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Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta
a közvilágítás korszerűsítéséről szóló tájékoztatót és úgy határozott,
hogy továbbtárgyalára alkalmasnak találta.
Az Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a
házi segítségnyújtás szakmai programját.
A Képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta a tanyagondnoki
szolgálat szakmai programját.
Tiszakürt Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a gépjárművek
igénybevételének és használatának szabályzatát.
A Képviselőtestület felhatalmazza Dr. Kiss Györgyné polgármestert
Tiszakürt Község Önkormányzata, Tiszainoka Község Önkormány
zata és Nagyrév Község Önkormányzata között a viziközműrend
szerrel kapcsolatos képviseletre vonatkozó megállapodás megkötésére.
Az ellátásért felelősök Tiszakürt Község Önkormányzatát jelölik ki,
mint a képviseletükben eljáró ellátásért felelőst. A megállapodás
alapján a viziközműrendszerben Tiszakürt Község Önkormányza
tának tulajdoni aránya 54%, Tiszainoka Község Önkormányzatának
tulajdoni aránya 16%, Nagyrév Község Önkormányzatának tulajdoni
aránya 30% mértékű.
Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a telepü
léskép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekez
désében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következő
rendeletet alkotja: 13/2017.(XII.01) önkormányzati rendelete a
reklámokra, reklámhordozókra és cégérekre vonatkozó településképi
követelményekről.
Tiszakürt Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyar
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 10.
§ (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény 10. §
(1) bekezdésében, 26. §ban és 32.§ ban kapott felhatalmazás alapján
a következő rendeletet alkotja:
14/2017.(XI.01.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú
tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól szóló 16/2014. (XI.28.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról.
Az önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta a szociális célú
tüzelőanyag vásárlás pályázatát és úgy határozott, hogy a szociális
tüzifa tárgyában beérkezett NEFAG Zrt. (5000 Szolnok, Kaán Károly
u. 71.) árajánlatát fogadja el. A tűzifa ára 142 m3 esetén:
142 x 15.000,Ft = nettó 2.130.000,Ft (+ ÁFA = 575.100,Ft), bruttó
2.705 100,Ft.

A szállítási távolság 80,1100 km között várható, így a szállítás
költsége köbméterenként: 3 500, Ft + ÁFA
142 x 3500,Ft = nettó 497. 000,Ft (+ ÁFA = 134. 190 ,Ft) bruttó
631.190,Ft
A tűzifa vételára szállítással együtt:
nettó 2.627. 000,Ft (+ ÁFA= 709. 290,Ft), bruttó 3. 336. 290,Ft
Tiszakürt Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és
elfogadja a helyi adókról szóló tájékoztatást. A képviselőtestület
új, illetve adóemelést nem kíván bevezetni.
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete a TOP4.1.1
15JN1201600016 ”Egészségház Felújítása Tiszakürt” projekt
közbeszerzési eljárása során döntés az eljárás kimeneteléről szóló
előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy nem biztosítja a
beruházás megvalósításához szükséges hiányzó fedezetet, melynek
összege bruttó: 5.579.356,Ft és a közbeszerzési eljárást eredmény
telennek nyilvánítja.
A képviselőtestület a TOP1.4.115JN1201600020 ”Tiszakürti
óvoda felújítása és bővítése bölcsődei szolgáltatás létrehozásával”
projekt közbeszerzési eljárása során döntés az eljárás kimeneteléről
szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy nem bizto
sítja a beruházás megvalósításához szükséges hiányzó fedezetet,
melynek összege bruttó: 38.369.832,Ft és a közbeszerzési eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.
Tiszakürt Képviselőtestülete megtárgyalta a Nagyrévi Szőke Tisza
Alapítvány kérelmét és úgy határozott, hogy gyermekek utaztatása
céljából 2017. december 2án dologi költségen bocsátja rendelke
zésükre az autóbuszt.
Az Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy 2017. december 14én 17:00 kezdettel tartja meg az éves
közmeghallgatást.

Az Önkormányzat Képviselőtestülete Tiszakürt településszerkezeti
tervének elfogadásáról szóló 74/2003. (X.30.) számú határozatát
annak 1. sz. mellékletével együtt módosítja.
Tiszakürt Képviselőtestülete megtárgyalta és egyhangúan elfogadja
a Községi Kulturális Központ és Könyvtár 2017. évi beszámolóját.
A Képviselőtestület megtárgyalta a 2018. évi belső ellenőrzési
tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és azt a határozat szerint
elfogadja:
1. Tiszakürt Óvoda és Konyha intézménynél a konyha gazdálkodá
sának ellenőrzése. Az ellenőrzés célja, hogy megállapítsa a konyha
működése megfelele a jogszabályoknak, a beszerzések és az anyagok
felhasználása, illetve a nyilvántartások vezetése, raktárkezelés szabály
szerűen történike.
2. Tiszakürt Község önkormányzat belső kontrollrendszerének utó
ellenőrzése. Az ellenőrzés célja, hogy a 2017. évi belső ellenőrzési
tervben meghatározottak végrehajtásra kerülteke.
Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselőtestülete nyilatkozik

arról, hogy a 2011. május 11. napon hatályba lépett SZT/35925
számú, Tiszakürt 023/10 hrsz.ú szemétlerakótelep ingyenes önkor
mányzati tulajdonba adó vagyonátadási szerződés V.4. pontjában
vállalt kötelezettségét teljesítette. Az ingatlant nem idegenítette el.
A KözépTisza Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 39422/2004.
számú határozatával kötelezte önkormányzatunkat a környezet álta
lános védelméről szóló 1995. évi LIII. Törvény 74. §. (2) bekezdése
és a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és
gondozásának szabályairól és feltételeiről szóló 22/2001.(X.10.)
KöM rendelet 18.§ (1) bekezdése alapján a rekultiváció elvégzésére.
A kötelezettség teljesítése érdekében kistérségi összefogással, pályá
zati támogatással a Szelevényi és az egykori HunyadfalvaKőteleki
Hulladékgazdálkodási rendszerhez tartozó települések szilárdhul
ladék lerakóinak térségi szintű rekultivációs programjának megvaló
sítása 2015. májusában megtörtént. A hulladéklerakó utógondozása
folyamatos.
Tiszakürt község Képviselőtestülete a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény alapján a község partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló önkormányzati rendeletében előírt egyeztetésben
résztvevő partnerek, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkö
zökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/212. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai szerint, a Jász
NagykunSzolnok Megyei Építész Kamara, a Nemzeti Média és
Hírközlési Hatóság, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága és a
Kulturális Örökség Védelméért Felelős Miniszter véleményének
kikérésével  megtárgyalta a településképi rendeletet megalapozó, a
határozat mellékeltét képező „Tiszakürt Településképi Arculati Kézi
könyv.” megnevezésű dokumentumot és azt jóváhagyja.
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Képviselő
testület 2018. évi munkatervét elfogadta.
Dr. Kiss Györgyné polgármester asszony beszámolója az önkor
mányzat 2017. évi munkájáról:
Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Lakosság! Az előző évekhez
hasonlóan most is azzal szeretném kezdeni beszámolómat, hogy az
Önkormányzatok feladatrendszere, belső működése az utóbbi évek
ben nagyon megváltozott és folyamatosan változik napjainkban is.
Az Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatokat,
valamint önként vállalt feladatokat és hatásköröket lát el. Az önként
vállalt feladatok azonban nem veszélyeztethetik a törvény által köte
lezően előirt feladatok és hatáskörök ellátását. Finanszírozása saját
bevételből, vagy erre a célra biztosított külön források terhére lehet
séges. Kötelezően ellátandó feladatok:
1. Településfejlesztés, település rendezés
2. Település üzemeltetés, köztemetők fenntartása, közvilágításról
való gondoskodás, kéményseprő ipari szolgáltatás, helyi közutak,
közterek fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása.
3. Egészségügyi alapellátás
4. Óvodai ellátás
5. Kulturális szolgáltatás
6. Szociális, gyermekjóléti, és gyermekvédelmi ellátások
7. Helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkár
elhárítás, ivóvíz ellátás, szennyvízelvezetés.
8. Területünkön élő hajléktalan személyek ellátása, valamint a hajlék

talanná válás megelőzése.
9. Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfog
lalkoztatás.
10. Adóval kapcsolatos feladatok, turizmus.
11. Hulladékgazdálkodás
12. Település közbiztonságának biztosítása
13. Őstermelők, kistermelők számára értékesítési lehetőségek bizto
sítása.
14. Sport, ifjúsági ügyek.
A Hulladék rekultivációs program befejeződött, megtörtént a vagyon
átadás és az Önkormányzatokkal a pénzügyi elszámolás. A hulladék
rekultivációs program befejezését követően azonban a hulladék
lerakó, talajvíz és gáz elvezetési rendszer ellenőrzését továbbra is
havonta, laborálását legalább évente egyszer el kell végeznünk. A
gáz és kivezető kutak megközelíthetőségét és jó láthatóságát folya
matosan biztosítani kell.
Az Ivóvízminőségjavító program szintén befejeződött, megtörtént a
tagönkormányzatok között a vagyon felosztása. Településünk a
csépai vízműtelepről kapja az uniós szabályoknak megfelelő vizet,
Bogaras a cserkeszőlői kúttal van összekötve.
Hulladékszállítás: Jelenleg még az InnoSzolnok Kft. szállítja a
hulladékot, de mivel nem rendelkezik megfelelőségi tanúsítvánnyal,
így Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta,
hogy a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása és a Szolnok Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás közös hulladékgazdálkodási közszol
gáltatást fog fenntartani. A hulladék elszállításáért a díjakat továbbra
is az NHKV szedi be.
Közmunkaprogram: 2017 évben is folytatódott a közmunkaprogram.
START munka keretében mintegy 5 hektár területen mezőga
dasági termelést folytattunk. 15 fő munkanélkülit foglalkoztatunk.
A program időtartama: 2017. március 1től 2018. február 28.ig tart.
A program teljes költsége: 27.240.624,Ft vissza nem térítendő
támogatás, melyből közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő szociális
hozzájárulási adó összege: 16.840.776,Ft. A mezőgazdasági prog
ramelem támogatása iránt benyújtott kérelemben meghatározott
beruházási és dologi költségeihez és kiadásaihoz nyújtott támogatás
összege: 10.399.848,Ft. A továbbfoglalkoztatás munkaviszony
keretében 5 főt kellett alkalmaznunk 6 hónapig, melyet a Munkaügyi
Központ támogatott. Elsősorban a községi konyhát látjuk el friss
zöldségekkel, a felesleget pedig értékesítjük. A különböző zöldség
félék termelése mellett folytattuk az előző években elkezdett gomba
termesztést, azonban a laskagombáról áttértünk a csiperke (sampion)
gombára, amely sokkal kapósabb és könnyebben értékesíthető. A
Táncsics Mihály út 20. szám alatti ingatlanunk udvarán állattartással
foglalkozunk. A programban lehetőségünk volt nagyobb értékű tárgyi
eszközök beszerzésére, amelyek természetesen az Önkormányzat
tulajdonában maradnak.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 28 főt foglalkoz
tattunk 2017.03.01tól 2018.02.28ig. A program teljes költsége:
35.995.087,Ft, ebből bérköltség és az azt terhelő szociális hozzá
járulási adó összege: 31.991.964,Ft, valamint 4.003.123,Ft anyag
költség. Földutak kátyúzása, gallyazás, fűnyírás, átereszek tisztítása,
parlagfű irtás, temető rendbetétele, árkok tisztítása, parkok virágo
sítása, folyamatos gondozása, közterületeinken virágládák elhelyezése,
járdafelújítás, játszótéren játékok átfestése, a temetőháznál ajtók,
ablakok festése, a temető belső útjainak javítása. A 28 fő állás
keresőből 19 fő a hivatalban, intézményeinkben és a konyhán segíti

a mindennapi munkát. Egyes munkaterületeken gondot jelentett,
hogy többen elhelyezkedtek dolgozni és így nem mindig volt a
létszám meg, ez nyilván munkakiesést jelentett főleg fűnyírásban, a
temető rendbetételénél és az árkok, átereszek tisztításánál jelentett
fennakadást. Mégis úgy gondolom, hogy ez a helyes, hiszen a köz
munka csak átmenet az elhelyezkedéshez.
Az előző évben a közmunkaprogramban felszedett járdák során
keletkezett építési törmelék átminősítés és darálás után útalapot
biztosított a Radnóti utca, a Pipa utca, a Sárköz és az Árpád utca
stabilizálásánál. Természetesen nincs elfelejtve a Sárköz utca másik
fele, az Árvíz út Tihiék előtti szakasza, és a többi földes utunk sem.
Temetőház felújítása: 2016. december első hétvégéjén közmunka
programban elkezdődött a temetőház rendbetétele. Miután több éve
hiába várunk egy számunkra is kedvező pályázatra, így elhatá
roztuk, hogy ha szakaszonként is, de felújítjuk a temetőházat. Első
lépésben felújításra került a külső homlokzat, megújult a kerítés új
kapuval, megtörtént a fedett terasz és az udvar térkövezése. Ez utóbbi
társadalmi munkában valósult meg. Ha minden évben tervezünk egy
kis felújítást, pályázat nélkül is rendbe tehetjük a ravatalozót. Meg
történt az ajtók, ablakok festése is. Anyagi lehetőségeink szerint
folytatni szeretnénk a munkát az épület belső helységeinek mesze
lésével, a további két kapu felújításával és a temető két belső útjának
stabilizálásával. Ez utóbbira pályázatot nyertünk a napokban.
Ugyancsak saját erőből kisebb felújításra került a Fő út 31. szám
alatti szolgálati lakás, itt a kőműves munkák befejeződtek és a
továbbiakban a munkát festéssel fogjuk folytatni..
Pályázatot adtunk be szabadtéri kondigépek létesítésére, a Tabán
Söröző melletti téren került volna megépítésre. A pályázatunk nem
nyert. Ennek ellenére a szabadtéri színpad mögött a Tiszazugért Köz
hasznú Alapítvány nem csekély támogatásával megépült a Fitt
ZugPark, ahol az Alapítvány 5 db kondigépet helyezett el. Ezúton
is szeretném megköszönni az Alapítványnak a támogatását, hiszen
a Kondipark nagyon közkedvelt lett településünkön.
Befejeződött a községháza tetőszerkezetének felújítása. A beruházás
összköltsége: 25.685.274,Ft. A támogatás összege: 24.401.010,Ft
volt, 22.401.010,Ft a tetőre, és 2.000.000,Ft berendezésre, konkrétan
szekrények cseréjére. Önkormányzatunk a beruházáshoz 1.284.264,Ft
saját erőt biztosított.
Befejeződött a községi konyha felújítása, megtörtént az ünnepélyes
átadás is. A beruházással megújult a tetőszerkezet, a külső homlokzat,
a nyílászárók cseréjére került sor, és megépült a mozgáskorlátozott
WC, valamint az ebédlő melletti vizesblokk is megújult. A pályá
zati összeg: 30.766.412,Ft, ebből az épület felújítására 28.774.541,Ft
eszköz beszerzésre 1.991.871,Ft jutott. A beruházás megvalósulá
sához 2.950.356,Ft saját erőt kellett biztosítanunk.
Ugyancsak befejeződött az ASP informatikai rendszer kialakítása
6.000.000,Ft összegben. 2017. január 1től ezzel a programmal
dolgoznak köztisztviselőink.
Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap pályázatot nyertük 230.687,Ft
összeggel. A rendezvényre 2017. szeptember 22én került sor.
Pályázatot nyertünk a Bethlen Gábor Alapítványtól 550.000,Ft
összegben „a Kárpátmedencei Kürt Községek Találkozója” címmel.
A rendezvény megtartására Hidaskürtön került sor Gasztronómiai
Fesztivál formájában.
Országos Könyvtári Napok keretében 50.000,Ft támogatást nyertünk,
mely összeget íróolvasó találkozóra fordítottuk.
Óvoda felújítása és bővítése bölcsődei szolgáltatás létrehozásával

84.316.982, Ft pályázati összeggel 12 férőhelyes bölcsőde épül az
óvoda mellé, a beruházással új munkahelyet létesítünk, egy kis
gyermekes szakember és két bölcsődei dajka alkalmazásával.
Sor kerül az egészségház felújítására, új fogorvosi rendelő kerül ki
alakításra, új fogászati gép beszerzésével, 47.549181,Ft pályázati
összeg áll rendelkezésünkre. A pályázatban kikötés az üres fogor
vosi és fogorvosi asszisztensi álláshelyek betöltése.
Megvalósul a polgármesteri hivatal energetikai felújítása, melynek
keretében sor kerül a nyílászárók cseréjére, a külső homlokzat felújí
tására, a fűtéskorszerűsítésre és napelemek elhelyezésére, a pályázat
összege 60.000.000,Ft. A pályázatok támogatási mértéke mind a
három beruházásnál 100%.
Az előző évekhez hasonlóan pályázatot nyújtottunk be szociális
célú tűzifára. 142 erdei m3re nyertünk pályázatot. Mindenkinek
térítésmentesen az otthonába szállítottuk a fát.
Pályázatot nyertünk kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű
fejlesztésének támogatására. A pályázati összeg 1.600.000,Ft,
melyet a temetők közlekedési útjainak stabilizálására fordítunk. A
beruházás 3.171.559, Ftból valósul meg, így a pályázaton nyert
összeghez 1.571.559, Ft saját erőt kell biztosítanunk.
A képviselőtestület évek óta nem emelte a kommunális adó mértékét,
és nem is vezetett be új adónemet, figyelembe véve a lakosság teher
bíró képességét, így azonban saját bevételünk sem növekszik, ezért
az előző évekhez hasonlóan a takarékos gazdálkodásra törekszünk.
Jó ugyan a kapcsolatunk a helyi civil szervezetekkel, de még
szorosabb együttműködésre kellene törekednünk. Az előző évekhez
hasonlóan támogattuk az egyesületeket az általuk igényelt össze
gekkel.
Egyházakkal, alapítványokkal jó kapcsolatot ápolunk. Kiemelném
a református Egyház „Tiszazugért Közhasznú Alapítvány”át. A
jövőben sok lehetőséget látok az Egyház az Alapítvány és az Önkor
mányzat együttműködésére. Az Alapítvány jóvoltából megszépült
a Tisza part is, az oda helyezett nagyon szép és esztétikus asztallal
és padokkal.
A képviselők is szoros kapcsolatot tartanak a lakossággal és minden
esetben behozzák testületi ülésekre a lakosság által tett javaslatokat,
észrevételeket.
Az önkormányzat elkészítette Tiszakürt Község Településképi
Arculati Kézikönyvét, mely a honlapunkon megtalálható.
A Községi Kulturális Központ és Könyvtár intézményvezetője
szülési szabadságra ment március 1től. Méltósággal ünnepeltük
meg nemzeti ünnepeinket március 15t és október 23t. Május 1én
tartottuk hagyományos majálisunkat, egyszerű műsorokkal, közös
ebéddel. Tiszakürtön második alkalommal emlékeztünk meg június
4én a Nemzeti Összetartozás Napján a Trianoni békeszerződés
aláírásának napjáról. A rendezvény szervezője a „Tiszakürtért Baráti
Kör” és az önkormányzat volt. Július 8án került megrendezésre
Hejőkürtön a „Kürtök találkozója”, amely programokban gazdag,
ellátásban is kifogásolhatatlan rendezvény volt. Július 1én faluna
punkat tartottuk, sikeres, vidám, jó hangulatú, színvonalas progra
mokat biztosító rendezvény volt. Ezen a napon adtuk át a lakosság,
a munkahelyek, civil szervezetek által javasolt, majd a képviselő
testület által elfogadott személyek részére a kitüntetéseket, vala
mint díszpolgári címet is adományoztunk. Augusztus 20án a X.
Szabadtéri Bográcsos Főzőverseny megrendezése már szinte hagyo
mánynak számított, sajnos az eső miatt nem voltak annyian, mint
az előző években. Ezen a napon Horgászverseny is volt, és ezen a

napon került sor a Tigyi László által készítetett Magyarság Emlékmű
felszentelésére is. A szeptember 23ra tervezett szüreti felvonulás
és bál elmaradt. Október 7én ünnepeltük az Idősek Világnapját
műsorral és vacsorával egybekötve. Október 2án Szabolcska Mihály
emlékműnél a református templom kertjében ünnepséget szervez
tünk, ahol megemlékeztünk a költőről. Az emlékmű a Református
Egyház, az Önkormányzat és a lakosság támogatásából készült el.
Október 14én a szlovákiai Hidaskürtön került megrendezésre a „Kürti
ízek nemzetközi fesztiválja”, amelyen részt vettünk. Az általunk
készített étel birkapörkölt volt. A rendezvény jótékonysági célú volt,
ezzel a helyi civil szervezeteket támogattuk. Október 23án az 1956
os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója tiszteletére egy
megható és nagyon szép ünnepségen vehettünk részt. Megemlé
keztünk településünk hőseiről, a forradalmi tanács volt vezetőiről és
tagjairól, akik tiszteletére az előző évben emléktáblát avattunk Az
emléktábla a községháza falára lesz elhelyezve a felújítás után.
2017. január 1től a konyha nem működhetett az önkormányzat
szakfeladataként, jogszabály szerint önálló intézményként működhet,
vagy más intézményhez kellett csatolni. Mivel főleg gyermekétkez
tetést lát el, így a legegyszerűbbnek az óvodához való csatolása lát
szott. Ez ideiglenes megoldás.
Az óvoda esetében is kevesebb költségvetési támogatást kapunk,
mint amennyi a béreket és az egyéb kiadásokat fedezi, ezért a saját
bevételünkből pótolni kell. Jelenleg takarékossági szempontból 3
óvónő visz két csoportot, és ez többletmunkát jelent számukra. Ezúton
is köszönöm ezt a felajánlásukat, és természetesen tudom, hogy ez
nem maradhat mindig így. A szociális ágazatban is jelentős jogsza
bályi változások voltak, főleg a házi segítségnyújtás területén. A házi
segítségnyújtás két részre vált, a személyes gondoskodásra illetve a
szociális gondozásra. Engedélyünk 13 fő ápolt személyre szól, ehhez
3 állandó dolgozónk van, 6 fő közfoglalkoztatott segíti munkájukat.
Az ápoltak száma: Bogarasban 7 állandó fő, a belterületen átlagosan
3 fő állandó, és inkább fél, vagy negyed hónapokra veszik igénybe
a gondozást. A Bogarasban emellett még 1 fő tanyagondnok látja el
az ott élőket.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat társulási formában működik
Nagyrévvel. Ez esetben a költségvetési támogatás fedezi a kiadásokat.
Kapcsolattartásunk a testvértelepülésekkel szoros, baráti. Szinte
minden évben bővítjük az egyezményt. Közös pályázatokban is részt
veszünk, együttműködünk.
2017. évben a Képviselőtestület 27 alkalommal ülésezett, ebből 7
alkalom soros ülés, 13 alkalom rendkívüli ülés, 7 alkalom zárt ülés.
Az Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság 8 alkalommal, a
Szociális és Humánpolitikai Bizottság 12 alkalommal ült össze.
Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az EAST
AUDI Zrt.t az önkormányzat belső kontrollrendszerének ellenőr
zésével bízta meg 2016. 08.31. és 2017.03.24. között. Az ellenőrzés
célja, hogy az önkormányzatnál a vonatkozó szabályozásoknak
megfelelően alakítottáke ki a belső kontrollrendszert. Az ellenőrzött
időszak 2015. év volt. Az intézkedési tervben vállaltuk, hogy decem
ber 31ig javítjuk a hibákat.
A Képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat
2017. évi munkájáról szóló beszámolót.
A Képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta a 2018. évre
vonatkozó fejlesztési tervekről, elképzelésekről szóló tájékoztatót.

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Rendőrségről
szóló 1994. évi 34. tv. 8.§ (2) bekezdése alapján megtárgyalta az
előterjesztést és akként határozott, hogy Simon Imre r. alezredes
Kunszentmártoni Rendőrkapitányság vezetői kinevezését támogatja.

Tiszakürt Képviselőtestülete akként határozott, hogy a 2018. évi
költségvetés terhére maximum 5 millió forint fedezetet biztosít, a
Tiszakürt, Sárköz út és Árvíz út útstabilizációs munkáinak elvég
zéséhez. Az eljárás lefolytatására Tiszakürt Község Önkormányzat
Képviselőtestületének önkormányzat vagyonáról és vagyongazdál
kodásáról szóló 5/2016 (IV.28.) számú rendelete alapján kerül sor.

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta
az előterjesztést és úgy határozott, hogy Mátyus Jánosnét (5471
Tiszakürt, Arany J. utca 7.) a Szociális és Humánpolitikai Bizottság
nem képviselő bizottsági tagjának választja meg.
Tiszakürt Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. §ban előírt kötelezettsége alapján az önkor
mányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három
érvre várható összegét a jelen határozat 1. és 2. melléklete szerint
állapítja meg.
A Képviselőtestület megtárgyalta a 2018. évi költségvetést, és úgy
határozott, hogy a tervezetet további tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Tiszakürt Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 2/2005. (I.11.)
Kormányrendelet 5.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
akként határoz, hogy Tiszakürt 0290es hrszú ingatlanon üzemi
műtárgy megépítési érdekében a jelenleg hatályos építési szabályzat
módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálatát nem készítteti el.
A módosítással érintett területek nem változtatják meg a település
szerkezetét, valamint a jelenleg hatályos szabályozáshoz képest
káros környezeti hatás nem várható, ezért a környezet védelméért
felelős szervekkel egyetértésben nem látja szükségét a fenti terü
letekre környezeti vizsgálat lefolytatását.
Tiszakürt Község Képviselőtestülete pályázatot hirdet a temető
gondnok és zöldterület kezelő álláshelyre vonatkozóan.
A Képviselőtestület a Tiszakürti Óvoda és Konyha Óvodai Intéz
ményegységének 2018. évi nyári zárva tartási idejét az alábbiakban
határozza meg: 2018. évi nyári zárva tartási idő: 2018. július 30. 
2018. augusztus 17. Nyitási idő: 2018. augusztus 20.
A Képviselőtestülete a TOP4.1.115JN1201600016 ”Egészségház
Felújítása Tiszakürt” projekt közbeszerzési eljárása során az eljárás
kimeneteléről szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott,
hogy a 2018. évi költségvetése terhére biztosítja a beruházás meg
valósításához szükséges hiányzó fedezetet (bruttó: 5.579.356,Ft).

Tiszakürt Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tiszakürt, Rózsa
utca 12. szám alatti „volt húsbolt” bérbeadásáról szóló előterjesztést
megtárgyalta és úgy határozott, hogy bérbe kívánja adni az önkor
mányzati tulajdonú helyiséget. Bérleti díját a 45/2015.(III.26.) számú
határozat 2. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
Tiszakürt község Képviselőtestülete megtárgyalta az Általános Iskola
4. osztályának kérelmét és úgy határozott, hogy 2018. május 2931ig
dologi költségen bocsátja rendelkezésükre az autóbuszt.

Tisztelt Lakosság! Befejeződött a református és a katolikus temető
útjainak stabilizálása. A temetőutak felújítására 1.600.000,Ftot
nyertünk pályázaton a „Kistelepülési önkormányzatok alacsony
összegű fejlesztéseinek támogatására” címen.
A beruházás 3.171.559,Ftból valósult meg, így az önkormány
zatnak még 1.571.559Ftal kellett saját erőből kipótolnia. Kérem
vigyázzunk az utakra, lehetőleg nagy autóval, mezőgazdasági géppel
ne menjünk be a temető területére.
Dr. Kiss Györgyné

Tisztelt Lakosság! Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegész
ségügyi Intézet az 5471 Tiszakürt, Táncsics Mihály u. 11. szám alatti,
Szent István Fiókgyógyszertár működési engedélyt az AMOUDA
PATIKA Kft. részére kiadta. A gyógyszertár vezetője Dr. Kamel
Jwan személyi joggal rendelkező gyógyszerész. A fiókgyógyszertár
az 5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 169/a cím alatti Olajfa
Patika elnevezésű közforgalmú gyógyszertár fióktelepe. Ezzel megol
dódott községünk gyógyszerellátásának problémája, remélem hosszú
időre. Köszönettel tartozunk a gyógyszerész úrnak és munkájához
sok sikert kívánok.
Dr. Kiss Györgyné

Tiszakürt Község Önkormányzata várja a községi intézmények, társa
dalmi, állami, civil szervezetek és a polgárok javaslatait a Tiszakürt
Községért Emlékplakett arany, ezüst és bronz fokozatainak, valamint
az Elismerő Oklevelek odaítélésére.
Tiszakürt Községért Emlékplakettet azoknak az állampolgároknak
adományozhat az önkormányzat, akik Tiszakürt fejlesztéséért kie
melkedően dolgoztak, maradandó alkotásaikkal, tevékenységükkel
emelték vagy elősegítették a község lakosságának társadalmi, gazda
sági, művészeti, kulturális előrehaladását. Az emlékplakettek és okle
velek átadására a falunapon kerül sor. Javaslataikat a könyvtárban
adhatják le 2018. április 31ig.

kenységért és az egyesület érdekében végzett társadalmi munkáért
kaphattak az egyesületi tagok, támogatók. Idén a 2017. évben elért
eredmények tükrében díjazásban részesültek a következő sportolók:
Sporttevékenységért:

Tiszakürt község futball csapata

Társadalmi munkájukért: Mári Anita, Gál József, Ficsor József
Az emlékplakettek átadása után a közgyűlés jóízűen elfogyaszt
hatta a szakácsaink által elkészített bográcsos marhagulyást. Ezúton
szeretnénk megköszönni segítségüket.
Programelőzetes
A 2018as évben a következő programokkal várjuk a sportolni,
szórakozni vágyókat:
• Május 1.
• Május 19.

A katolikus templomban Virágvasárnapi szentmisén barkaszentelés
után, a mise keretében a tiszakürti hittanos gyerekek Varga Tamás
atya betanításával a faluban először adták elő a passiót.

•
•
•
•
•

 Öregfiúk mérkőzés (Cserkeszőlő)
 Csak csajok női focitorna (Urbán Franciska
és Szín Tamás szervezésében)
Május 26.
 X. Gyermeknap
Július 7.
 Falunap, kispályás labdarúgó torna
Augusztus 18.  Kürtök találkozója (Erdőkürt)
Október 23.
 Labdarúgó torna
December 30.  Szilveszteri labdarúgó torna

Bartus Sándorné

Decemberben megtartottuk a karácsonyi és a mikulás ünnepségünket
a művelődési házban. A gyerekek nagyon örültek a Mikulás bácsitól
és két krampuszától kapott csomagoknak, amit verssel, énekkel
köszöntek meg. A családok is kaptak ajándékot, ami nagy segítség
volt az ünnepek előtt. Köszönjük:
 az Önkormányzatnak, a Szolnoki Nagycsaládos Egyesületnek, a
Vöröskeresztnek és Vincze Istvánnak az adományokat.
 a karácsonyi asztaldíszeket Benkéné Andreának, valamint Tálasné
Máriának.
 az ajándékok elkészítését Vágóné Bartus Arankának, Oláh Lajos
nénak és Papp Tibornénak.
 Szabó Károlyéknak, Major Istvánéknak és minden csoporttagnak
a közös eredményes munkát.
 az Arborétumnak a fenyőgallyat és a fenyőfát.
 a sok ruhaadományt, melyből a csoporttagokon kívül a falu lakosai
is válogathattak.
 a játékokat, melyeket már a következő gyermeknapra gyűjtjük,
hogy új gazdára találjanak.
Szeretettel várunk minden családot, legyen tagja egyesületünknek!
Bartus Sándorné

Az Egyesület elnöksége 2018. január 18án tartotta meg első elnök
ségi ülését, melynek fő témája a közgyűlés előkészítése és az előző
év értékelése volt.
A Tiszakürti Községi Sportegyesület éves közgyűlésére 2018.
február 3án került sor a Művelődési Házban. Mint minden évben,
az egyesület elnöksége megtartotta éves beszámolóját a megvalósult
programokról és a költségvetésről. Dr. Kiss Györgyné polgármester
asszony az egyesületet érintő pályázati lehetőségekről is beszámolt.
Természetesen a díjazások sem maradhattak el, melyet sporttevé

Mindenkinek sporteseményekben gazdag évet kíván az egyesület
elnöksége.
Tamasiné Tálas Melinda

Az év első rendezvénye az arborétumban a farsangi bál volt. 2018
ban 10. alkalommal gyűltünk össze a tél elűzésére. Vigasságunkon
évrőlévre majdnem azonos vendégkör jön el, ezért szinte család
tagoknak érezzük itt egymást. Valójában mondhatnánk a társaságra,
hogy a Tiszakürti Arborétum baráti köre! Lehetőségeink szerint igyek
szünk mindent megtenni, hogy vendégeink jól szórakozzanak.
A farsangi összejövetelünk nyitja azt a programokkal tarkított 4
évszakot, amiben mindig nagyon sok szépség van, amit csak a termé
szet adhat. A mi feladatunk, hogy hozzátegyünk ehhez, méghozzá
természetvédelemi oldalról.
Kiemelkedő feladatunk a szemléletformálás, hogy a gyermekek és
a felnőttek is átérezzék a környezetünk megóvásának fontosságát.
Ennek lényeges pillére, hogy lehetőségünk szerint ismerjük is meg
természeti értékeinket és azok megóvásának lehetőségeit és jelen
tőségét. Nem lehet közömbös senkinek, hogy milyen környezetet
hagyunk gyerekeinkre, unokáinkra. Ehhez járulunk mi hozzá azokkal
a természetismereti programjainkkal, amiket évszakról évszakra
hirdetünk meg itt az arborétumban. Ezek nem csak gyermekeknek
szólnak, a felnőttek számára is hasznosak és érdekesek.
Bízunk benne, hogy akik ellátogatnak a Tiszakürti Arborétumba kelle
mes élményekkel töltődnek fel, és újra és újra vendégeink lesznek.
Programjaink megtalálhatók az alábbi weboldalon: www.hnp.hu
Kéréseiket, véleményeiket, észrevételeiket az alábbi elérhetőségekre
várjuk:
Posta cím:
Email cím:
Telefon / fax:
Porta telefon:

5471 Tiszakürt, Bolza gróf út 5.
arboreta@hnp.hu
56 / 568020
56 / 318338

Torkosné Egervári Ilona

A farsang időszaka január 6tól, vízkereszt napjától, húshagyó keddig
tart. Az óvodások február 9én elkezdték a télbúcsúztatást, amikor
elégették a „Télbanyát.”

A hagyományos farsangi bál megrendezésére másnap, szombaton
került sor, a Művelődési Házban. A Szülői Közösség remek szerve
zésének köszönhetően kitűnően sikerült ez a rendezvény. Délelőtt a
szülők csodálatosan feldíszítették a termet, elkészítették a szend
vicseket.
A délután folyamán nagyon sok vendég megtisztelte a rendezvé
nyünket. A gyermekek szebbnélszebb jelmezbe bújtak.

A vidám hangulat megteremtéséről a Lóca együttes gondoskodott
interaktív műsorával. A bemutatkozás után egyegy szelet csokoládét
kapott minden jelmezes. A büfében szendvicset, süteményt, üdítőt,
kávét lehetett vásárolni. Volt tombola is. Akinek nem kedvezett a
szerencse, az zsákbamacskát vásárolhatott.
A farsangi karnevál több éve jelentős rendezvény óvodánk éle
tében. Köszönjük Szín Tamásnak a zenét, Nyikos Károlynénak a
fánkot, Szaszkó Veronikának a kenyeret, Gyertyákné Vikinek a
takarítást. Köszönjük további támogatóinknak is a segítséget, akik
pénzzel vagy tombolatárggyal patronálták rendezvényünket:
Dr. Kiss Györgyné, Kiss Lajos, Patkó András, Csabai László, Sinka
Andrea és Garáz Zoltán, Polgárőrség, Sportegyesület, NINE 2005
BT, Mojzinger Tibor és családja, Csikós Zoltán és családja, Nagy
sziget és Genero Kft., Tatár Tiborné, Bori Edit, dr Kecskés Béla és
családja, Gál József  fürdőigazgató, Komlós Ferenc és családja,

Szeleczki Károly és családja,UNIVER, Gyermekotthon, Coop bolt,
Nagycsaládosok Egyesülete, Szilágyiné Tóth ÉvaSZMK elnök,
Kakuk László és családja, ifj. Balla Károly és családja, Szinné
Molnár Mária, Molnár Károlyné, Szabó Mária, Kovács Sándorné,
Csabai Lászlóné, Kovács Istvánné, Varga Lajos  Lakitelek, Szabó
László  Korona ABC, Gácsi Gyuláné, Gácsi Kitti, és a szülők.
Március 12én délután házi versmondó versenyt rendeztünk teadélu
tánnal egybekötve. Itt került kiválasztásra az a három gyermek, aki
képviselte Óvodánkat az Öcsödön megrendezésre kerülő versmondó
találkozón március 22én.

Március végén „Óvodanyitogató” programot szerveztünk, ahol az
érdeklődők beleláthatnak az ovisok mindennapjaiba.
Következő jelentős esemény április 17én lesz Kunszentmártonban,
ahol a Kistérségi Sportnap megrendezésére kerül sor. Óvodánkat
„Tiszakürti Tiszavirágok” csapatnévvel a nagycsoportosok képvi
selik. Április hónapban lesz az óvodai beiratkozás. Szeretettel várjuk
a leendő ovisainkat.
Programelőzetes:
 A tavasz folyamán sor kerül egy Környezetismereti vetélkedőre
a Homoki Óvodában, ahol 6 nagycsoportos vesz részt.
 A „Föld napja” jegyében udvarszépítő délutánt tartunk, virágo
kat ültetünk a szülőkkel közösen.
 Májusban megünnepeljük az édesanyákat, nagymamákat.
 Ebben a hónapban csoportkirándulásokat szervezünk.
 A Sportegyesülettel közösen Gyermeknapot tartunk a sportpályán.
 Május végén pedig elbúcsúznak az óvodától az ősszel iskolába
induló nagycsoportos gyermekek.
Tóth Krisztina megbízott óvodavezető

A Tiszakürti Körzeti Általános Iskola éves programjában hagyo
mányosan ott szerepel a karácsonyi műsor, melyre mindig nagy
lelkesedéssel készülődünk. Hetekkel előtte, advent idején igyekszünk
tanulóinkkal együtt ráhangolódni a szeretet ünnepére. Az iskola is
ünnepi ruhát ölt: megérkezik a hatalmas fenyőfa az aulába, melyért
ebben a tanévben Sőrés Andrásnak és családjának vagyunk hálásak.
A műsort a dráma szakkörös tanulók adták, melyet egy gyönyörű
bécsi keringővel tettek még színesebbé. Az ő felkészítésüket Fehérné
Szőke Erika tanító néni vállalta. A kék madár történetének megje
lenítésében alsós tanulóink is közreműködtek. Szintén hagyomány
már, hogy a hittanos csoport karácsonyi betlehemi játéka is, amely

az ünnep lényegére hívja fel a figyelmet. Nagy öröm számunkra,
hogy évről évre sok érdeklődőt vonz ez a rendezvény, és jönnek be
az iskolába együtt ünnepelni velünk. Ezért is hálás feladat készülni
erre az alkalomra. Szívesen tesszük.
Bódi Brigitta pedagógus

Ve r s e k
Szőke Kata: Szavak
Gondolatban szavak kavarognak
Párjukat keresve fürgén futkosnak
Sorban állva keresik az utat
Sohasem tudják, merre miként jutnak
Mélyről jött szóhad nyelvhegyre pattan
Érzelmet keresve keringnek csókban
Kecses szavak parancsoló éke
Rítus táncot jár a száj szegletében
Ajkakból kitörő tömör szókép
Levegőtengerből csobbanva szót kér
Kirepült szóhad fülekbe téved
Zavart okozót meghallani vétek
Egyik hazugság, másik meg igaz
Kitörő szavakból melyik nyújt vigaszt

A Szülői Munkaközösséggel karöltve került megrendezésre 2018.
február 17én a farsangi mulattságunk, melyre minden osztály
műsorral készült. Köszönjük a szülők és a támogatók hozzájáru
lását, melynek a bevételével nagymértékben hozzájárultak az iskola
fejlesztéséhez, a diákok díjazásához, további programok szerve
zéséhez, valamint az iskolai tornaterem padlózatának felfestéséhez.
Ezúton szeretnénk megköszönni azon szülők segítségét, akik ötle
tükkel, idejükkel és áldozatos munkájukkal hozzájárultak az aula, a
lépcsőház és az udvari kerítés szépítéséhez.

Tigyi László: Télvég
Elindult a szekér
A Télnek szekere,
A Nap ahogy rásüt,
Könnyezik kereke.
Mögötte a tájkép
Sártengerré válik,
Felhők nélkül az ég
Szépen kiviláglik.
S itt a tavaszi szél
Langy leheletével,
Simogatja a földet,
Mint Anyám, kezével.
És így kibimbózik
Az élet fája,
Meg e drága földnek
Tengernyi virága.

Molnár György: Beszélő

Klasszikus vallomás sóhajt szórva
Visszavonul a rejtett gondolatba

Sárosabbak a ködből kelő kis utcák

Simogatva álmos szavak fejét
Önmagát ringatva nyugovóra tér

közöny szenved ma minden ember arcán

mint egy végtelenül unalmas vidék

ha jó szó sincs, a csend beszél

Kürti Kovács Sándor:
Csak lehunyt szemem alatt

Félretolnám a felhőket, ha tudnám

Csak lehunyt szemem alatt látom már
A régi kalandra hívó nádast,
Zöld rengetege folyton hajladozva
Rejtegeti az izgató csodákat.

kedves színű álmom ha visszahoznám

a házakon túl öröm zenél

elhinném, hallanám, hogy majd beszél
Mintha mégis: hangfoszlányok  el sem hiszem
szemhéj alá bezárulva állok
talán véletlen szól nekem

De valahány titkára kíváncsian
Törtet tisztására kis csapatunk,
Mint a tengert hajózó felfedezők,
A szándékokkal úgy teli vagyunk.

lásd meg, halld meg, mondd meg, értsd meg végre
s én már elképzelem
Tovább, tovább: szavak jönnek értem
el nem száll, agyamban megmarad

Fészkekből tojást szedünk! Halat fogunk!
Harsogjuk egymást túlkiabálva,
S mikor a tisztás előttünk megnyílik,
Csak ámulunkelbűvöl világa!

hátamra venném a súlyos terhem
gerincem ívbe hajlik, s megszakad
Néha néha beszélünk: mind apró derű
aztán szétfröccsen a szó, elalszik, nem jő elő
s gyöngyen sóhajt az ég:

Tigyi László: Földi öröm
Négy kicsi tündér
Lé szállt a Földre,
S eljött hozzám
E szép Szülőföldre.

oly tiszta, kék
Sárosabbak a ködben kelő kis utcák
mint egy végtelenül unalmas vidék
mosolyt találtál vigyázz rá, el ne hordják
a jó szó jön, suhan, oson és majd beszél
Itt is, ott is hangot várok, nem képzelem

Eljöttek hozzám
Engem körül álltak,
S a szívük mélyéből
Örömet sugalltak.

Az éves játékos sportvetélkedő Tiszaföldváron került megrendezésre.
A sok felkészülés meghozta gyümölcsét és III. helyezettként tértünk
haza. A Csépával közösen megrendezett vetélkedő minden évben
jó hangulatban, játékos formában telik, ahol nem csak a tárgyi tudás,
hanem a csapatmunka is fontos. A 34. osztályos tanulók Szolnokon
a „Mátyás tudósai” verseny keretén belül matematika, magyar és
rajz tantárgyakból mérhették össze tudásukat, ahol Kakuk Zsombor
matematikából III., Steinacker Petra pedig versmondón IV. helyezést
ért el. Minden résztvevő tisztességesen helyt állt, melyhez ezúton is
gratulálunk!
Fehérné Szőke Erika pedagógus

S én meg meglepődve
Néztem a szemükbe,
Mert a gyerekkorom
Az jutott eszembe.

szemhéj alól kitárulva állok beszélj nekem
hallom, mondom, értem, érzem és
elcsuklik, esőt ont szemem

Molnár György: Buzdító
gondok felhője árad,  s egy apró rezdülés
aggódó szempillantás: ó, jöjjön enyhülés
tudod, a könny felszárad, bár bánat körbefon
kit szeretsz, melléd áll, s átölel oltalom

S mint Jancsi régen
A János vitézben,
Én is gyerek lettem
Azóta, azt érzem.

kitárod hát a szíved, örülsz, tiéd a kincs
szól bensődben az ének, amelynek hangja nincs
mégis röppen az égig, majd lágyan messze száll
érzed, ő szeret téged, s mint vállhoz ér a váll

És várom, újra várom,
E földi ittlétemben,
Hogy gyerek legyek
Amikor eljönnek.

a csöndben úszó dallam, a néma gondolat
lehajtott fej, csukott szem, nem mozgó mozdulat
lecsordul most a jóság, erős kézzel vezet
ne engedd el, örökké legyen mindig veled

Az év egyik legszebb ünnepén, Karácsonykor a művelődési ház
minden terme megtelt, együtt ünnepelt a falu aprajanagyja. Az
ünnepi köszöntők után egy csodálatos előadást láttunk Hókirálynő
címmel a szeretet erejéről. Óvodásaink műsora, a fiatalok szavalatai
és táncai után Kertész Iván és Gór Nagy Erika karácsonyi dalokkal
szórakoztatta a közönséget. Az iskolások egy meseszép keringővel
zárták a műsort. A harmadik adventi gyertya meggyújtása után
disznótorossal, bejglivel, forralt borral és teával vendégeltük meg a
jelenlévőket.
Köszönjük támogatóinknak az adományokat, mellyel hozzájárultak
rendezvényünk színvonalas megtartásához. Támogatóink: Tiszakürt
Község Önkormányzata, Dr. Fábián Lajos, ÚTÉPKER ifj. Fekete
Tamás, Nagysziget Kft, Horváth József, Oberna István, Tiszakürt
Sportegyesület, Tiszazugért Közhasznú Alapítvány, Dr. Kecskés
Béla, Hulló Levelek Nyugdíjas Klub, Szabó László, Hérán József,
Gácsi Kitti, Arborétum, Tálasné Anikó, Felföldi Mihály, László Zita,
Nagy Erzsébet, Színné Molnár Mária, Fülöp Zoltánné, Dr. Kiss
Györgyné polgármester asszony és a képviselők: Sinka Andrea,
Szeleczki Károly, Komlós Ferenc, Csabai László és Patkó András.
Köszönet az aktív segítőimnek is, akik gondoskodtak a vendéglá
tásról az adventi és a karácsonyi ünnepeken.
Kovács Istvánné

Január 20án tartottuk a Magyar Kultúra Napját a művelődési házban.

Évezredes hagyományaink ünnepén Dr. Kiss Györgyné polgármester
asszony ünnepi beszédében méltatta e jeles napot. Kiemelte jeles
polgáraink tevékenységét is:
„A mai napon szeretnék megemlékezni azokról az írókról, költőkről,
művészekről, akiknek településünkhöz valamilyen kötődöttségük
van, vagy Tiszakürtön születtek, vagy itt élnek közöttünk.
Elsőként Szabolcska Mihályt szeretném megemlíteni, aki 1861.
szeptember 30án született Tiszakürtön, a szülői ház helyén ma is
áll a felújításra szoruló Szabolcska emlékmű, amely rövidesen az
M44es út építése miatt bekerül múzeumunk udvarára. Költő, refor
mátus lelkipásztor volt, a XIX. és a XX. Század fordulójának egyik
legtisztább erkölcsű személyisége. Gyermekkorát Tiszakécskén töl
tötte, kedves falujának Ókécskét nevezte. Verseit a nemzet, szülőföld
és a család szeretete jellemzi. Református lelkészként 30 évet szolgált
abban a temesvári templomban, amelyet Tőkés László tett legendássá
a romániai forradalom idején. A református templomunk kertjében
emlékművet állítottunk tiszteletére.
Kürti Kovács Sándor községünk díszpolgára, bölcsész, középiskolai
tanár, író, aki nemcsak novellákat, regényeket ír, hanem verseket és
meséket is. 1942ben született Tiszakürtön, gyermekkorát Bogarasban
töltötte, majd a kunszentmártoni gimnáziumban tanult és Budapesten
az ELTE Bölcsészettudományi Karán. szerzett diplomát, jelenleg
Pécsett él. Műveiben a szülőföldről, a tiszakürti szőlővidékről, az
Öregszőlőről és az ott élt emberekről, valamint családjáról ír. Legu
tóbb megjelent regénye A rab kulák, melyben nagyapjára, Szabó
Sándor bácsira emlékezik.
Tigyi László Tiszakürtön született, szintén a szőlőben lakott, a boga
rasi iskolába járt, jelenleg Tiszasason él. Verseket ír, több mint fél
ezer verse jelent meg. Versei a családjáról, a házáról, a szépséges
Tiszazugról, az évszakokról, az életről szólnak. Ezúton szeretném
megköszöni Tigyi Lászlónak a Magyarság Emlékművet, amely 2017
nyarán elkészült és méltó helyére került.
Debreczeni Tibor színész, előadóművész, főiskolai tanár. Felesé
gével Kósa Vilmával 33 éve élnek közöttünk, ingáznak Tiszakürt
és Budapest között. A Tiszakürtre magukkal hozott szellemiségük,
magyarság szeretetük és kultúrájuk mellett, neves írókat, színészeket,
előadóművészeket, költőket, egyetemi tanárokat, zenekarokat, muzsi
kusokat ismertettek meg velünk tiszakürtiekkel. 2015 év tavaszán
megjelent Debreczeni Tibor Kürti harminc című könyve, amely a
Tiszakürtön eltöltött 30 év élményeit, sikereit és olykor kudarcait
mutatja be. Tiszakürt Község Önkormányzata 2017 évben a Tiszakürt
Községért Emlékplakett Arany Fokozatával tüntette ki a Debreczeni
házaspárt.
György Ádám világhírű zongoraművész. A tiszakürtiek kisgyermek
ként ismerhették meg, hiszen a nyári szüneteket itt töltötte nagy
szüleinél Vass Pista bácsiéknál. Édesanyja Dr. Vass Erzsébet, fiatalon
elhunyt, nagyon szerette és büszke volt szülőfalujára.
Töröcsik Jolán Tiszakürt szülötte, intarziaművész, községünk dísz
polgára volt, 2016.október 15én vettünk végső búcsút tőle a tiszakürti
református templomban. Az általános iskola aulájában elhelyezett
hatalmas méretű intarzia fal emlékeztetni fog bennünket kedvességére,
a falu iránti szeretetére, munkásságára.
Ne feledkezzünk meg Csontosné Tompa Anna verseiről, novelláiról,
Németh György fafaragásairól, hangszerkészítéséről és citerázásáról.
Barta Zoltán, Mucsi Enikő rajzairól, Gácsi Kitti és Tálasné Nagy
Judit festményeiről, valamint Rabb Gyuláné, Katlanné Erzsike és
Kuti Marika kézimunkáiról, Illésné Marika néni versszeretetéről

sem, és szeretném kiemelni azokat a fiatalokat, középiskolásokat,
akik rendszeresen fellépnek ünnepségeinken, így ma is. Tompa Dávid,
Gulyás Zsófi, Gál Niké, Gyertyák Viktória, Oberna Károly, Oberna
Réka, Oberna Renáta, Bartus József.
Végezetül kívánom mindazoknak, akik a magyar kultúráért felelős
séggel tartoznak, akik nem kis erőfeszítések árán teszik dolgukat,
hogy e mai nap legyen ünnep számukra, és tudják, hogy amit tesznek,
azzal nemzetünket szolgálják.”
A Magyar Kultúra napja alkalmából, a fiatalok irodalmi összeállítással
emlékeztek a himnuszról és keletkezéséről. A magyar kultúra színes
palettájáról válogattunk ezen ünnepen a költészetből, képzőművé
szetből, zenéből, énekből, táncból és a hagyományainkból.
Népzenei kultúránkat idézte fel citerajátékával és népi hangszere
inek megszólaltatásával Németh György.
Szilágyi György Így múlik el az életünk című versét Kiss Sándor
előadásában hallgathattuk meg.

Vendégünk volt a Cibakházi Tisza Gyöngye Néptánccsoport, akik
nyírségi verbunkot és hajdúsági eszközös táncot mutattak be. Deák
Júlia csodálatos dalokkal, a Dalma Dance fiatal táncosai latin tánccal
szórakoztatták a közönséget.
Két tehetséges fiatal, Mucsi Enikő és Barta Zoltán képeinek kiállí
tását Szabolcs Attiláné nyitotta meg.
Köszönet mindazoknak, akik eljöttek a rendezvényre és együtt emlé
keztünk a magyar kultúrára.
Kovács Istvánné

2018. március 15én megemlékezést tartottunk a Hősök terén. Az
esemény alkalmából, Dr. Kiss Györgyné polgármester asszony ünnepi
beszédet tartott:
„Tisztelt Ünneplő Közösség! Kedves Gyerekek! Nagy tisztelettel és
szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt nemzeti ünnepünkön.
A mi nemzeti ünnepünk Március 15e a szabadságról és a hazasze
retetről szól! Ennek a napnak az üzenete, hogy érjen véget a gyűlöl
ködés, a széthúzás, az egyéni becsvágy, hiszen a haza szeretete arra
késztet bennünket, hogy összefogjunk.
A magyar nép mindig tiszta szívvel, fenntartások nélkül ünnepli
eme magasztos eseményt és büszkén emlékszik vissza a forradalom
és szabadságharc példaértékű üzenetére. Erre az ünnepre büszke
minden magyar határon innen és határainkon túl. Méltán lehetünk
büszkék, hiszen a márciusi ifjak példát mutattak nekünk a hit és az
akarat erejével. Az ő cselekedeteik örökre meghatározzák a magyar
történelmet.
Erőt meríthetünk tetteikből, felnézhetünk áldozatkészségükre, és
követnünk kell az általuk kijelölt utat. Azt az utat, amelyet egy kis
nemzetnek Európa szívében nekünk magyaroknak szánt a történelem,
dacolva elnyomással, idegen hatalommal, történelmi tragédiákkal
és ma mégis itt vagyunk, küzdünk és összefogunk a haza érdeké
ben. A 48as ifjaknak sikerült felébreszteni a közösségi szellemet,
közösségé varázsolni az egymás mellett élő társadalmi csoportokat,
sikerült civil összefogást létrehozni. Ők azok, akik ébren tartják az
öntudatot, azt a lelkiismeretet, amely újra és újra megváltoztatja a
magyarok és néha Európa történetének menetét.
A márciusi ifjak tudtak új hitet adni, képesek voltak új jövőképet
felvázolni. Ők azok, akik a közös célért tenni tudtak és legfőképpen
tenni is akartak, hiszen tudták, hogy nagy dolgokra képesek, ha
összefognak. Hitük és erejük egész Európát lenyűgözte.
Ma már más szelek fújnak, nincs idegen hatalom, de Petőfi Sándori
lelkesedés kell ma is minden egyes polgár részéről. Összefogás egy
országért, együtt gondolkodás hazánkért, ez őseink üzenete, ez a
magyar nép ereje. A nemzet összetartásának tudata a leggazdagabb
erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk. Tekintsük hát tanításnak,
megélt tapasztalatnak a múlt eseményeit. ,,Ha a jelent a múltból
fakadó tudással éljünk, nem kell félnünk a jövőtől. ”Éljen bennünk
is a tudás, hogy összefogva nagy eredményeket érhetünk el. Az
összefogáshoz azonban bizalomra van szükségünk, amely nélkül az
ország nem működhet jól.
Mindez igaz egy vidéki kis település lakóira is, hiszen Tiszakürt a
mi kis országunk, földünk, életterünk. Mindennap küzdünk, hogy
szebbé, élhetőbbé tegyük falunkat, még akkor is, ha egyesek az
ellenkezőjét állítják. Ahhoz, hogy a kitűzött céljainkat, terveinket
meg tudjuk valósítani, bíznunk kell egymásban. Egy közösség csak
akkor emelkedik ki a többi közül, ha segítünk egymáson, bátorító,
támogató kezet nyújtunk elesett, elkeseredett társaink számára, ha
büszkén örömmel fogadjuk egymás sikereit, és ha vannak közös
céljaink, amelyekért együtt teszünk.
Jókai Mór szavaival zárnám ünnepi beszédem: „Kell, hogy történ
jenek! Olyan csodák, amiket tíz nemzedék megemlegessen. Példákat
kell adni ennek a nemzetnek, amik a szíveket megerősítsék”.
Legyen hát példaértékű a márciusi ifjak és az 194849es szabad
ságharc hőseinek cselekedetei. ”Éljen a magyar szabadság, éljen a
haza! Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”
Dr.Kiss Györgyné polgármester

S ha egy művészi alkotásban felfedezzük az életet, akkor öröm van
a szívünkben arról a kiállításról távozva, amely a Művelődési Házban
volt megtekinthető.
Mucsi Enikő és Barta Zoltán képein lüktet az élet: szomorúságával,
nehézségeivel, örömeivel együtt. Nem számoltam, hány alkotás előtt
állhattunk meg  most kettőről; röviden.
Egy kék pillangó  vagy lepke? 
a falon, a sarokban. Nézed, és
várod, rögtön fölröppen, a szár
nya mozdul. Láttad! Hova lett?
Nézed jobbról és figyeled balról,
de hozzányúlni nem mersz, hi
szen egy pillangó… Csak nézed.
S eltűnődsz: miért szép?
Aztán észreveszed egy másik kép alatt a feliratot: „Mint minden
művészi alkotás, az élet is megköveteli, hogy elgondolkodjunk rajta.”
Igen. Nézz szét a világban. Nem
művészi alkotás egy lepke, egy
virág, egy naplemente, egy pilla
nat, egy ember? Egy kislány?
Karjai széttárva, csukott szemmel
belehajol az esőbe. Észrevetted,
hogy mosolyog? És te vajon visz
szamosolyogtál rá? Mert együtt
tudsz örülni vele. Örülni az esőnek, örülni az életnek, örülni a sze
retetnek. Nem tudod, mit, vagy kit szeret ez a kislány. Talán az esőt,
talán a kék pillangót, talán Istent, talán téged.
Aki elgondolkodtál az életről a többi kép előtt is. S a kislány és a
pillangó is élő, kedves ismerősöddé lett.
Hogy az alkotók is azok legyenek, váltsunk néhány szót velük.
Valamilyen élmény, esemény indított arra, hogy az alkotómunkában
találjatok örömet?
Enikő: Mindig is érdekeltek a kézműves
tevékenységek, igazán már az álta
lános iskolában kezdtem el foglal
kozni a rajzolással és a festéssel. A
kézügyességemet az édesapámtól
örököltem, s szüleim segítségével
sikerült fejlődnöm ebben a műfaj
ban.

Zoltán: Sok jó élményem volt, és persze rossz
is,  mint mindenkinek. Gyermekként
én is szerettem rajzolni, s úgy gon
doltam, csak poénból megpróbálom
’kirajzolni’ magamból ezeket az élmé
nyeket. Megmutattam pár ismerős
nek, mondták, nem is rossz. Elsőre csak
filccel készült rajzokat készítettem, idővel ceruzát is alkal
maztam. Megtaláltam azt a világot, ami valahol az én lelki
világom is. Filc, piros pasztell kréta és ceruza.
Gyermekkorunkban sokan szerettünk rajzolni. Jó, hogy ti nem
hagytátok abba. Milyen visszajelzéseket kaptok egyegy kiállítás,
vagy személyes megtekintés után?
Enikő: Többnyire jó visszajelzéseket kapok a munkáimról, viszont
kevesen láthatták még őket.
Zoltán: Az emberek többsége nem csak elsétál lassan a kép előtt és
megtekinti, hanem megáll előtte. Sokan odajönnek és megkö
szönik azt, amit csinálok, de főleg azt, amilyen formában
csinálom. Nagyon jólesnek azok a szavak amiket mondanak.
Természetesen, mivel a képek nagy része érzelmekről szól,
így azt is elég sokan mondják, hogy legyek vidámabb. De
nem feltétlen kell arra gondolni, mikor egy rajz készül, hogy
rossz állapotban van az alkotó. Utalhat egy régebbi ese
ményre, ami mély nyomot hagyott. Egyszóval, nagyon jó
véleményeket kapok egyegy kiállítás után.
Kevesen látták még a képeket  erre még visszatérünk. Igen, a
képek nagy része érzelmekről szól. Akkor végül is mi kell ahhoz,
hogy elkezdjetek rajzolni, alkotni valamit? Nem festék, ceruza, egye
bekre gondolok.
Enikő: Ahhoz, hogy elkezdjek alkotni, olyan kedvemnek, hangula
tomnak kell lennie. Ez nem megy varázsszóra! Sok alko
tásom úgy jött létre, hogy szomorú voltam, és ebből tudtam,
sőt tudok a legtöbb erőt meríteni mind a mai napig.
Zoltán: Egy olyan sugallatnak kell lenni, amikor úgy érzem, most
ceruzát kell fognom. Erőltetni nem lehet! Ha ez a sugallat
megvan, akkor külvilág kikapcsol, zene bekapcsol, és kis
idő elteltével már azt veszem észre, valamit alkottam.
Sokszor elkészül a rajz, majd próbálok hozzá illő idézetet
keresni, de van, hogy fordítva. Szoktam volt mondani: van
aki könyvet ír az életéről, én lerajzolom, ugyanis a képek
többsége nagyon is rám vall.
Így éljük meg az életet  mint művészi alkotást. Hangulat, érzések,
s persze tehetség, aminek eredménye egy tárlat. Mikor láthatunk
újabb kiállítást, újabb képeket tőletek Tiszakürtön ?
Enikő: Remélem, hamarosan lesz újabb kiállítás, és bízom benne,
hogy akár több helyre is eljutnak a képeim és sok kíváncsi
tekintet fogja végigpásztázni őket.
Zoltán: Természetesen szívesen kiállítom a már meglévő képeimet
Tiszakürtön máskor is. De be kell vallanom, nem ez az én
világom. Hogy készülneke újabb alkotások, az még a jövő
titka. Nem mondom, hogy soha nem fog készülni, de jelenleg
úgy érzem, ’kirajzoltam’ magamból azokat a dolgokat amik
nyomasztottak. A rajzokkal lezártam egy életciklusomat.
A képek közül néhány egy közeli város kiállításán lesz látható, s a
látogatók minden bizonnyal értékeléssel lesznek az újabb alkotások
iránt is. Volt egy kiállítás Tiszakürtön. Hogy többen lássák a műveket
Folytatása következik? Egy érzés, egy pillanat, egy élmény, egy

hangulat bizonnyal alkotásra buzdítja Mucsi Enikőt, s Barta Zoltánt.

Talán másokat is? Akik itt voltunk a Művelődési Házban, nem fogjuk
kihagyni a következő alkalmakat sem. Nem csak Tiszakürtön.
Enikő, Zoltán,  köszönjük! Az élet művészi alkotás. Vigyétek alko
tásaitokba az életet!
Molnár György

A család, mint tudjuk, emberek közössége, ahol a tagok között leszár
mazotti kapcsolat van, pl. házasság vagy örökbefogadás. A „klasz
szikus” család: „papa, mama, gyerekek, csupa szív, szeretet” (emlék
szünk még ugye, a Mézga családra?). Emellett hallunk egyszülős
családokról, csonka családokról, mozaik családokról.
Nem célunk szociológiai kórképet felvázolni, mégis kiemelünk egy
statisztikai adatot, miszerint Magyarországon több mint egy millióan
csonka családban élnek, s ebből „csak” 500 ezer a felnőtt.
S mivel a család a társadalom legkisebb egysége, s mondják, erős
családok alkotnak erős országot, fontos, hogy odafigyeljünk mindany
nyian, hogyan tudjuk segíteni a meglévő családokat, hogy boldo
gabban éljenek? Nyilván ez motiválta, hogy 2018ra meghirdették
a Családok évét.
Mit jelent ez a családok számára? Több megbecsülést, figyelmet,
támogatásokat, kedvezményeket. Mindezekről tájékozódhatunk a
hírportálokon, valamint a hivatalokban, ezzel kapcsolatban külön
féle rendezvényeken vehet részt minden család.
A megbecsülés, támogatás 2018ban is leginkább anyagi jellegű.

Egy családnak a boldogsága, jóléte viszont nem csupán ezeken múlik.
Anyagias világunkban is ha körkérdést intéznénk családtagjaink
hoz, a pénz mellett  vagy „fölött” ? megemlítenek olyan értékeket,
mint a bizalom, a tisztelet, a szeretet.
Vajon a családok éve égisze alatt a Tiszakürtön élők mit kapnak,
mit tapasztalnak? A családokat igazán jól ismerő személy egy hely
ségben a védőnő.
Nagy Éva, aki mintegy három éve látja el az ezzel járó (nem kevés!)
feladatot, örömmel számol be egy, a leginkább kisgyermekes csalá
dokat érintő kezdeményezésről:
 Babamama klub. Néhány évvel ezelőtt próbáltuk „összehozni” az
anyukákat, kicsinyeikkel  akkor érdeklődés híján ez elmaradt.
Talán kevesen voltak hozzá? Valójában hány kisgyermek él az
itteni családokban? 06 éves korig körülbelül hatvan; persze, aki
már óvodába jár, nem fog eljönni a mamababa klubba.
Az idén  „Családok éve”, viszont többen jelentek meg az első
alkalommal, pedig nem jelöltünk ki konkrét témákat, hogy mivel
foglalkozunk, csupán arra kérdeztünk rá, hányan jönnének el
egyáltalán, s milyen időpontban legyen? Először kilencen jeleztek
vissza, hogy szeretnének részt venni.
 S hogyan töltötték az időt?
 Amolyan mondókázós, énekelgetős foglalkozás volt. Védőnő
ként tudom, mi ennek a haszna, s tudom, mi mindent lehet egy
gyermekkel együtt csinálni, hogy kellemes és hasznos legyen
egyegy alkalom.
 Egy védőnőnek ez is feladata, hogy együtt énekelgessen az anyu
kákkal ?
 Valójában nem. Nekem arra van kapacitásom, hogy inkább ötle
teket adjak, egy „műsort” nem tudok levezetni, de így első alka
lommal,  amikor még nem oldódik fel talán mindenki  erre
mégis szükség volt.
 Első alkalommal  tehát folytatása következik ?
 Igen. Legközelebb március 22én. Hiszen már az évekkel ezelőtti
próbálkozáskor sok minden felszínre került, ami a tanácsadóban
nem: egy „klubban” viszont kényelmesebben leülhetünk, csalá
dias légkörben lehet csacsogni egy adott témáról. Márpedig
téma, kérdés mindig van. Néhányan talán úgy gondolják, anyuka
otthon a kicsivel, jól érzik magukat, együtt vannak, ez így elég.
Valójában jó, hogy az anyukák ki tudnak mozdulni a gyermek
mellől, vagy vele együtt, hiszen egy felnőtt embernek megvan az
érdeklődési köre, s lássuk be, fárasztó olykor, a nap 24 órájában
egy hat hónapos gyermekkel foglalkozni. A babamama klub
tehát a hasznossága mellett kissé a lazulást is adja.
 Hogyan szerezhetnek tudomást az anyukák egyegy alkalomról ?
 Személyes találkozások alkalmával, s persze kihasználjuk az in
ternet és a Facebook adta ingyenes beszélgetés lehetőségét is.
Nagy Éva védőnő készséggel, lelkesen dolgozik, s szervezi, hogy a
babamama klub ne csak a ’családok évében’, de azután is minden
család örömére és hasznára működjön. A kicsik felnőnek, gyermekek
születnek, s az anyukák bizonnyal kíváncsian vesznek részt ebben
a programban. Köszönjük védőnőnknek a beszélgetést.
Molnár György
Nem sokkal a cikk elkészülte után, Nagy Éva védőnő váratlanul
elhunyt. Temetésére 2018. június 5én kerül sor az Óbudai temetőben.
Fájó szívvel búcsúzunk tőle. Nyugodjon békében!

2018. március 26án került sor az Egészségház felújításának alapkő
letételére. Az ünnepélyes megnyitón részt vett Boldog István ország
gyűlési képviselő, Berec Zsolt Miklós a JászNagykunSzolnok
Megyei Közgyűlés alelnöke, Kovács József a Magyar Államkincstár
JNK Szolnok Megyei Igazgatója, Dr. Bodor Brigitta a Kunszentmár
toni Járási Hivatal vezetője és Sebestyén Ferenc a Megyei Önkor
mányzattól, a projektmenedzserünk.
A mai egészségház épülete 1950ben épült szülőotthon céljából, az
akkori Nőtanács szervezésében. A Nőtanács vezetője Tálas Ferencné
Karolina néni volt, akit szinte baráti szálak fűztek az akkori belügy
miniszter Gerő Ernő feleségéhez. A szülőotthon építésének szervezé
sére összehívott gyűlésen Gerő Ernő felesége is részt vett Tiszakürtön,
az építkezéshez szükséges pénzügyi fedezetet a minisztérium bizto
sította. Tiszakürt ebben az időben nagyközség, lakossága 5460 fő
volt. A szűlőotthonban egy orvos, Béziné Dr. Szabó Julianna és két
szülésznő, Szakács Juliska, valamint Cseppentő Julianna dolgozott.
Az én korosztályom itt született, nemcsak Tiszakürtiek, hanem a
szomszédos településekről is. 1961. évben, amikor központosították
a szülőotthonokat szinte utolsóként szűnt meg a tiszakürti, hiszen
ez volt az egyetlen ami szülőotthonnak épült.
Ezt követően orvosi rendelőként funkcionált az épület, körzeti orvosi,
védőnői, fogorvos szolgáltatásnak adott helyet. Az önkormányzat
anyagi lehetőségeihez mérten csak a legszükségesebb állagmegóvó
munkálatokat végezte el az épületen, ezért szükségessé vált az épület
felújítása. Jelenleg az orvosi rendelő épülete több kötelező egészség
ügyi alapszolgáltatás, háziorvosi, gyermekorvosi, védőnői, fogászat,
iskola egészségügyi szolgálat helyszínét biztosítja.
Az egészségház felújítására 47.549.181,Ftot nyertünk. A felújítás
magában foglalja a teljes homlokzati hőszigetelést, nyílászáró cserét,
padlásfödémek hőszigetelését, fűtéskorszerűsítést, elektromos kor
szerűsítést, napelemek betervezése, tartószerkezeteket nem érintő
belső átalakításokat, akadálymentesítést az épületen belül, belső
udvari parkolók és akadálymentes járdák, rámpa kialakítását.
A felújítás során épületen belül új helyre kerül a fogorvosi rendelő,
valamint beszerzésre kerül egy új fogorvosi szék, hiszen a régi már
szinte használhatatlanná vált.
A tervezett fejlesztés megvalósításától önkormányzatunk jelentős
energiamegtakarítást vár. Az épület felújítás nélkül már nem felelne
meg a korszerű egészségügyi szolgáltatások követelményeinek és
energetikai szempontból csak gazdaságtalanul lehetne működtetni.

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak akik segítettek abban,
hogy most itt álljunk egy projektnyitón, elsősorban Boldog István
képviselő úrnak, aki mindent megtett azért, hogy a kistelepülések is
méltóan fejlődjenek. Az elmúlt két évben 6 db pályázatot nyertünk
meg 248 733.585,Ft összegben. Köszönöm Berec Zsolt alelnök úrnak
is a segítségét és a biztatását, Karancsi Tamásnak és Sebestyén
Ferencnek, valamint Benkó Józsefnének a lelkiismeretes, áldozatkész
munkáját.
Majd Boldog István országgyűlési képviselő úr köszöntötte a meg
jelenteket, részletesen beszámolt arról, hogy az elmúlt két évben
mennyi uniós forrás érkezett térségünkbe, milyen beruházások vannak
folyamatban, szinte minden településen megújulnak az orvosi rende
lők, iskolák, óvodák, bölcsődék épülnek, illetve új munkahelyek
jönnek létre. Kitért arra is, hogy az elmúlt 8 évben jelentős fejlő
désen ment keresztül térségünk és amennyiben lehetősége lesz rá
ezt a munkát szeretné a jövőben is folytatni.
Képviselő Úr köszöntőjét követően elhelyeztük az alapkövet, körbe
jártuk még egyszer a régi épületet, majd a Községháza házasságkötő
termében állófogadást adtunk vendégeink tiszteletére.
Dr. Kiss Györgyné polgármester

Kérjük Önöket, hogy fogadják meg az alábbi tanácsainkat:
• A bejárati ajtó legyen több ponton záródó, korszerű zárral fel
szerelt. Az ajtó anyaga legyen masszív, fém vagy tömör fa. Fontos,
hogy a hátsó ajtók, garázsajtók is kellő védelemmel rendelkez
zenek. A legjobb ajtó sem véd, ha azt nyitva hagyjuk, vagy a
kulcsot a lábtörlő alá tesszük.
• Az ablakokat is megfelelő zárral kell ellátni, az üvegre lehet betö
résgátló fóliát ragasztani. A nyitva (bukóra) hagyott ablak vonzza
a betörőket, azt be kell zárni, ha elmegyünk otthonról.
• A lakásajtót, és a kertkaput akkor is zárja kulcsra, ha otthon
tartózkodik, hiszen így megakadályozza, hogy illetéktelen szemé
lyek jussanak be a lakásába. Társasházak esetében célszerű a
földszinti lakásokra rácsot szereltetni.
• A bejárati ajtóra és a névtáblára célszerű csak a vezetéknevet
kiírni. Ezáltal kevésbé lehet majd következtetni arra, hogy kik és
hányan élnek az adott lakásban.
• Utazási szándékáról ne beszéljen idegenek előtt, és amennyiben
huzamosan távol van lakásától, úgy gondoskodjon arról, hogy
postaládáját rendszeresen ürítsék, szellőztessenek, így azt a látsza
tot kelthetik, hogy az ingatlan lakott.
Amennyiben  a megtett óvintézkedései ellenére  mégis bűncse
lekmény áldozatává válik, kérjük, hogy haladéktalanul értesítse a
rendőrséget(107, 112)! Ne változtassa meg a helyszínt, mert nagyér
tékben megnehezíti a nyomok rögzítését, és későbbiekben az elköve
tők felkutatását. Fontos leszögezni, hogy minden körülmények között
nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre.
A mindig bezárt kapu, bejárati ajtó, ablak védvonalat jelent a
betörők, tolvajok és értéktárgyaink között. A szúnyoghálók csak a
rovarokat tudják távol tartani, a bűnözőket nem. Egy biztonsági
rács, egy védőfólia az ablaküvegen szintén erősítik otthonunk védel
mét. Hiába a csúcskategóriás riasztó, ha az nincs bekapcsolva. Csupán
egyegy mozdulat és megelőzhető a baj! Tegyük meg ezeket!
Fekete Tamásné c.r. őrgy. kiemelt főelőadó

Köszönjük mindazoknak, akik
özv. Mihalecz Mártonné
temetésén megjelentek, részvétükkel
és virággal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család.

Szeretnénk megköszönni
minden rokonnak, barátnak,
ismerősnek, szomszédnak, aki elkísérte
utolsó útjára szeretett édesanyánkat
Szeleczki Károlyné Irénke nénit
és osztozott gyászunkban.
Lánya Incike és családja
Fia Karcsi és családja

