
Január 23-án 15 órakor került sor a Magyar Kultúra Napja
alkalmából rendezett ünnepségre a mûvelõdési házban. A
Magyar Kultúra Napját 1989-január 22-e óta ünnepeljük,
emléket állítva annak, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január
22-én fejezte be a Himnusz megírását. Már az érkezõ
vendégeket is egy olyan kivetített kép fogadta mely, ennek a
mûnek állít emléket. Mindenki megcsodálhatta Himnusz
szobrát. Mi más lehetett volna stílusosabb, mint
meghallgatni magát a költeményt, elõször megzenésített
változatban, majd Benke Ádám szavalatában.Aszót Túróné
Guba Anna iskolaigazgató vette át, hogy ünnepi köszöntõt
mondjon e jeles esemény alkalmából. Az igazgatónõ
beszéde után Boross Gábor jeleskedett Reményik Sándor
egy versével. A szíveket és lelkeket átjáró szavalat után a
cibakházi Bata Hajnalka moldvai dallamokat csalt elõ
citerájából. Majd Tompa Dávid következett egy mesével a
csukáról. A vidám és tanulságos történet után Kovács Zita
lépett a színre saját és Barkács László által szerzett
megzenésített versekkel. A zenés versek után Varjasi
Alexandra szavalatát hallhatta a közönség. Ezután a
táncosok vették át a szerepet. Elõször a Silver Alapfokú
Mûvészeti Tánciskola alsó tagozatos diákjain volt a sor. Egy
country tánccal lepték meg a jelenlévõket, nagy sikert
aratva, majd néptánccsoportunk ropta a táncot. Stílusváltás
következett és Kovács Zita táncos lányai léptek a közönség
elé.Amodern tánc után ismét a néptánc következett, elõször
a Kengyeli néptánccsoport adott elõ somogyi táncokat,
majd ismét a kürtiek arattak fergeteges sikert. Az elõadók
sorát Mátyus János zárta, aki szaxofon elõadásával
kápráztatta el a nézõsereget. A szilenció hangjai után
Molnárné Fekete Irén vette át a szót, hogy megnyissa a
Cibakházi Képzõmûvészeti Alkotótábor mûvészeinek
festményeibõl rendezett kiállítást. A megnyitó és a
festmények megcsodálása után vendégváró falatok várták a
jelenlévõket. A vendégelés után a Patrona Hungariae
szoboravató ünnepségérõl láthattunk egy rövid filmet,
melyet mindenki tapssal fogadott. A vetítés után volt, aki
még beszélgetett egy keveset volt, aki elindult haza és lassan
kiürült a terem. Jól sikerült ez a délután és remélem e
rendezvény emlékeztetett mindenkit a hagyományainkra,
gyökereinkre, múltunkra, azokra az értékekre, melyeket az
évszázadok alatt sikerült megõriznünk, és hogy a jövõben is
legalább ennyi kultúra iránt érdeklõdõ és kultúrát támogató
ember fogja megtisztelni a rendezvényeket.

Horpácsi Erzsébet
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Tisztelt Tiszakürtiek!
Hagyományt tisztelõ ember minden esztendõ végén meg-
vonja az elmúlt év mérlegét, - mint ahogy azt tettem az
elõzõ számban - és minden év elején összeállítja a követ-
kezõ évi elképzeléseit.
2010. év elsõ legfontosabb feladata az éves költségvetés
összeállítása. Az önkormányzatok finanszírozását ismerve
nem könnyû feladat, hiszen az intézmények mûködési
színvonalának megtartása mellett, a lehetõ legkisebb
forráshiányra kell törekedni. A probléma nem újkeletû,
hiszen évtizedek óta küzdünk ezzel a problémával. A
képviselõ-testület, az intézményvezetõk, és a dolgozók
odafigyelését mutatja, hogy minden évben sikerült az évet
mûködési hitel felvétele nélkül zárni, azaz a rendelkezésre
álló pénzügyi keret elegendõnek bizonyult. Számításaink
szerint 2010. évben is mintegy 40 millió Ft forráshiánnyal
kell számolni, melynek várható fedezete az önhibáján kívül
hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok állami
támogatása és a fokozott takarékoskodás.
A mûködés mellett fontos feladat, hogy 2010-ben is, ha kis
mértékben is, de fejlõdjön a falu.
Erre lehetõséget, az egyre szûkülõ pályázati források
biztosítanak, melyhez önerõ szükséges. Az önerõre
rendelkezésre álló forrás a költségvetésben 7 millió Forint.
A fejlesztési pénzek felhasználását mindenkor a pályázati
lehetõségek határozzák meg.
2009-rõl áthúzódó 2010-ben megvalósuló fejlesztések:
- Akácfa út kiépítése,
- 750 m járda újjáépítése az önkormányzati utak mentén,
karbantartáshoz, parkgondozáshoz eszköz és gép beszer-
zése.
2010-re beadott pályázatok (elbírálás alatt):
- iskola akadálymentesítése 31 M/Ft
- ravatalozó felújítása 20 M/Ft
- szabadtéri színpad felújítása és falunapi program 6 M/Ft
- óvoda felújítás 10 M/Ft
Folyamatban van a szeméttelep rekultivációjára és az
ivóvíz minõségjavító programra történõ pályázatok benyúj-
tása. Lehetõségektõl függõen, beadásra kész tervekkel ren-
delkezünk a Radnóti és Árpád utak kiépítésére, a fõtér
felújítására, a piactér és a húsbolt kialakítására.
Terveink szerint 2010-ben átadásra kerülne a Felsza-
badulás út 10. sz. alatt a településen összegyûjtött helytör-
téneti gyûjtemény.
2010-ben is folytatjuk az „Út a munkához” program
keretében az arra jogosultak közfoglalkoztatását, mellyel
mintegy 70 fõ részére tudunk tavasztól folyamatosan mun-
kát biztosítani segély helyett. Ez a foglalkoztatási forma
lehetõséget biztosít a karbantartási, felújítási munkák haté-
kony végzésére, a temetõ és a közterületek rendszeres gon-
dozására, rendben tartására. E program, véleményem sze-
rint egyik legfontosabb ismérve, hogy az emberek számára
aránylag értelmes, rendszeres elfoglaltságot nyújt, s az
elvégzett munkáért a segélynél több bért biztosít. Termé-
szetesen ez a program sem mûködik önkormányzati hozzá-
járulás nélkül. Költségvetésünk erre a célra ebben az évben
közel 2 M/Ft-ot biztosít. Ezzel a létszámmal településünk
legnagyobb foglalkoztatója az önkormányzat.

SZOCIÁLIS  ÜGYEK  BIZOTTSÁGA

2010. január 28-án tartott ülésén 10 személy részére átmeneti
segélyt, 4 fõ részére természetbeli juttatást, 3 fõ részére
gyógyszertámogatást, 7 fõ részére temetési segélyt és rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást állapított meg 11 fõ részére.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõtestület 2009. november 26.-án megtartott
ülésén beszámolót fogadott el az önkormányzat 2009. évi
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetérõl.
Ugyanezen ülésen megtárgyalta és elfogadta a képviselõtes-
tület az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját.
Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõtestülete meg-
határozta a 2010. évi vízdíjat a következõk szerint:

- Tiszakürt község közigazgatási területén a közüzemi
vízmûbõl szolgáltatott ivóvíz díja ,- Ft/m3 + ÁFA

- ÁFA: 25%
A képviselõtestület a hulladékszállítási díjakat a következõk
szerint fogadta el 2010. évre a REMONDIS Kft. javaslata
alapján:

- a vízfogyasztásba bekapcsolt ingatlanok fogyasztási
helyenként fogyasztástól független fizetendõ alapdíja:
300,- Ft/hónap+ÁFA/fogyasztási hely,

A kommunális hulladék gyûjtése szállítása és ártalommen-
tes elhelyezése esetén az alábbi összeget kell fizetni:

120 literes hulladékgyûjtõ edény havi ürítési díja általá-
nos forgalmi adóval 2.338 Ft/ hó

- 120 literes hulladékgyûjtõ edény havi ürítési díja általá-
nos forgalmi adóval 2.021,- Ft/ hó
Ezen az ülésen a képviselõtestület elfogadta a 2010. évi
belsõ ellenõrzési tervet.
A hátrányos helyzetû diákok Arany János Tehetséggondozó
programjában két diák pályázatát támogatta, amelynek kere-
tében a diákokat havi 5000 Ft támogatásban részesíti a kö-
zépiskolai tanulmányaik során, maximum 5 éven keresztül.

A képviselõtestület döntött a a ravatalozó felújítására
vonatkozó pályázat benyújtásáról.
Ugyanezen ülésén fogadta el a képviselõtestület az iparûzési
adó rendeletmódosítását a következõk szerint: az ideiglenes
jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adóátalány
2010. január 01. napjától naptári naponként 2.500.-Ft.

rendkívüli ülésén döntött a képviselõ-
testület pályázat benyújtásáról a 2010. július 10. napján
megrendezendõ Falunap támogatására.
A képviselõ-testület az önkormányzat 2010 évi költségve-
tését elsõ körben a 2010. február 02. napján tárgyalja, a vég-
leges költségvetés elfogadása elõreláthatóan

napján kerül sor.
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Havi rendszerességû fizetési gyakoriság:

Negyedéves rendszerességû fizetési gyakoriság:

2009. december 15.

2010. január 20 i

2010. február
18.

Dr. Héczei Eszter, jegyzõ

( A testületi ülésekrõl készült jegyzõkönyvek hiteles másolata a
községi könyvtárban minden érdeklõdõ számára hozzáférhetõ.)
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Kedves Tiszakürti Lakosok!
Tudom, hogy egy település lakói akkor elégedettek, ha a falu
fejlõdik, a megélhetési lehetõségek helyben biztosítottak, ha
a szolgáltatások minden igényt kielégítõek, a település in-
tézményei jó színvonalon mûködnek. Elégedettek még nem
lehetünk, de mind a képviselõtestület, mind az intézmények
dolgozói azon munkálkodnak, hogy ez az elégedettség egyre
közelebb kerüljön hozzánk.
Legyen 2010. a reménység éve, amikor is intenzívebb fejlõ-
désben bízhatunk, amikor a lehetõségeink kiszélesednek és
az Önök számára az önmegvalósítás lehetõvé válik.
Mindehhez kívánok Önöknek jó egészséget, sikerekben
gazdag boldog új évet.

Tálas László polgármester

VISSZAPILLANTÓ

Falukarácsony
2009.12.20-án került megrendezésre a már hagyománnyá
vált Falukarácsony. Délután 15-órára szólt a meghívás.
Gyülekeztek is a vendégek szép számmal.Az ünnepi mûsort
SzarvasAndrás fõesperes úr és Muzsik Tamás nagytiszteletû
úr kezdték ünnepi köszöntõvel. Az ünnepi beszédek után
Németh György és Tóth Attila citerajátékkal kedveskedtek,
karácsonyi dallamokat csalogatva elõ hangszereikbõl. A
zenés bevezetõ után községünk polgármestere Tálas László
vette át a szót és intézett ünnepi szavakat a közönséghez. A
köszöntõk után Kovács Zita táncosai csempésztek vidám-
ságot a színpadra karácsonyi táncukkal.

Õket követték az ovisok téli jelenetükkel. A legkisebbek
után Illésné Marika néni emlékezett az ünnepre egy szép
saját verssel. Idõközben megérkezett a télapó is sokak
örömére.Aszerepet a fiatalok vették át. Verses zenés adventi
mûsort adtak elõ. Miután kialudtak a csillagszóró fényei a
néptáncosok foglalták el helyüket a pódiumon és adták elõ
vidám ünnepi táncukat mikulásnak és krampusznak öltözve.
A jelenlévõk fergeteges tapssal köszönték meg a szerep-
lõknek az elõadást.

FELHÍVÁS
Tiszakürt Község Önkormányzata várja a községi
intézmények, civil szervezetek és a polgárok javaslatait

odaítélésére,
mely a 2010. július 10-i falunapon, illetve elszármazottak
találkozóján kerül átadásra.
“Tiszakürt Községért” kitüntetõ díj adományozható annak a
személynek, vagy közösségnek, akik:
-

“
TISZAKÜRT KÖZSÉGÉRT ” kitüntetõ díj

A község közéletében, köztisztviselõi vagy közalkal-
mazotti jogviszonyban, szolgálati viszonyban, valamint a
polgárok ügyei intézésének, biztonságának egyéb terüle-
tein, hosszú idõn át kiemelkedõ munkát végez, vagy jelentõs
szellemi alkotással járul hozzá a közszolgálat színvonalának
emeléséhez, ezzel és magatartásával általános elismerést vív
ki a polgárok körében, szakmai és egyéb környezetében.

- Kiemelkedõ eredményt értek el a község közmûvelõdési
irányításban, szervezésében, a lakosság közmûvelõdéséért
végzett munkában, a közmûvelõdés korszerû formáinak és
módszereinek kidolgozásában meghonosításában. Minde-
zek mellett kitûnnek a község kulturális közéletében való
részvételükkel, társadalmi aktivitásukkal, továbbá magatar-
tásuk, közösségi- és magánéletük példamutató.

- Hosszú idõn keresztül kiemelkedõ eredményt értek el a
községben az oktató-nevelõ munka, a tehetséggondozás
területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészült-
ségük alapján, élen járnak az újszerû és hatékony pedagógiai
módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint
példamutató magatartást tanúsítanak a közösségi és
magánéletben is.

- A község lakosai érdekében az egészségügyi és szociális
ellátás terén kiemelkedõ, lelkiismeretes munkát végzõ
személyeknek és közösségeknek adományozható.

Akitüntetõ díjnak három fajtája van:
1. elismerõ oklevé
2. emlékplakett ( bronz, ezüst, arany fokozat )
3. aranygyûrû

Akitüntetésre bárki írásban - részletes indokolással ellátott -
javaslatot nyújthat be a polgármesterhez, aki beterjeszti azt
a képviselõ-testület elé.
A kitüntetõ díjak adományozásáról - kizárólag a határidõre
beérkezett javaslatok alapján - a képviselõ-testület minõsí-
tett többséggel dönt.

Határidõ: 2010. március 31.
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A mûsor után a mikulás
segítségével ajándéksorsolás
következett. A gyerekek játé-
kot, a felnõttek pedig ajándék-
csomagot vagy hasznos háztar-
tási eszközt kaptak ajándékba,
valamint kiosztásra kerültek a
könyvbarát jutalmak is.

Annak sem kellett elkeserednie, aki üres kézzel maradt, mert
ezután következett a vendégelés, ahol a gyerekek mikulás-
csomagot kaptak, illetve mindenkinek jutott a mákos és diós
bejglibõl, amit forró csokival és forralt borral lehetett
leöblíteni. Mindenki jókedvûen beszélgetett és eszegetett a
finomságokból. Eközben a színházteremben már a disco
elõkészületei folytak. A jóízû falatozás után már csak a
fiatalok maradtak. Õk este 8-ig ropták a táncot a karácsonyi
discoban.

Egyszerre telt vidáman és
meghitten a délután. A fel-
lépõk és az ajándékok min-
denkinek mosolyt csaltak az
arcára és a jelenlévõket át-
járta az ünnep hangulata.
Köszönet a szereplõknek,
szervezõknek, támogatók-
nak, segítõknek, hogy ez a
délután ilyen jól sikerült és
egy kicsit mindenkit kizök-
kentett a mindennapok szür-
keségébõl.

Csendes éj…
Karácsonyi ünnepség az általános iskolában

Izgalommal teli várakozás elõzte meg 2009. december 18-a
délutánját. A 3. és 4. osztályos tanulók már hetekkel azelõtt
készültek arra, hogy meghitté varázsolják a hangulatot aznap
délután iskolatársaik, tanáraik, szüleik valamint minden
vendég számára.
Gyorsan zsúfolttá vált az iskola aulája, és a csillogó
gyermekszemek mind-mind a hatalmas karácsonyfára me-
redtek. Sok-sok éve hagyomány már az intézményben a
többméteres fenyõfa feldíszítése, mégis minden évben cso-
dálkozva gyönyörködik benne kicsi és nagy egyaránt…
Turóné Guba Anna igazgatónõ szívet melengetõ szavait a 3.
és 4. osztályosok ünnepi mûsora követte, melyhez a felké-
szülést Tálasné Nagy Judit és Kovácsné Doma Ildikó tanító
nénik segítették. A gondolatébresztõ versek meghatották a
hallgatóságot. A pásztorjáték az ünnep eredetére hívta fel a
figyelmet. A gyertyák és a csillagszóró fényei, valamint a
karácsonyi dallamok néhány perc alatt egyetlenegy érzést
erõsítettek fel mindenkiben: azt, amely a legfontosabb,
amely igazán emberré tesz bennünket: a szeretetet.
Ezen az ünnepen együtt dobbant minden szív, amelyet szinte
hallani lehetett. A meghatottság látható volt az arcokon. A
karácsonyi mûsor alatt elfeledkezhettünk a mindennapi gon-
dokról, és csak a szeretteinkre gondoltunk.
Köszönet érte minden szereplõnek és a tanító néniknek!

Horpácsi Erzsébet

Bódi Brigitta

Sok kicsi sokra megy!
A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint - külön
törvényben meghatározott módon és feltételekkel - minden
adófizetõnek minden évben lehetõsége van arra, hogy az
összevont adóalapjának a kedvezmények levonása után
ténylegesen megfizetett adójából 1-1%-ot az általa meg-
határozott egy-egy kedvezményezett javára juttasson. A vá-
lasztható kedvezményezettek körét szintén törvény szabá-
lyozza. 2010. január 01-tõl ezen körbe tartozik a

is, amelynek céljai
Tiszakürtön többek között a sportolás feltételeinek javítása,
a kiemelkedõ képességû sportolók támogatása, a rend-
szeres testmozgás ösztönzése, sportrendezvények támo-
gatása (lásd.: 2009. augusztus 20. Alapítványi nap és egyéb
sportrendezvények). A felajánlott összeg felhasználását az
APEH szigorúan ellenõrzi.
Még mindig nagyon kevés adózó él azzal a lehetõséggel,
hogy adóbevallásakor az „ rendelkezését is
leadja, pedig ez a legegyszerûbb módja annak, hogy a
számára fontos ügyért esetünkben a fent leírt célok érde-
kében tegyen valamit. Az „adó 1 százalék rendelkezés”
lehetõsége azt jelenti a gyakorlatban, hogy az adózó állam-
polgár dönt arról, hogy az állam az adója 1 százalékát mi-
lyen célra használja fel.Anyilatkozat hiányában ez az 1 % is
a „nagy közösbe” megy.
A Horváth László Tiszakürtért Alapítvány céljai, a szer-
vezet munkája fontos, és közcélú. Ezekhez normatív támo-
gatást alanyi jogon nem kap sehonnan sem, pusztán a fel-
ajánlott adományokból gazdálkodhat, azonban a jelenlegi
gazdasági helyzetben senkitõl sem várható el, hogy ilyen
irányú kiadásokkal adományokkal - terhelje pénztárcáját.

nem képez plusz kiadást, de
nagyon sokat segít függetlenül attól, hogy milyen összeg az
Ön által felajánlott 1%. Sok kicsi sokra megy! Ne feledje,
nagyon sok múlik azon, hogy adóbevallása elkészítésekor
idõt szán-e arra, hogy leadja az „adó 1% rendelkezõ nyilat-
kozatát”. Közösen, összefogással kicsit szebbé, színesebbé,
könnyebben élhetõvé tehetjük a mindennapjainkat Tisza-
kürtön.

egítségét elõre is köszönjük!

Horváth
László Tiszakürtért Alapítvány

adó 1 százalék”

S

Az Alapítvány legjelentõsebb bevételi forrása lehet a jövõben
az adó 1 százalékából befolyó összeg. Az 1 % felajánlása
Önnek nem kerül semmibe

Kérjük, támogassa adója 1 százalékával a Horváth László
Tiszakürtért Alapítványt. Adószáma: 18841046-1-16.

,

Kakuk László kuratórium elnöke

Horgászhírek
Az Aranyhal Horgászegyesület tájékoztatja a horgász-
társakat és horgászat iránt érdeklõdõket, hogy a horgász-
engedélyek ára 2010. évben az alábbiak szerint alakul.
Felnõtt: 14070 Ft, Ifjúsági: 9970 Ft, Gyermek: 2170 Ft,
68 éven felüliek: 10770 Ft, Összterületi: 19070 Ft,
Cibakházi-há.: 11500 Ft, Cibaki napi: 2000 Ft, Tiszai napi:
1500 Ft, Összterületi napi: 2000 Ft.
AzAranyhal HE. évi rendes közgyûlését 2010. február 20-án
16 órakor tartja az Arborétum tanácskozó termében. Minden
horgásztársat és érdeklõdõt várunk!
AzAranyhal HE. tagjainak összfogása 2009-ben 760 kg volt,
így az egy fõre esõ fogás 27,1 kg.
Jó fogást, szép halakat kívánunk 2010-ben is!

Aranyhal HE. vezetõsége
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Óriási fürdõfejlesztés, országos jelentõségû
fürdõberuházás!

Cserkeszõlõn ez év szeptember 30-án lesz az
átadása annak a vadonatúj fedett fürdõ-
komplexumnak, melynek megépítése után
újabb 2 db gyógyvizes medencét vehetnek
birtokukba a téli fürdõzést kedvelõk.

Egyúttal a családos vendégekre is gondolva, élménymedence
óriáscsúszdával, családi csúszdával, sodrófolyosóval, valamint
egy tanmedence és egy jakuzzi medence nyújt majd kikap-
csolódást. A kibõvült fürdõszolgáltatások mellé büfé és nyugágyas
pihenõ galéria fog tartozni. Már a nyári szezonban látogatható lesz
egy 300m vízfelületû szabadtéri gyógyvizes medence klasszikus
és extra élményelemekkel és egy 120m csúszófelületû
óriáscsúszda. Különlegességnek számít a régi, belsõ büfé helyén
építendõ önki-szolgáló étterem, melynek tetõteraszán jakuzzi
kádak és mediterrán koktélbár fokozzák az élvezeteket.S, hogy a
sorban állást a kánikulában elkerüljük, egy újabb bejárati kapu
kerül átadásra, ami tökéletesen illeszkedik a cserkeszõlõi
községképbe.

2

A beruházások egy része az

Az építési munkák ideje alatt a fürdõ és szolgáltatásai zavartalanul
mûködnek. A hét minden napján reumatológiai szakrendelés
vehetõ igénybe.Aszakrendelésre nincs várakozási idõ, és a fölírt

Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszí-rozásával
valósul meg.

kezelések azonnal fölvehetõk a személyre szabott, beosztott
idõpontok szerint, melyeket az OEPévente kétszer 15 alkalommal
támogat minden magyar állampolgárnak.
A fürdõben bõrgyógyászati szakrendelés is mûködik, mivel a
gyógyvíz kiválóan alkalmazható egyes bõrbetegségekre, mint pl.
psoriasis és fejkorpa.
Hosszabb cserkeszõlõi tartózkodásra ajánljuk a Touring Garni-
szállodát, amely közvetlenül kapcsolódik a gyógyfürdõhöz.
Családias hangulatával, bõséges reggeli választékával és szolid
áraival várja kedves Vendégeit.
Elérhetõségeink: Tel.: 06-56-568-466
Szállásfoglalás: Tel.:06-56-568-450

Web:

info@cserkeszolo.hu

hotelcamping@cserkeszolo.hu , www.cserkeszolo.hu

Jégen tartózkodás szabályai
A hideg idõjárás miatt egyre több vízterület fagy be, azonban ezek
felülete még nem elég szilárd ahhoz, hogy az bárkit is elbírjon. A
szabadvizek befagyott területe gyermekre és felnõttre egyaránt
vonzerõt gyakorol, ugyanakkor veszélyeket is rejt magában. A
jégbeszakadásoknak gyakran halálos kimenetelû végkifejlete van,
az emberek felelõtlen viselkedésének és a jég tulajdonságának
nem megfelelõ ismerete miatt. A hirtelen hõmérsékletváltozások,
illetve a tartósan enyhe idõjárás nagymértékben megváltoztathatja
a jégtakaró tulajdonságait, ezáltal az veszélyessé, kiismerhetetlen-
né válhat.
A szabadvizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha az kellõ
szilárdságú, nem olvadt, nem mozog. Azonban még a bizton-
ságosnak ítélt jégre is rámenni éjszaka, korlátozott látási
viszonyok között, jármûvel a biztonságos munkavégzés kivételé-
vel, kikötõk és veszteglõhelyek területén valamint a folyókon.
Aszabadvizek jegére nem csak a sportolásra, csúszkálásra vágyók
mennek, hanem azok is, akik horgászat, illetve szellõztetés
céljából léket vágnak. Lék vágása esetén a jégmentessé vált
területet legalább 50 méter távolságból felismerhetõ módon meg
kell jelölni. Az 1 m -t meghaladó területû léket nem elég megje-
lölni, azt 1 m magasságban, legalább 10 cm széles piros-fehér
csíkozású korláttal körül kell határolni.

Soha ne menjünk egyedül a jégre, ne álljunk szorosan egymás
mellé nagy csoportban és lehetõleg folyamatosan mozogjunk, ne
egy helyben ácsorogjunk!
A jégen tartózkodás során, gyanús ropogás, recsegés esetén,
azonnal hasra kell feküdni a jégre, hogy az minél nagyobb
felületen legyen terhelve és meg kell próbálni a legközelebbi
biztos pontot (partot, stéget) hason csúszva elérni. Beszakadás
esetén igyekezni kell a jég szélében megkapaszkodni és lábbal a
legközelebbi biztos pont felé lökni magunkat és közben segítséget
kérni.Amegkapaszkodás, illetve a part felé igyekvés során kerülni
kell a felesleges mozdulatokat, hogy a ruházatban keletkezett
szigetelõ légréteg ne tudjon kijönni. Partot érés után azonnal
meleg helyre kell menni, meg kell szárítkozni és forró, meleg italt
kell fogyasztani, de kerülni kell a kávé és az alkohol fogyasztását.
Ne kezdjünk felelõtlenül mások mentésébe, mert ez csak tetézheti
a bajt. Életünket kockáztathatjuk, illetve további beszakadások
keletkezhetnek. Hívjunk segítséget! A mentést végzõt kötelekkel
illetve társakkal biztosítsuk! Ha más eszköz nincs, egy hosszú, de
erõs ágat, ruhadarabot nyújtsunk a jégbeszakadtnak, ha többen
vagyunk, egymás lábát fogva,mint egy hason fekvõ lánc- segít-
hetünk.Amentést követõen hívjunk mentõt!
Mindenképp érdeklõdjenek a területileg illetékes rendõrkapi-
tányság ügyeletén, hogy a jég alkalmas-e a jégen tartózkodásra.
Amennyiben nem kapnak megnyugtató választ, ne menjenek a
szabad vizek jegére, ilyenkor lehetõség szerint inkább válasszák a
mûjégpályákat.

TILOS

Néhány jó tanács:

2

BUSI LÁSZLÓ r. alezredes sk.rendõrségi fõtanácsos
kapitányságvezetõ
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RENDÕRSÉGI HÍREK

ANYAKÖNYVI HÍREK

HÁZASSÁGKÖTÉS

SZÜLETÉS

JÁNOS

VERONIKA KATALIN

NIKOLETTA

HALÁLOZÁS

Szelepcsényi Szidónia és Ördög Zoltán

Sonkoly Mónika Ágnes  és Majzik Zsolt
gyermeke

Szaszkó Veronika Mária  és Lovas Zsolt
gyermeke

Borbély Julianna  és Téren Zoltán
gyermeke

Velõ Györgyné (Zoboki Ilona) Petõfi utca 22.
Nagy Jánosné (Forgács Ilona Etelka) Árpád utca 12.
Mári Sándor József  Béke utca 19.
Mezõ Sándorné (Harangi Anna) Béke utca 24.
Doba János Árvíz út 63.
Tálas László Arany János utca 11.
Vadász Zoltán Muszályszõlõ 49.
Dantesz Imre Rákóczi út 14.
Kollár Ferencné (Gulyás Erzsébet) Villongószõlõ 3.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondok köszönetet a családnak és minden
résztvevõnek, akik utolsó útjára elkisérték szeretõ élettársam,
Mári Sándort és kitartottak abban a zord idõben.

Köszönettel Kapásné

Õrizetben a rendõrökre támadók
- Rendõrökre támadtak Tiszakürt-Bogarason

2010.01.20-án, szerda este -

Szerda késõ este érkezett bejelentés a kunszentmártoni
Rendõrkapitányság ügyeletére, miszerint egy ismeretlen
személygépkocsi nekihajtott az egyik Tiszakürt Bogarason
lévõ ház kerítésének, majd a helyszínrõl távozott.
A helyszínre két rendõr érkezett, akik megkezdték az
adatgyûjtést, az elsõdleges intézkedéseket, meghallgatták a
bejelentõt. A helyszín közelében közlekedõ Lada típusú
személygépkocsi vezetõjét kívánták ellenõrzés alá vonni,
akitõl egyikõjük elkérte okmányait.
A gépkocsiban hárman utaztak. Az elsõ ülésen utazó férfi
kiszállt a gépkocsiból és az intézkedõ rendõr õrmesterhez
lépett, akinek kezébõl ki akarta venni a papírokat, magát
igazolni nem akarta, majd dulakodni kezdett. Ekkor a két
járõr a földre kényszerítette és épp bilincselni akarták, mikor
a gépkocsiból kiszálló két férfi hátulról nekik támadt.
Egyikõjük egy csavarkulccsal próbált a rendõrökre rontani.
A bejelentõ látva a kialakult helyzetet riasztó fegyveréért
rohant, melybõl több lövést le is adott a levegõbe, melynek
hatására az elkövetõk menekülõre fogták. Egyikõjük
gyalog, míg két társa kocsival próbált meg eltûnni a
rendõrök elõl. Az intézkedõ õrmester elsõdleges adatok
alapján súlyosan megsérült, társa szerencsére nem
szenvedett sérüléseket, de így is az elkövetõk után eredtek.
Atettesek kezén fél órán belül kattant a bilincs.
A29 éves, 18 éves és 17 éves tiszakürti férfit õrizetbe vették.
Hivatalos személy elleni erõszak miatt az ügyészség foly-
tatja le az eljárást ellenük.

2010. január 28.
A 44. számú fõút mellett a település külterületén parkolt egy
román rendszámú jármûszerelvény, amelynek üzemanyag
tartályát csapolták meg éjszaka ismeretlen tettesek. Az
elkövetõk levágták a tankról a lakatot, és a benne lévõ 400
liter gázolajat vitték magukkal. A sértett több, mint 100.000
Ft kárt szenvedett.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében január 01-tõl ez idáig 19
személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, melyek
közül

volt a baleset eredménye.
Az elmúlt hetekben több olyan baleset is történt, ahol a

az egyik résztvevõ

A KRESZ elõírása szerint közúti baleset esetén az érintett
jármû vezetõje

, és az
esetleges további balesetek elkerülése érdekében minden
tõle telhetõt megtenni.

MEGYEI BALESETMEGELÕZTÉSI BIZOTTSÁG
KÖZLEMÉNYE

2 halálos kimenetelû volt, 7 súlyos sérüléssel járt,
míg 10 esetben könnyû sérülés

baleset bekövetkezése után elhagyta a
helyszínt.

köteles azonnal megállni, a baleset során
megsérült személyek részére segítséget nyújtani

Szabó Zita r. százados
sajtószóvivõ

Veres Éva sajtóreferens

Ha a baleset halált vagy személyi sérülést okozott a
balesetrõl a rendõrséget , és a
lehetõségekhez képest

. A helyszínt
. Fontos, hogy személyi

sérülésnek minõsül már az is, ha az érintettek közül valaki

panaszkodik.
Ha közlekedési balesettel érintett jármû vezetõje a

vétségét követi el, mely egy évig terjedõ
szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy
pénzbüntetéssel büntetendõ.
Súlyosabb a helyzet, ha a baleset bármelyik érintettje
utasokat is beleértve

mivel segítségnyújtás vétségét
követi el, ami
közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.
Baleset, illetõleg személyi sérülés észlelése estén tehát
legfontosabb, hogy azonnal tájékozódjunk, van-e szükség
életmentésre, majd hívjuk a 107-es vagy 112-es segélyhívó
számot, és rövid idõn belül érkezni fog a segítség.

haladéktalanul értesíteni kell
gondoskodni kell a nyomok

megõrzésérõl csak az intézkedõ rendõr
engedélyével szabad elhagyni

fájdalomra, mozgási nehézségre vagy rosszullétre

helyszínen nem áll meg, illetve eltávozik, mielõtt
meggyõzõdne arról, hogy valaki megsérült-e
cserbenhagyás

nem nyújt tõle elvárható segítséget
sérült, vagy olyan személynek, aki élete, testi épsége
közvetlen veszélyben van,

két évig terjedõ szabadságvesztéssel,

Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk !
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A Sportegyesület év végi hírei
Az év utolsó két hónapja is eseménydúsra sikeredett sport-
egyesületünk tagjai számára.
2009. november 21-én került megrendezésre elsõ alkalom-
mal a Négy
csapat részvételével színvonalas mérkõzések zajlottak az
iskola tornatermében. A torna névadója a helyszínen végig-
kísérte a mérkõzéseket, majd átadta a díjakat a csapatoknak,
illetve a díjazott játékosoknak.Agyõztes Kecskemét csapata
lett, aki egy évig õrzi a vándorkupát, második Tabán,
harmadikALL-IN (Cserkeszõlõ), negyedik Nagykõrös.
Gólkirály: HajdúAttila (Kecskemét)
Legjobb kapus: Benkó Bence (Tabán)
Legjobb játékos: Szabó Zoltán (Nagykörös)
Legsportszerûbb csapat: ALL-IN csapata (Cserkeszõlõ)

2009. december elsõ hétvége hagyományosan a
Negyedikén, pénteken délután a temetõben

koszorú elhelyezésével és fõhajtással kezdõdött el a rendez-
vény. Kora este indult a sakkverseny, melyen tíz versenyzõ
vett részt. Nagy csatában ismét PaulovicsAttila sporttársunk
lett a sakktorna gyõztese.
Ötödikén folytatódott az emléktorna, e napon az asztali-
teniszen volt a sor, 16 versenyzõvel. A mérkõzések hatalmas
csatákat hoztak, melynek végsõ gyõztese Benkó Viktor lett.
Hatodikán a terem labdarúgó tornával záródott a versenyek
sora. Ezen négy csapat vett részt.Amezõnybõl kiemelkedett
a Tabán csapata, mely megnyerte, második Anda Kft., har-
madik Öregfiúk, negyedik a JÄGER (fiatalok). Természe-
tesen különdíjakban is részesültek játékosok. Mindhárom
napon, a sportszerûség határain belül óriási küzdelem
zajlott. Az emléktorna zárásaként átadásra került a KUPA,
melyet az összesített eredmények alapján immár harmadik
éve PaulovicsAttila érdemelt ki.
Gratulálunk a gyõztesnek, és a sporttársak nevében ígérhe-
tem, hogy a következõ évi versenyen megnehezítjük a dol-
gát. Zárásként elfogyasztottuk a Csabai László által fela-
jánlott, és nagyon finomra fõzött marhapörköltet.
December 30-án nagysikerû szervezett a
sportegyesület. Ezen a tornán 9 csapat vett részt. A helyi
Tabán mellett Tiszakécskérõl 2 csapat, Lakitelekrõl 2 csapat,
valamint Szentkirály, Nagykõrös, Kunszentmárton és Cser-
keszõlõ csapata. Mint a felsorolásból is kitûnik, ezen a ren-
dezvényen már több olyan csapat is szerepelt, akik elõször
látogattak el Tiszakürtre. Megelégedéssel vettük tudomásul,
hogy a kisebb problémák ellenére kiváló hangulatú, és szo-
ros mérkõzések zajlottak.Akora reggeli kezdés ellenére este
hat órakor került sor az eredmény kihirdetésére.
I. hely TISZAKÉCSKE IFI
II. hely TABÁN TISZAKÜRT
III. hely ALL-IN CSERKESZÕLÕ
IV. hely HULIGÁNOK LAKITELEK

December 31-én elsõ alkalommal került megrendezésre a
sportegyesület által a . A résztvevõk vélemé-
nye alapján kiváló volt a hangulat, megfelelõen sikerült bú-
csúztatni a 2009. évet.Asportegyesület elnöksége, és segítõi
számára az ilyen rendezvények utáni visszhangok adnak
erõt ahhoz, hogy tovább folytassák ezt a nem kis
elfoglaltságot igénylõ társadalmi munkát.

„Hajdú László” terem labdarúgó torna.

Bihari em-
léktorna.

szilveszteri kupát

szilveszteri bál

ISKOLAI SPORT
Remondis kosárlabda bajnokság
Harmadik éve vesznek részt iskolásaink a megyei kosár-
labda bajnokságban. Ebben a tanévben az 1999-2000-ben
születettek vetélkednek.
Az induló 8 csapat két négyfõs csoportban játszik körmér-
kõzéseket, minden ellenféllel 2-szer. A csoportok gyõztesei
egyenes ágon jutnak a fináléba, a 2. és 3. helyezettek
„keresztbejátszással” döntik el, hogy ki jut a döntõbe.
Eredmények:
2009. november 15. Szolnok
Tiszakürt- Szolnoki Sasok 59-19
Tiszakürt- Móricz Virágai (Kisújszállás) 26-17
2010. január 16. Homok
Tiszakürt- Homok 38-14
Tiszakürt- Móricz Virágai 32-45
Acsoport állása az utolsó forduló elõtt:

1. Móricz Virágai 6 4 2 186-192 10
2. Tiszakürt 4 3 1 155- 95 7
3. Szolnoki Sasok 4 2 1 98- 84 6
4. Homok 4 0 4 69- 197 0

A csapat tagjai: Balogh Ádám, Bartus József, Fehér Erik,
Jelenfi Martin, Nagy Attila, Nagy Gábor, Szûcs Zoltán,
Téren Dávid, Ürmös Csaba, Váradi Ervin, Velõ Gábor,
ZsoldosAttila.
Információ: www. jnksz-basketball.hu
Sok szeretettel köszönöm a kedves szülõk segítségét, hogy
segítettek a gyermekek utazásában.

Játszott Gyõzelem Vereség Gólarány Pont
mérkõzés

Már elkezdõdött a 2010. évi program kidolgozása, melynek
egyik fontos eleme a január 15-én megtartott kibõvített
elnökségi ülés, melyen meghívottként részt vettek a
településünkön mûködõ civil szervezetek képviselõi is. Az
egyesület közgyûlése 2010. február 7-én (vasárnap) 14
órakor lesz a Tabán üzletházban.

Sóspataki Gyula sportegyesületi tag
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TISZAKÜRTI HÍRMONDÓ
Független falusi krónika. Megjelenik negyedévente

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, Tel.:56/450-987

Megvásárolható a könyvtárban, az ABC-ben és a terjesztõknél: Sós Klárika, Patkó András

NYTSZ:B/PHF/520/80

Mikulás futás

December 6-án borongós idõben, mégis jókedvûen
gyülekeztek a futás résztvevõi. Az elõzõ évekhez képest,
most vettek részt legtöbben ezen a rendezvényen, összesen
77-en indultak a Mikulás rajtjelére. Mindenki az életkorának
megfelelõ távon futott. A célbaérkezés után boldogan
vehették át csomagjukat.

Köszönet a rendezvény támogatóinak: Tompa Ferenc és
családja, Általános Iskola Diákönkormányzat, Tiszakürt
Községi Sportegyesület, Hérán és Társa BT.-Hérán József,
Mikulás bácsi, hogy eljött hozzánk.

Játékos sportverseny

December 15-én immár 8. alkalommal rendezte meg
iskolánk a Játékos sportverseny kistérségi döntõjét. Négy
iskola csapatai küzdöttek a minél jobb eredményekért. ( A
meghívást Csépáról, Kunszentmártonból és Öcsödrõl
fogadták el) A tornateremben sok szülõ és gyermek
buzdította a játékosokat. A vetélkedõ közel 2 óra hosszáig
tartott. Így az ügyességen, gyorsaságon, bátorságon kívül
kitartást és figyelmet is igényelt a résztvevõktõl.
Kilenc feladat- amely az alsó tagozatos testnevelés anyagát
öleli fel- után örömmel tapasztalhattuk, hogy gyermekeink
ismét megõrizték 2002 óta tartó veretlenségüket.
Eredmények: 13 helyezési szám ( Büttösi
Dorina, Dóczi Zoltán, Farkas Bence, Fehér Erik, Felföldi
Barbara, Gáll Niké, Kocsis Irma, Nagy Attila, Nagy Tímea,
Oberna Renáta, Sóspataki Boglárka, Szõcs László, Szûcs
Zoltán, Tompa Dávid, Trucz Renáta, Váradi Ervin, Váradi
Ivett, Zsoldos Attila. Felkészítõ: Fehérné Szõke Erika és
PaulovicsAttila)

. 16 hsz.
Felkészítõ: Bárdosiné Kiss Mária

29 hsz. Felkészítõ:
Tarcsányi Roland.

. 32 hsz. Felkészítõ: Gulyás
Ferencné és Osztrovszkiné Eszteró Ildikó.
Külön elismerés illeti meg a csépai iskolásokat. A verseny
elõtti napokon sokan betegek lettek, azok közül, akik hetek
óta készültek. Így szinte csak a versenyen ismerhették meg a
feladatokat.
Köszönjük a verseny támogatóinak, hogy jelentõsen
hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához:
Általános Iskola Diákönkormányzat, Körzeti Általános
Iskola, Tiszakürt Községi Önkormányzat, Tiszakürt
Községi Sportegyesület.
Köszönöm a verseny lebonyolításában kollegáim és a
pályaberendezõ gyerekek munkáját: Bódi Brigitta, Tálas
Melinda, Kovács Zita, Seres Irén, Kiss Lajos, Bíró László,
Nyerlucz Dániel, Mucsi Enikõ, Ürmös Szamanta és Varga
Lajos.

1. Tiszakürt

2. Városi Általános Iskola, Kunszentmárton

3. Petõfi Sándor Ált. Isk., Csépa

4. József Attila Ált. Isk , Öcsöd

Paulovics Attila

FIGYELEM

BOT-CSIK BT. Tiszakürt, Új út 9.
Egyéni vállalkozások, társaságok könyvelését, valamint
adóbevallások elkészítését vállalja.
Érdeklõdni lehet: Csikós Mihályné, Tel: 0630-9755849


