Természetesen mindenki maga dönti el, hogy minek az éltetõ erejében
hisz. Szép és jó, ha valaki legalább karácsonykor
eljön a szentmisére és biztos, hogy lelki örömben lesz
része, de ez nem elegendõ egy egész esztendõre. Ez a
lelki erõ és annak utánpótlása folytonosan szükséges,
hogy legyen lelki erõnk az élethez, a jóra törekvéshez. Természetesen ennek is ára van, erre is áldozni
kell az idõnkbõl. Viszont ha megtesszük, lelkiekben
gazdagodunk, ami sokkal fontosabb az anyagiakban
való gyarapodásnál, bár természetesen az is fontos.
Azzal kívánok mindenkinek boldog karácsonyt,
hogy találjon rá Jézusra és tapasztalja meg azt, hogy
milyen értelmet ad az életnek Vele lelki közösségben
Szarvas András plébános
élni.

TISZTELT TISZAKÜRTI LAKOSOK ÉS
ELSZÁRMAZOTTAK!
Örömmel adjuk hírül,
hogy a 2009-ben elindított Templom felújítási pályázatunk 2011ben sikeresen megvalósult. A pályázat keretében megközelítõen
12 millió Ft-ból felújítottuk a Templom teljes
külsõ homlokzatát,
kicseréltük a nyílászárókat és megújultak a
kerti járdák és újjáépítettük a templomkert
kerítését is.
További terveink között szerepel a helyi arborétum szakembereivel történõ együttmûködésben a kert újra rendezése, fák és
növények pótlása, illetve a templom tornyában egész évben látogatható kilátó kialakítása.
Sajnálatos módon azonban a pályázati összeg nem fedezte a teljes
költségünket, nagyságrendileg félmillió forint önerõre van szükség, amelynek elõteremtéséhez a lakosság segítségét is szeretnénk
kérni. Merjük tenni ezt a felhívást azért, mert hisszük, hogy a
megújult templom, templomkert, illetve a kilátó közös lakhelyünket teszi szebbé, így mindannyian, minden nap büszkén nézhetünk
rá. Azok pedig, akik messze szakadtak Tiszakürttõl, örömmel
láthatják hazatérve, szülõfalujuk megújulását.
Közös érdekünk az is, hogy az ideérkezõ idegenek, turisták, vendégek egy szép élménnyel gazdagodva vigyék el jó hírét községünknek. Ezen gondolatok jegyében fordulunk minden tiszakürti
és innen elszármazott jó szándékú emberhez: adományával legyen akár csupán 500,-Ft - támogassa felújító munkánkat és
elképzeléseinket.
Megragadjuk az alkalmat, hogy ezúton köszönjük meg minden
egyházfenntartói járulékfizetõnek a rendszeres támogatását!
Adományokat az alábbi módon juttathatják el hozzánk:
- készpénzben a Lelkészi Hivatalban Muzsik Tamás lelkésznél
- bankszámlaszámon, utalással a Tiszakürti Takarékszövetkezetnél vezetett 69800085-15800631 sz. számlánkra.
Segítõ támogatását köszönjük!
Ezúton kívánunk kedves mindannyiuknak áldott Karácsonyt és
Boldog Új Esztendõt a Szentírás gondolatával:
„Dicsõség a magasságos mennyekben Istennek, és a földön
békesség, és az emberekhez jóakarat.”
(Lukács Evangéliuma 2:14)
Muzsik Tamás
lelkész
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Tálas László
gondnok
NYTSZ:B/PHF/520/80

Független falusi krónika. Megjelenik kéthavonta
Fõszerkesztõ:Kovács Istvánné. Felelõs szerkesztõ: Mezõné Vakhal Margit.
Kiadó és szerkesztõség:Mûvelõdési Ház és Könyvtár, 5471 Tiszakürt, Táncsics M. út 2-4. Tel.:56/318-051
A számítógépes szerkesztés és tipográfia a községi könyvtárban készül. Nyomdai munkák:PENTA PRINT Nyomda Martfû
Megvásárolható a könyvtárban, az ABC-ben és a terjesztõknél: Sós Klárika és Szõgyör Sándorné

10
10
12
12

TISZAKÜRTI HÍRMONDÓ
Képösszeállítás: Óvodások - Október 23-i emlékezés - Silver versenytáncosok - Vetélkedõ pillanatai - Iskolai sport

