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Falunap
Egy falunap mottója a „szeretet”. A szeretet szervezi

meg, a szeretet hozza haza az elszármazottakat, a
szeretet ülteti egy asztal köré a közösség tagjait. A
szeretet légköre megteremti a szívben a boldogságot.

Az élet nagyon megváltozott. Az emberek nagy részét
elviszi az élet a szülõhelyrõl, ahová mégis nagyon jó
visszatérni. Vannak, akik valaha nagyon fontosak voltak
számunkra, évek telnek el és nem találkozunk egy-
mással. Olyan jó, ha újra láthatjuk azokat a régi kedves
arcokat, amelyeken megjelenik a mosoly, az öröm, ha
meglátnak bennünket.

Ezért jó nagyon a falunap, mert alkalmat ad ezekre a
találkozásokra, amikor olyan jó emlékezni a régi
dolgokra, be tudunk számolni egymásnak arról, hogy mi
történt velünk, az utolsó találkozás óta. Újra megerõ-
södnek a szeretet kapcsolatok, a barátságok, vagy
éppenséggel újak is születnek.

Rengeteg gonddal kell megküzdenünk mindannyi-
unknak napról napra. Ezek a gondok sokszor nagyon
ránk nehezednek. A falunap ünnepet teremt. Most is
lenne mindenkinek munkája, de azt most félretettük,
mert ma ünneplünk. Az élet szürke folyamában jó
megállni és ünnepelni, mert ilyenkor új erõvel telik meg
az élet, a lélek. Erre pedig nagy szükségünk van.

Teljen el a mai nap a szeretet jegyében.
Örüljünk azoknak, akikkel újra találkozunk,
örüljünk azokkal is, akikkel gyakran
találkozunk, ez a mai találkozás legyen olyan
ráérõsebb, beszédesebb, és boldogítóbb. Így
éri el ez a nap a célját. Majd az ünnepi
asztalnál is lazuljon fel a gondok görcsébõl a
lélek, a mosoly, a barátság és a szeretet
érzésével.
A falunapot a szervezõk azért szervezték

meg, hogy az öröm és a szeretet boldog napja
legyen. Köszönet a fáradozásukért. Mi pedig
háláljuk meg azzal mindannyian, hogy azt
lássák az arcunkon, hogy érdemes volt
fáradni a megrendezéssel. Az elmenõk is a
szívükben örömmel távozzanak, hogy
nagyon jó volt itt lenni, itthon lenni és majd
újra haza fogunk jönni.

Szarvas András plébános
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület megtartott ülésén
beszámolókat hallgatott meg:
- Tiszakürt község közbiztonságának helyzetérõl, a közbiz-
tonság szilárdítása érdekében tett rendõri intézkedésekrõl.
-APolgárõrség 2011. évi tevékenységérõl.
-ASportegyesület 2011. évi tevékenységérõl.
-„Hulló Levelek” nyugdíjasklub 2011. évi tevékenységérõl.
- A Nagycsaládosok helyi egyesületének 2011. évi tevé-
kenységérõl.
-A2011. évi belsõ ellenõrzési tevékenység eredményeirõl.
- A képviselõ-testület a civil szervezetek anyagi támogatá-
sáról szóló döntését elhalasztotta az Önhibáján Kívül Hátrá-
nyos Helyzetû Települések támogatási pályázata elbírálásá-
ig.
- A képviselõ-testület módosította a pénzben és természet-
ben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletét.
-Aképviselõ-testület rendeletet alkotott a 2011. évi költség-
vetési zárszámadásról.
- A képviselõ-testület döntött az önhibájukon kívül hátrá-
nyos helyzetben lévõ önkormányzatok 2012. évi támoga-
tási igény I. ütemben történõ benyújtásáról.
- A képviselõ-testület döntött a rendelkezésére álló hitelke-
ret 2012. december 31-ig történõ meghosszabbításáról és a
hitelkeret biztosításához szükséges ingatlan fedezetrõl.
- A közelmúltban elhunyt Vári Nagy Árpádné örökösei fel-
ajánlották a hagyatékot képezõ Bozó M. úti ingatlant az
önkormányzat részére. A képviselõ-testület a felajánlást
elfogadta.
- Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a
bogarasi szemétszállítást a következõk szerint szabályozta:
A bogarasi kultúrház udvarán elhelyez egy szemétszállító
konténert, amelybe szerdai napon lehet a szemetet elhelyez-
ni.Aszemetet a REMONDIS Kft. csütörtöki napon szállítja
el.Aki saját kukát igényel, annak egyedi szerzõdést kell köt-
nie a REMONDIS Kft-vel. 80 literes kuka igénylésére az
egyedülálló 70 éven felüli személy jogosult.
- Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
havonta 21.210 Ft összegû mûködési célú tagi kölcsönt
nyújt a Tiszazugi LEADER Egyesület számára 4 hónapon
keresztül.
- Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
havonta 2121 Ft összegû tagdíjat fizet a Tiszazugi
LEADER Egyesület számára.
-A képviselõ-testület döntést hozott a tanyagondnoki szol-
gálat tevékenységi naplójával kapcsolatban, hogy eltekint
attól, hogy a tanyagondnok a tevékenységi naplót minden
nap minden ellátottal aláíratja.
- Megkereste az önkormányzatot Szentiványi Zoltán, hogy
azon a területen, ahol az önkormányzat korábban is tervez-
te, szeretne egy bentlakásos idõsek otthonát építeni a Zöldfa
úton a zártkertek területén. Ezen felül tervezi a kikötõ be-
üzemelését.Ahhoz, hogy a szociális intézménnyel el tudjon
indulni, területet kell vásárolnia, a szennyvíztisztítótól be-
felé 4-5 telekre van szüksége, az önkormányzat 1106 hrsz.-
ú területe van középen. A képviselõ-testület úgy tárgyalt a
vállalkozóval, hogy csak úgy adja el a területet, ha egyálta-
lán eladja, ha az valósul meg rajta záros határidõn belül,
amit tervez.

2012. április 26-án

2012. május 16.

2012. május 31.

- Ezen ülésén a képviselõ-testület jóváhagyta 4,9 millió Ft
hitel felvételét.
- Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
elfogadta, hogy a Pallér Vertikál Kft. az általános iskola
akadálymentesítési munkáinak határidõ utáni befejezéséért
ne meghiúsulási kötbért, hanem késedelmi kötbért fizessen
az önkormányzatnak.
- Tiszakürt Községi Önkormányzat pályázatot nyújtott be a
parlagfû-mentesítéshez szükséges eszközök beszerzésére a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által létre-
hozott „Megyei Parlagfû-mentesítési Alap” támogatásának
elnyerésére.

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete hoz-
zájárul, hogy a Szociális Szövetkezet (képviselõje: Sánta
Dezsõ Kunszentmárton, Izabella kir. út 19. 5440) telep-
helyét a Tiszakürt, Táncsics M. u. 1. sz. alatt lévõ önkor-
mányzati ingatlanba bejegyeztesse. Késõbbi megállapodás
alapján a képviselõ-testület az ingatlant bérbe adja a Szoci-
ális Szövetkezet részére.
- Ugyanezen ülésen a képviselõ-testület meghallgatta és
elfogadta a következõ beszámolókat:
- Tanyagondnok beszámolója a 2011. évi munkáról.
- Idõsek Klubja vezetõjének beszámolója a 2011. évi mun-
káról.
- Beszámoló a község csecsemõ és gyermekvédelmi tevé-
kenységérõl
- A családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat 2011. évi beszá-
molója
- A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
szóló 2011. évi beszámoló
- Az általános iskola gyermek- és ifjúságvédelmi tevékeny-
ségérõl.
- Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
megtárgyalta A Kunszentmártoni Többcélú Kistérségi
Társulás Közoktatási Intézkedési Tervének (2008-2013)
felülvizsgálatát és azt elfogadta.
- A képviselõ-testület rendeletet alkotott az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.
- A képviselõ-testület módosította a következõ helyi rende-
leteket:
- a helyi környezet védelmérõl, a közterületek és ingatlanok
rendjérõl, a település tisztaságáról szóló 7/2007.(IV. 13.)
rendelet,
- az állattartás helyi szabályairól szóló 8/2007.(IV. 13.) ren-
delet,
- a köztemetõkrõl és a temetkezés rendjérõl szóló
12/2000.(XI.30.) rendelet,
Mindhárom rendeletben csak a szabálysértésre vonatkozó
bekezdést kellett hatályon kívül helyezni. A szabálysértés
április 15-tõl kikerült az önkormányzat hatáskörébõl.
- A képviselõ-testület módosította a Tiszakürt Községi
Önkormányzat által fenntartott intézményekben alkalma-
zandó térítési és személyi térítési díj megállapításáról szóló
7/2004.(III. 25.) rendeletet.
- A képviselõ-testület meghatározta a Tiszakürt Község
Önkormányzata tulajdonában álló gépjármûvek viteldíj
tarifáit, döntött az autóbusz bérbevételekor nyújtható ked-
vezményes viteldíjakról.
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- Ugyanezen ülésen döntött a képviselõ-testület az önkor-
mányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek 2012. évi bérleti díjainak meghatáro-
zásáról.
- A képviselõ-testület megállapította a 2012. évi hulladék-
szállítási díjat.
- Határozatot fogadott el a képviselõ-testület a volt szemét-
telep elidegenítési tilalmáról és fenntartási, hasznosítási
kötelezettségérõl.
- Csépa község polgármestere felkérte Keresztes Anita
körjegyzõt, hogy 2012. június 1. napjától 2012. augusztus
31. napjáig lássa el a jegyzõ helyettesítését Csépa község-
ben.Aképviselõ-testület hozzájárult a helyettesítéshez.
- A képviselõ-testület elfogadta a Kunszentmártoni Kistér-
ség Többcélú Társulása társulási megállapodása módosí-
tását.
- A képviselõ-testület zárt ülésen döntött a kitüntetõ díjak
odaítélésérõl: Tiszakürt Polgárõr Egyesület, - Eiler László, -
Pálinkó Jánosné, - dr. Kiss Györgyné részére Tiszakürt
Községért Emlékplakett arany fokozat, Mári Anita és
Benke Ádám részére Tiszakürt Községért elismerõ oklevél.

Ezen ülésükön a képviselõ-testületek megválasztották az
általános iskola igazgatójának Mészáros Máriát, aki koráb-
ban a csépai tagiskola vezetõje volt.

- A képviselõ-testület rendeletet alkotott a helyi iparûzési
adóról. Az állandó jellegû iparûzési tevékenység esetében
az adó mértéke a 4.§-/1/ bekezdésben meghatározottak
szerinti adóalap 2 %-a.
Az ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység ese-
tén az adóátalány naptári naponként 1000 Ft.
- Elfogadta a képviselõ-testület a Körös-Tisza Menti Hulla-
dék Rekultivációs Önkormányzati Társulás társulási megál-
lapodása módosítását, és a Tiszazugi Ivóvízminõség-javító
Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosí-
tását.
- A képviselõ-testület megtárgyalta a Közbeszerzési Sza-
bályzat módosítását és azt elfogadta.
- A képviselõ-testület megtárgyalta Tiszakürt-Nagyrév
Községek Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgáltatás Tár-
sulása szakmai program felülvizsgálatát, valamint a szerve-
zeti és mûködési szabályzatának felülvizsgálatát és elfo-
gadta azokat.
- A képviselõ-testület megtárgyalta Seres Zoltán önkor-
mányzati lakásra beadott lakásbérleti kérelmét és azt eluta-
sította.
- A képviselõ-testület kijelölte értékesítésre a 1106 hrsz.-ú
önkormányzati területet.

2012. június 29. együttes ülés Csépa községgel

2012. június 29.

Keresztes Anita körjegyzõ

( A testületi ülésekrõl készült jegyzõkönyvek hiteles másolata a
községi könyvtárban minden érdeklõdõ számára hozzáférhetõ.)

Tájékoztató az egészségügyi rendszert érintõ
2012. július 1-i struktúraváltással kapcsolatban

2012. július 1-jével a fekvõbeteg kórházi ellátórendszer
újraszervezése megtörtént.

Július 1. és 31. között átmeneti idõszak

Asürgõsségi betegek továbbra is elsõbbséget élveznek

Nem sürgõsségi ellátások

új rendszerben
Szentes Kórház

kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Kórház

Fontos megjegyezni, hogy a fenti változások a járóbeteg
ellátásra nem vonatkoznak, tehát a korábbi betegutak
továbbra is igénybe vehetõk.
Konkrét esetekben bõvebb információért háziorvo-
sukhoz lehet fordulni.

Az új rendelettel a jogalkotók olyan rendszert kívánnak
mûködtetni, ahol a betegek optimális idõn belüli hozzá-
férését biztosítják az állapotuknak legmegfelelõbb, bizton-
ságos és jó minõségû ellátáshoz.
Aháziorvos feladata továbbra is az ellátás „kapuõreként”, a
betegút felügyelõje.

van érvényben a
zökkenõmentes ellátás érdekében.
Eszerint:
- ,
õket az átmeneti idõszakban sem lehet elsõdleges ellátás
nélkül tovább küldeni az intézményekbõl.
- esetén továbbra is fennáll az a
lehetõség, hogy a térséghatáron túli szolgáltató fogadja az
oda beutalóval rendelkezõ beteget, amennyiben kapacitása
engedi.
- Július 1-je elõtt már kiállított beutalóval a beteg továbbra
is mehet a beutalóban szereplõ intézménybe.
-.Egy már megkezdett ellátás esetében a korábbi szolgál-
tató nem utasíthatja el a beteget.
- 2012. július 1-je elõtt Tiszakürt fekvõbeteg ellátás
vonatkozásában elsõdlegesen a JNKSZ Megyei Hetényi
Géza Kórházhoz tartozott.
Az az elsõdleges sürgõsségi ellátás, ill.
számos szakma kapcsán hoz, más szak-
mákban a hoz
tartozik.

Dr. Kecskés Béla

Alapítványi Hírek
A Tiszakürti Iskola Tanulóiért Alapítvány az idén március
17-én tartotta 19 órai kezdettel a szokásossá váló bálját. A
kezdeti köszöntõt követte a tanulók táncbemutatója és
érdekességként a tanárok is bemutattak egy gyönyörû
néptáncot a közönség lelkes tapsával kisérve. Ezt követte a
vacsora és a hajnalig tartó tánc a kitûnõ zenére. Aki
kimelegedet mindenféle hûtött italokat fogyaszthatott a
büfében. Nem csak ilyen módon lehetett támogatni a tanuló
diákokat. A 2011-es évben felajánlott munkabérek 1%-át
235.364 forintot volt lehetõsége a kuratóriumnak átutalni a
diákok részére. A középiskolában, fõiskolán, egyetemen
tanulók 100.000 forintot kaptak. A jelenlegi általános
iskolában tanuló diákok 135.364 forint összegben oktatói
filmeket kaptak.
Köszönjük az irányunkban megnyilvánuló lakossági
támogatást, amit a kuratórium legjobb tudása szerint
igyekszik felhasználni.

Kuratórium vezetõsége

STRATÉGIA

- Miért van a méheknek királynõjük?
- Mert ha koalíciós kormányuk lenne, eszük ágában
sem volna mézet gyártaniuk.
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2012. június 16-án a tiszakürti általános iskolában ismét
lezárult egy tanév. Ezalatt a tíz hónap alatt mind a tanulmá-
nyi munkában, mind a gazdálkodás terén számos kihívással
kellett megbirkóznia az iskolavezetésnek, a pedagógusok-
nak és a tanulóknak egyaránt.
A 2011-es gazdasági évet több éve már a takarékos gazdál-
kodás, a megfeszített költségvetés teljesítések folyamatos
áttekintése és megbeszélése a fenntartó önkormányzat pol-
gármestereivel, pénzügyi szakembereivel jellemezte.
Az intézmény igen nehéz gazdasági helyzetét igyekezte
enyhíteni az iskolavezetés a pályázati lehetõségek maximá-
lis kihasználásával. Több pályázat is segítette ebben a tanév-
ben is az oktató-nevelõ munkát.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által meghir-
detett Útravaló MACIKA ösztöndíjprogram célja, hogy
segítse a hátrányos helyzetû gyerekeket abban, hogy tanul-
mányaikat érettségit adó középiskolában folytathassák.
A 17 pályázó tanulóból 12 fõ vehetett részt a programban,
akiket 6 mentortanár segített ebben az évben. A pályázat
összege: 385.000 Ft (tanulói) és 770.000 Ft (mentori).
Több éve mûködteti iskolánk az integrációs pedagógiai
rendszert, amely elsõsorban a halmozottan hátrányos hely-
zetû tanulók tanulmányi munkáját segíti egyéni foglalko-
zásokkal, kulturális rendezvényekre való eljutással. Az IPR
teszi lehetõvé azt is, hogy a tantermeink gyermekbarátokká
váljanak az új tantermi berendezések által. Új oktatási mód-
szereket sajátítunk el továbbképzéseken, melyek segítsé-
gével a tanítási órák színesebbek, a tananyagok könnyebben
elsajátíthatóbbak.
Ebben az évben a pályázat teljes összege: 7.172.391 Ft. Eb-
bõl a tiszakürti óvoda mûködtetésre 279.000 Ft-t, pedagó-
gus-bérkiegészítésre 180.000 Ft-ot, tiszakürti iskola mû-
ködtetésre 1.267.500 Ft-ot, bérkiegészítésre 1.125.000 Ft-ot
használhatott fel.
Elvégeztük a tanévben munkatervünkben kitûzött feladata-
inkat. Sikeres tanévet tudhatunk magunk mögött.
E tanévben szervezett rendezvényeink (az iskolai és köz-
ségi ünnepségeink, a társuláson belüli komplex tanulmányi,
kulturális és sport versenyek, projekt napok, a falusi, kistér-
ségi költészet napi szavalóverseny, színházlátogatások,
kirándulások, a sportegyesülettel és a nagycsaládosokkal
közösen szervezett gyermeknap, a sport versenyek) a gyere-
kek fejõdését szolgálták.
A legjobbak közül felsõ tagozaton 3 tanulónak kiváló lett az
eredménye, az alsó tagozaton 11 gyermek büszkélkedhet
ezzel, 3-mal többen, mint tavaly.

: Péter Márk László, Gulyás Dávid Imre,
Varga Dóra, Ónodi Klaudia, ,Mucsi Vivien, Balla Boglárka,
Csikós Zoltán, Felföldi Máté Mihály, Kocsis Bertalan,
Szabó Szabolcs, Szántó Patrik, Sóspataki Boglárka, Tompa
Dávid, Gyertyák Viktória
Ebben a tanévben is nagyon sok diák vett részt a legkülön-
bözõbb tanulmányi versenyeken. Az eredmények jól tükrö-
zik, hogy a pedagógusok felkészítõ munkája és a tanulók
befektetett energiája nem volt hiábavaló.
ORSZÁGOS TANULMÁNYI VERSENYERED-
MÉNYEK:

Kitûnõ tanulók

1. Mozaik tanulmányi verseny
Felkészítõ tanár: VargaAntal

Véget ért a 2011/2012-es tanév
Természetismeret: Balogh Ádám 943/45, Sóspataki
Boglárka 943/45
Történelem: Tóth Attila 658/76, Tompa Dávid 943/140,
Zsigárcsik Norbert 943/143
Földrajz: Tompa Gergõ 453/70, Patai Zoltán 453/59
Angol: Gulyás Zsófia 876/105, Fábián TóthAnita 876/151

Felkészítõ tanár: VargaAntal
Gyertyák Viktória, Zsigárcsik Norbert, Bartusz László
119/29

Felkészítõ tanár: Tálasné Nagy Judit
Kocsis Mihály Bertalan, Szántó Patrik, Tompa Dávid,
Fábián Tóth Erika, Fábián TóthAnita

Felkészítõ tanár: Tálasné Nagy Judit, Kovácsné Doma
Ildikó, Mátyus Jánosné
2. osztály - matematika: Balla Boglárka 367/27, Csikós
Zoltán 367/30, Felföldi Máté Mihály 367/26, Fodor
Viktória 367/28, RabAndrás 367/29
3. osztály - matematika: Szántó Patrik 400/24, Kocsis
Bertalan 400/16, Szabó Szabolcs 400/16, Szécsi Martin
400/26, Szabados Kevin 400/17.
Nyelvtan: Kocsis Bertalan 423/12, Szécsi Martin 432/20.
Környezet: Szántó Patrik 397/11, Kocsis Bertalan 397/14.,
Szabó Szabolcs 397/17.
4. osztály - nyelvtan: Szunyogh Cintia 316/21
MEGYEI VERSENYEK

Felkészítõ : Hajdú Lajos képviselõ úr
Szabó Szabolcs (3.o.), Tóth Attila (7.o.), Oberna Réka,
Tompa Gergõ

Felkészítõ tanár: Tálas Melinda, Mátyus Jánosné, Muzamel
Gyula
4. osztály: Felföldi Barbara 333/178, NémethAlex 333/205,
Papp Dávid 333/238, Váradi Ivett 333/289, Németh Beatrix
333/290
5. osztály: Tompa Dávid 273/109, Sóspataki Boglárka
273/231
6. osztály: Gyertyák Viktória 286/223, Bartus József
286/258, Zsigárcsik Norbert 286/271
7. osztály: Varjasi Péter 239/166, Tompa Gergõ 239/190,
Gulyás Zsófia 239/192, Velõ Gábor 239/223

eredményeirõl a Hírmondó elõzõ számában
olvashattunk.
INTÉZMÉNYI VERSENYEK

10 tanuló
6. osztály: Gáll Niké 1. hely, Trucz Renáta 2. hely, Bartus
József 3. hely, Gyertyák Viktória, Bertók Csenge, Oberna
Renáta
7. osztály: Mága Antal 1. hely, Gulyás Zsófia 2. hely, Büt-
tösi Dorina
8. osztály: Ürmös Gábor 2. hely

3-4. osztály: Szántó Patrik, Gáll Netta, Papp Ádám,
Szabados Kevin 2. hely - Kocsi Bertalan, Szabó Szabolcs,

2. Hadak villáma országos történelmi verseny

3. Jonatán levelezõverseny

4. KVALITÁS

1. KRESZ verseny megyei

2. Zrínyi matematika verseny

Kistérségi és a községi MESEMONDÓ ÉS SZAVALÓ-
VERSENYEK

1.Petõfi szavalóverseny

2. Komplex verseny 48 tanuló
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Szécsi Martin, Katona Barbara 4. hely- Szunyogh Cintia,
Váradi Ivett, Gulácsi Attila, Németh Alex 3. hely - Németh
Beatrix, Kiss Bence, Papp Dávid, Felföldi Barbara 4. hely.
5-6. osztály : Tompa Dávid, Szûcs Zoltán, Zsoldos Attila,
Téren Dávid 2. hely - Sóspataki Boglárka, Kutas Liliána,
Fábián Tóth Erika, Fehér Erik 3. hely - Gáll Niké, Zsigárcsik
Norbert, Gyertyák Viktória, Bertók Csenge 3. hely - Balogh
Ádám, Bartusz László, Rácz Krisztián, Bartus József 4. hely
7-8. osztály: Kalló Enikõ, Barta Ildikó, Sõrés Renáta,
Krasznai Regina 3. hely - Ürmös Gábor, Patai Zoltán, Trucz
Zoltán, Gulyás Sándor 4. hely - Varjasi Péter, Tompa Gergõ,
Tóth Attila, Velõ Gábor 3. hely - Oberna Réka, Büttösi
Dorina, Csatos Henrietta, Kalló Eszter 4. hely.
Iskolánk hagyománya, hogy a tanévzáró ünnepségen pol-
gármester úr jutalmazza iskolánk legeredményesebb tanu-
lóját. A címért minden tanuló ringbe száll szeptember else-
jén. Pontozásos rendszer segítségével döntünk év végén.Az
elért eredményekbe a tanulmányi eredmény is beszámít. A
pontverseny a következõképpen alakult a 2011/2012-es
tanévben:
6. Tompa Gergõ 79 pont
5. Gulyás Zsófia           88 pont
4. Sóspataki Boglárka  89 pont
3. Gyertyák Viktória    91 pont
2. Zsigárcsik Norbert 101 pont

Így õ vehette át
Tálas László polgármester úrtól
az emlékplakettet.
Nemcsak a tanulmányi versenyek tekintetében, hanem a
sportban is kiváló eredményeket könyvelhetnek el tanu-
lóink. A tanév során ezekrõl folyamatosan beszámoltunk
ezen újság hasábjain. A teljesség igénye nélkül részt vettek
a diákok futóversenyeken, duatlonon. Megmérettették ma-
gukat csapatban kosárlabda- és labdarúgás mérkõzéseken,
sakkversenyen. Alig akad olyan gyerkõc, aki ne büszkél-
kedhetne valamilyen sporteredménnyel. Köztük is sorren-
det állítottunk:
6. hely CsizmárDániel 42 pont
5. hely Szûcs Zoltán 43 pont
4. hely Váradi Ivett 56 pont
3. hely Gulyás Sándor 57 pont
2. hely Papp Ádám 60 pont

Számos sportversenyrõl
tért haza csillogó éremmel a nyakában.

Az elért eredmények tükrében
nyugodtan mondhatjuk, hogy
tanulóink és felkészítõik tartal-
mas munkát végeztek a tanév
során, hiszen a befektetett ener-
gia meghozta gyümölcsét.

Reméljük, hogy a 2012/2013-
as tanévet is ugyanilyen elége-
detten zárhatjuk majd le, mert a
tanulóink lelkesedése a követ-
kezõ tanévre is megmarad.

Iskolánk legeredményesebb
tanulója Tompa Dávid 5.
osztályos tanuló, aki 116
pontot szerzett.

Az idei tanév legeredményesebb sportolója Kalló Eszter
7. osztályos tanuló lett 61 ponttal.

Bódi Brigitta

OVIS ÉLMÉNYEK
A tavaszi hónapok sok izgalmas, élményben gazdag
eseményt tartogattak gyermekeink számára. Március 24-én
a nagycsoportosokkal és a középsõsökkel részt vettünk a
kistérségi "Mozdulj" sportnapon, melyre elõzetesen sokat
készültünk. A feladatokat nagyon élvezték a gyerekek és a
versenyzõ szülõk is egyaránt. Ez alkalomból óvodánk a
sikeres részvételért a "legösszetartóbb" csapat címet kapta.

honvédelmi

Április 20-án mindannyian Szentesen voltunk kirándulni a
Honvédelmi napon. Sok színes programban volt részünk,
melyeket a gyerekek eddig csak a televízióban láttak, most
viszont a valóságban is részesei lehettek. Ugráló vár,
kalandpark, katonai jármûvek, lövész és harci bemutatók
várták az érdeklõdõket.

családi

A következõ héten 27-én családi délutánra gyûltünk össze
az óvodában. A szülõk és a gyerekek egyaránt várták már
ezt az eseményt. Egész délután nagy sürgés-forgás volt az
udvaron. Nagyon sok virágpalánta gyûlt össze, melyeket a
gyerekek és az anyukák lelkesen ültettek cserepekbe,
ládákba, ágyásokba. Az apukák sem maradtak munka nél-
kül. Cserjéket, fákat ültettek és finom paprikás krumplit
fõztek az idõközben megéhezett seregnek.

A környezeti vetélkedõre május 7-én került sor. Az idõjárás
kicsit megzavarta a rendezvényt, de kis csapatunk így is
becsülettel helytállt a mezõnyben.
Május 15-én és 17-én a kicsik és középsõsök évzárójával
egybekötve tartottuk az Anyák napi ünnepélyt. Tavaszi
versekkel, dalokkal, tánccal köszöntöttük vendégeinket, az
édesanyákat, nagymamákat sajátkezüleg készített aján-
dékokkal leptük meg.
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ISKOLAI SPORT
LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA - Április 17-én Cibak-
házán játszottak a III. korcsoportos tanítványaink. Eredmé-
nyek: Tiszakürt- Cibakháza 2:0, Tiszakürt- Homok 0:5.
Játszottak: Balogh Ádám, Csatos Zsolt, Farkas Bence,
Fehér Erik, Nyerlucz Tamás, Szûcs Zoltán, Téren Dávid,
ZsoldosAttila, Takács Zalán, Jelenfi Martin.
SAKK - Április 21-én rendezték Tiszaföldváron a IV. Papp
Bertalan Országos Gyermek Sakkversenyt, ahol Szántó
Patrik- az elsõ játszmákban megilletõdötten, majd utána
remek játékkal- korcsoportjában 23 versenyzõ közül 7. he-
lyezést ért el. Köszönet a Tiszakürt Községi Sportegye-
sületnek az utazás és nevezési díj biztosításáért.

búzás...

BÚZÁS JÁNOS FUTÓ EMLÉKVERSENY - Szíves
meghívásnak tettünk eleget, amikor május 1-jén részt
vettünk Nyárlõrincen ezen a versenyen. A szülõk segítsé-
gével tudtunk elutazni a rendezvényre. Tizenöt versenyzõ
képviselte iskolánkat és településünket. Érmesek: 1. Papp
Ádám, Kalló Eszter 2. Szûcs Zoltán, Kalló Enikõ, Csizmár
Dániel, Gulyás Sándor 3. Csikós Zoltán, Rafael Gergõ.
Köszönet Gáll Csabának, Gállné Szûcs Évának, Csikós
Zoltánnak, Csikós Zoltánnénak, Kalló Leventének, Burai
Eszternek, Szûcs Zoltánnak és Váradi Józsefnek, hogy
segítettek a gyerekek utaztatásában és kisérésében.

FUSS AZ EGÉSZSÉGEDÉRT FUTÁS - Tizedik alkalom-
mal került megrendezésre a verseny. A jubileumi esemé-
nyen tizenöt település 168 futója vett részt. Sokan a Buda-
pest Sportiroda által készített egyedi rajtszámot viselve
érkeztek az Arborétum bejáratánál lévõ rajthoz. A meleg
ellenére sok család eljött, hogy ebben a rohanó világban
eltöltsön együtt néhány kellemes órát és sportoljon az

anyák napja

Május 25-én tartottuk meg nyílt gyermeknapunkat, ahol a
szülõk együtt játszhattak gyermekeikkel. Ugráló vár színe-
sítette a programot, melyet nagyon élveztek mindannyian.
A nap folyamán volt üdítõ, sütemény, gyümölcs, fõtt kuko-
rica. Másnap a községi Sportegyesület szervezésével egy
újabb egész napos program várta a nebulókat. Finom
ebédet kapott minden résztvevõ és kedvére szórakozhatott
felnõtt és gyermek egyaránt. A gyermeknapra a "Horváth
László Tiszakürtért" Alapítvány focikaput, a sportnapra a
sportegyesület két rollert ajándékozott óvodásainknak.
Köszönjük támogatásukat.
Iskolába készülõ gyermekeink június 8-án búcsúztak el az
óvodától és társaiktól. Nagy izgalommal készültek erre az
eseményre, hiszen rájuk õsztõl már egészen új feladatok
várnak az iskolában. Ez alkalommal köszöntek el Mezõ
Sándorné "Kati" óvó nénitõl és Hajdú Zsigmondné "Böbe"
daduska nénitõl is. Mindketten nyugdíjba mennek. Kívá-
nunk nekik jó egészséget, sok-sok pihenést és hosszú
boldog életet.
Minden kedves szülõnek szeretném megköszönni a tanév
folyamán nyújtott segítséget, érdeklõdést, mely gyermeke-
ink javát, fejlõdését szolgálta.

Gácsi Gyuláné tagintézmény vezetõ
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Eredmények: I.kcs 2 km 1. Papp Ádám, 2. Csikós Zoltán
II.kcs 2 km 1. Váradi Ivett, 2. Gáll Netta, 4. Dóczi Zoltán
III. kcs 4 km 2. Jónás Krisztina IV. kcs. 2. Kalló Eszter, 8.
Kalló Enikõ V. kcs 7 km 3. Gulyás Sándor, 4. Csizmár
Dániel, felnõttek: korcsortos 6. Csikós Zoltán senior: 3.
Paulovics Attila. Köszönet a segítõ szülõknek: Csikós
Zoltán, Kalló Levente, Váradi József.
AZ ISKOLALEDEREDMÉNYESEBB TANULÓJA
A 2011/2012. tanév legeredményesebb tanulója címet
Kalló Eszter 7. osztályos diák érdemelte ki, aki nagyon
szoros versenyben - mindössze egy ponttal elõzte meg
Papp Ádámot és 4 ponttal a harmadik helyezett Gulyás
Sándort. Eszter minden tanévben sok versenyen képviseli
iskolánkat, sok-sok érem bizonyítja tehetségét és
szorgalmát. Idei eredményei: Kürtkerülõ duatlon 1. hely,
Farsang Kupa kosárlabda csapat 2.hely, Vásárhelyi
Futófesztivál 3.hely, Búzás János Emlékverseny 1. hely,
Fuss az egészségedért futás 1. hely, Hármas-Körös-gáti
futás 2.hely. A tanévzáró ünnepségen vette át a Tiszakürt
Községi Sportegyesület által felajánlott kupát.

Paulovics Attila

egészségéért is. Pozitív tapasztalat, hogy ahol a szülõk futó-
cipõt húznak, a gyerekek is követik példájukat. Örömteli,
hogy sok gyermek ért célba, kipirult arccal egy jót futva az
egészségéért is. Ismét támogatók sokasága biztosította,
hogy a díjazás, a befutócsomagok és a különdíjak minõsége
is színvonalas legyen. Külön köszönet mindenkinek! Azt is
jó volt látni, hogy egy közös cél érdekében milyen sokan
segítettek. Az érmeket és különdíjakat Tálas László polgár-
mester úr, Turóné Guba Anna igazgatónõ és Katona József
úr a TKSE elnöke adta át. A tiszakürti dobogosok: óvodá-
sok: 1.Tálas Regõ Áron I.kcs: 1. Papp Ádám, 3. Csikós
Zoltán, II.kcs: 1. Váradi Ivett, 3. Dóczi Zoltán, III. kcs: 1.
Szûcs Zoltán, 2. Zsoldos Attila, 3. Jónás Krisztina IV.kcs: 1.
Kalló Eszter, 2. Nemes Evelin V.kcs: 1. Csizmár Dániel, 2.
Mucsi Enikõ, 3. Gulyás Sándor felnõttek: 1. Kovács Zita,
Fehérné Szõke Erika, Csikós Zoltán, Simon Szilárd,
Paulovics Attila, 2. Felföldi Mihály, 3. Gállné Szûcs Éva,
Tóth Éva és Benke Ádám.
Köszönet a futóverseny támogatóinak: Agro TÜZÉP-
Komlós Ferenc, Komlós Zoltán, Arborétum, Bordás
Élelmiszer -ifj. Bordás István, Budapest Sportiroda,
ComplexTraining Kalandpark-Gerebics Balázs, COOP
ABC- Tiszakürt, Dr. Kiss Györgyné, Hajdú Lajos
önkormányzati képviselõ, Hérán és Társa Bt.-Hérán József,
Horváth László Tiszakürtért Alapítvány, Körzeti Általános
Iskola és Óvoda, Körzeti Általános Iskola Diákön-
kormányzata, Körös Pharma Kft-Szt. István Gyógyszertár,
Korona ABC-Szabó László, Kunszentmáton és Vidéke
Takarékszövetkezet, Négy Kovács Kft.- Kovács Sándor és
családja, Tálas István és családja, Tiszakürti Iskola
Tanulóiért Alapítvány, Tiszakürt Községi Sportegyesület,
Ozirisz Kft-Szolnok és a Polgárõr Egyesület.
Köszönet a segítõknek: Asztalos Dániel, Bódi Brigitta,
Csizmár Dániel, Demény Jánosné, Felföldi Mihályné,
Fehérné Szõke Erika, Gállné Szûcs Éva, Gulyás Sándor,
Horváth Györgyné, Katona József, Kiss Lajos, Kocsisné
Kasza Mónika, Kovács Zita, Mátyus Jánosné, Nyikos Sára,
Rafael Gergõ, Rózsa Viktor, Szabó Erika, Szabó Mária,
Szabó Sándorné, Szin Tamás, Szõcs Lászlóné, Seres Irén,
Tálas Károlyné, Tálas László, Tálas Melinda, Tompa
Lászlóné, Turóné GubaAnna.
HÁRMAS-KÖRÖS-GÁTI FUTÁS - Május 26-án a Hor-
váth László Tiszakürtért Alapítvány támogatásával - az
iskolai tanévben sikeresen szerepelt versenyzõk - Szele-
vényen vettek részt ezen a hagyományos versenyen. Jó han-
gulatú rendezvényen, rekord létszámú futó vett részt.
Iskolásaink remek teljesítményt nyújtottak.

KÖSZÖNET
A község lakossága nevében szeretnénk megköszönni a
2012. július 14-i falunap megrendezéséhez nyújtott
támogatást, mellyel hozzájárultak rendezvényünk
sikeréhez és programjainkszínesítéséhez,gazdagításához.

Szponzoraink voltak:
Fekete Tamás ÚT-ÉP-KER 97 KFT
Rimai Útépítõ Kft
Schmidt gép 2002 Építõipari KFT
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet
Tálas László
Dr. Kiss Györgyné
Komlós Ferenc és családja
Nagysziget KFT
Genero KFT
Kiss György Bács Víz ZRT
Kemax KFT
Földvár Táp KFT
Kollárné Major Erzsébet
Szabó László Korona ABC
Konvex KFT Szolnok
Kovács Sándor Ruházat és ajándék üzlet
Hérán József
Arborétum
Körzeti Általános Iskola dolgozói
Csabai László
Vígh Zoltán
Bajzáth János Alpár-húsbolt
Katona József
Szeleczki Károly
Gulyás Kálmán
Nagycsaládosok Egyesülete
Bartus Sándor és családja
Complex Training KFT Gerebics Balázs
Csabai Lászlóné
Oriflame Vargáné Zsuzsa
Hajdú Lajos
K. Tálas László
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Sportegyesület hírei
Elõször néhány mondatban szeretném megemlíteni a május
hónapban történt eseményeket.
Május 1-jén hagyományosan megrendeztük a Tiszakürt
Cserkeszõlõ Öregfiúk labdarúgó mérkõzést, melyen a cser-
keiek visszavágtak az õszi vereségért - 4:1 arányba gyõztek.
Azok a kedves olvasók, akik folyamatosan követik híreinket
ebben az újságban, bizonyára emlékeznek, hogy Szántó Pat-
rik egy tavaszi versenyen különdíjban részesült, melynek
alapján támogatásunkkal részt vett Csépán a sakkversenyen.
Kiválóan szerepelt, hiszen korosztályában, erõs mezõnyben
második helyezést ért el. Gratulálunk neki, és kívánjuk,
hogy a jövõben is hasonlóan szép sikereket érjen el.
Sportegyesületünk ebben az évben is támogatta a Paulovics
Attila sporttársunk által szervezett „Fuss az egészségedért”
rendezvényt. Támogatta még egyesületünk a Tiszakürtön
megrendezett nyugdíjas találkozót.
Május hó végén iskolásaink részt vettek a Körös gátfutáson,
melyet egyesületünk szintén támogatott.
A Tiszakürti Sportegyesület életében az egyik legfontosabb
esemény a falusi Gyermeknap megrendezése. Reggel 9 órá-
tól este 9 óráig folyamatosan zajlottak az események a foci-
pályán, a díszkút környékén és a parkolóban. Nagy sikere
volt a kutyás bemutatónak, amely a pályán zajlott. Nemcsak
a gyerekek, hanem az õket kísérõ felnõttek is nagy érdek-
lõdéssel figyelték a Szolnoki Kutyaiskola által bemutatott
különbözõ feladatokat. A gyerekek örömére természetesen
lehetõség volt a bemutató után a kutyák megsimogatására és
etetésére. Ezután a gyerekek különbözõ sport és ügyességi
versenyeken vettek részt egészen az ebédig. A finom ebéd
elfogyasztása után természetesen nem pihenõ volt, hanem
újra indult a felhõtlen játékok sora. A színpadon szinte
folyamatosan szólt a zene, így a különbözõ táncok sem
maradhattak el.

Hatalmas csaták zajlottak a limbózásban illetve hullahopp
karikázásban is. A késõ délután fõ ese-ményei a labdarúgó
mérkõzések voltak. Ezen alkalommal avattuk fel a pályázati
pénzbõl beszerzett 5x2 új kapukat. Elõször az alsó
tagozatosok által szervezett két csapat játszott egy remek
mérkõzést. Ezután következett az anyák - lányok
összecsapás, majd zárásként az apák - fiúk mérkõzés.
Ezeken a meccseken elsõsorban nem az eredmény számított
(természetesen sport révén az is), hanem a jó hangulat, és a
jó szórakozás. Sokan várták az esti tábortüzet, ami ismét
volt. A tûzgyújtással akadt némi probléma, de ez csak

fokozta a jó kedvet, jó hangulatot. Az egész napos
rendezvényen sok szülõ, nagyszülõ vett részt segítõként is,
nekik külön szeretném megköszönni a résztvételüket. A
szervezõknek minden támogatás jól esik, itt szeretném
megköszönni a támogatóknak és a segítõknek a munkáját.
A IV. Falusi Gyereknap a Községi Önkormányzat, a
Községi Sport Egyesület, a Körzeti Általános Iskola és
Óvoda, a Diákönkormányzat, a Nagycsaládosok Egye-
sülete, a Gyermekvédõ Intézet és Gyermekotthon
összefogásával került megrendezésre.

Csabai László és családja, Mészáros Lajos és családja, Ifj.
Fekete Tamás Kunszentmárton, Tálas László polgármester
úr és családja, Kiss György Bács-Víz Zrt., Szeleczki
Károly alpolgármester, Dr. Kecskés Béla és családja,
Horváth László Tiszakürtért Alapítvány, Cirax KFT
Budakalász (Fábián Lajos), Kereszténydemokrata Néppárt
Jász-Nagykun Szolnok Megyei Szervezete, ANDA Kft.
Pécs, Prímagáz Hungária Zrt. Budapest, Nyugdíjas Klub,
Complex Training Kft (Gerebics Balázs), Katona József és
családja, Hérán József és Kovács Magdolna (Virágbolt),
Szabó László és családja, 4 Kovács Kft., Kiss Lajos és
családja, Aranyhal Horgász Egyesület, Fücsök László és
családja, V és Va Kft. Lakitelek (Varga Lajos), Kocséri
Zoltán és családja, Arborétum, Mári Anita, Velõ Gyöngyi,
Szín Tamás, Urbán Franciska, Felföldi Mihályné és
családja, Szabó László Korona ABC, Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központ, Agro-Tüzép Cserkeszõlõ, és
végül, de nem utolsó sorban a szakácsok: Komlós Ferenc,
Gulyás Kálmán, Tatár Sándor és Gácsi Gyula, Hajdú Lajos
és Berezvai József.

Természetesen rengeteg fotó készült a nap folyamán,
melyek felkerültek a facebook közösségi oldalra, kérem,
akinek lehetõsége van, tekintse meg azokat.
Mint minden évben idén is eljött az iskolások számára a
tanévzáró. Ez évben a Sportegyesület által díjazott 'jó tanu-
ló, jó sportoló' címet Kalló Eszter 7. osztályos tanuló érde-
melte ki. Gratulálunk neki, és további sikereket kívánunk!
Szeretném tájékoztatni a tisztelt olvasókat, hogy a tavalyi
nyertes pályázatunk második részének, 304.000,- Ft levá-
sárlása június 30-ig megtörtént, melyen különbözõ sport-
eszközöket szereztünk be.
Ezután következett a falunapi labdarúgó torna a Tabán
Kupa. Idén 10 csapat nevezett. Két, öt fõs csoportba sorol-

Arendezvényt támogatták:
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RENDÕRSÉGI HÍREK

Virágcserép

Borospince

Figyelem! Csalók!

Hátrahagyott nyúlcipõ !

Egy helyi hölgy 2012. június 05-én bejelentést
tett, miszerint a nap folyamán, amíg õ nem
tartókodott az otthonában, ismeretlen elkövetõ
a bezárt lakásába - feltehetõen a virágcserép
alatt hagyott kulccsal - bejutott és az asztalon
hagyott mobiltelefonját eltulajdonította, majd
az ajtót visszazárta az elkövetõ és a helyszínrõl
eltávozott. A telefon gazdájának a lopással
15.000,- Ft kára keletkezett.

2012.június 20-án bejelentés érkezett a
kapitányságra, miszerint Tiszakürt nagyüzemi
borospincéhez kerítéskivágás módszerével
ismretlen tettes bejutott az udvarra, majd az ott
lévõ borospincébe ajtókifeszítéssel behatolt és
onnan 21 db rozsdamentes acél rácsos járlapot
eltulajdonított 200.000 Ft értékben.

2012. június 28-án ismét kihasználták a csalók
egy helyi idõs hölgy figyelmetlenségét. A
hölgy épp az udvaron tartózkodott, amikor egy
férfi udvariasan bemutatkozva közölte, hogy õ
az önkormányzattól jött és pénzt hozott neki,
mivel a nyugdíja nem éri el a 100.000- Ft, ezért
azt kiegészítik. A kérése csak az volt, hogy
hozzon neki a hölgy egy 10.000 Ft-os bankje-
gyet, mert ennyit kell visszaadni az összegbõl
és egyébként is szeretné felírni a bankjegy sor-
számát is. Ezt követõen 20.000 Ft-os bankje-
gyet is kért volna a csaló, de a hölgy azt már
nem tudott neki adni. Kis idõ elteltével már két
férfi tartózkodott a lakásban, majd távozáskor
kérték az idõs hölgyet, hogy zárja be a kapuját,
mert majd visszajönnek és hozzák neki a
nyugdíjkiegészítést.Ahölgy visszatérve a szo-
bába észlelte, hogy hûlt helye van 100.000.-
Ft-jának.

Szintén idõs hölgy tett bejelentést 2012.július
11-én, mivel mozgáskorlátozott jármûvével
Tiszakürt utcáján közlekedve, 2 ismeretlen fiú
lépett oda hozzá, hogy segítenek tolni a
mozgáskorlátozott kocsiját. Az idõs hölgy
nem igényelte a segítséget, sõt tiltakozott a
felajánlkozás hallatán. Ekkor az egyik fiú, a
kocsin elhelyezett szatyorból kivette a hölgy
pénztárcáját és azzal sietve elfutottak, de az
egyik fiú a nagy sietségben otthagyta a papu-
csát.
Szerencse a szerencsétlenségben, hogy fél óra
elteltével a két fiú megjelent a sértettnél és a
pénztárcát a benne lévõ dolgokkal hiánytala-
nul visszaszolgáltatták.

Jordán Katalin r. õrnagy
bûnmegelõzési fõelõadó

va körmérkõzés alapján került sor a lebonyolításra. A csoportok elsõ két
helyezettjei mérkõztek meg a döntõbe jutásért. Nagy csaták voltak mind
a csoportmérkõzéseken, mind pedig a helyosztókon. Végül a következõ
sorrend alakult ki:
1. KTE (Kunszentmárton)
2. MRM TEAM (Szabadka)
3. NPHungária (Kunszentmárton)
4. Szom a Szádat (Szentkirály)
5. T abán FC (Tiszakürt)
6. Gyógygödör (Tiszainoka)
7. Megújulás FC (Tiszaföldvár)
9. Pótkerék (Cibakháza Tiszakürt)
10. Hejõkürt
Gólkirály: Imrei Kálmán (KTE)

Legjobb kapus: Radnóti Máté
(Szom a Szádat)
Legjobb játékos: Szabó Kornél
(MRM Team)
Külön szeretném megköszönni
a finom ebédet a szakácsoknak
és segítõiknek: Gulyás Kálmán,
Tatár Sándor, id. Bordás István,
Komlós Ferenc és Berezvai
József.

Ezúton hívom fel a Sportegyesület tagjainak figyelmét, hogy az
elkövetkezõ rendezvényeinken a szervezésben és lebonyolításban
nagyobb aktivitást mutassanak.
Ismét felvetõdött a pince helységben kialakítandó kondi terem igénye.
Természetesen ez csak akkor valósulhat meg, ha mi magunknak rendbe
hozzuk és berendezzük a pincét. Ehhez pedig nem elég egy-két ember
munkája, hanem csapatmunka szükséges.
Akövetkezõ események, amelyeket szervezünk, illetve támogatunk:
-Augusztus 11. Erdõkürt 'Kürtök találkozója Polgármesterek kupája‘
- Szeptember -Anda Kupa, valamint szüreti futás
Igény esetén augusztusban megrendezzük a csocsó bajnokságot, mely
gondolatként felmerült néhány sporttársunkban..

Sóspataki Gyula TKSE tag

PROGRAMAJÁNLÓ

-Augusztus 7-tõl szeptember 1-ig minden kedden
és csütörtökön délután gyermekprogramokkal
várjuk az unatkozó diákokat a mûvelõdési
házban.
- Augusztus 11-én

lesz Erdõkürtön.
Testvértelepülések

találkozója
-Augusztus 20-án rendezzük meg az

Jelentkezni lehet a könyvtárban személyesen
vagy telefonon a 0656-318-051 számon 2012.
augusztus 6- 16-ig!
- Szeptember 15.

V. BOGRÁCSOS FÕZÕVERSENYT.

SZÜRETI MULATSÁG
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Májusban érkezett szerkesztõségünkhöz Szentesrõl feladói cím
nélkül e levél azzal a kéréssel, hogy tegyük a Hírmondóben.közzé

Nyílt levél a Tiszakürti horgászoknak

Tisztelt Tiszakürti horgászok!
Kovács István budapesti horgász vagyok. 2011 augusztusá-
ban Tiszakürtnél horgásztam a Tiszában. Horgászhelyet
kerestem egy több napos horgász kiránduláshoz baráti társa-
ságnak, ami az alábbiak miatt Tiszakürtnél elmaradt. Ami-
kor odaértem, már horgászott egy hatvan körüli úriember és
egy tizenhét év körüli kislány. Csak ámultam. Úgy tizenegy
óra lehetett az idõ. Eddig semmit sem fogtam öt órától, õk
viszont szedték számolatlanul a szebbnél szebb keszegeket,
kárászokat. Nem bírtam tovább, odamentem beszélgetni,
nem utolsó sorban megérdeklõdni a fogásuk titkát. Az úri-
ember a lehetõ legbarátságosabb modorban fogadott, és
készségesen megmutogatta a felszerelését és segített az ete-
tõanyag elkészítésében is. Ettõl kezdve minden megválto-
zott, nekem is jöttek szépen a halak. Délután három órakor
összepakolt az idõs ember és a nagylány. Elköszöntek és
elváltunk azzal, hogy másnap négy órakor találkozunk.
Mire én a vízpartra értem elõzõ napi alkalmi ismerõseim
már ott ültek és szereltek szorgalmasan lámpáknál. Leültem
és beszélgettünk, vártunk, hogy világosodjon. Beszél-
gettünk és szépen gyûjtöttem az információt a Tiszáról.
Kiderült, hogy a tiszakürti egyesületet õ alapította. Kivi-
lágosodott, bedobáltunk, most már én is meg voltam
elégedve, hiszen megjöttek a pontyok is. Tíz óra után történt
az, ami végül is elrettentett a Tiszakürti horgászattól. Meg-
jött egy harmincöt év körüli fiatalember. Se jó reggelt, se jó
napot, rögtön a tárgyra tért. Jó lenne elhagyni ezt a helyet,
mert ez az enyém, közölte szárazon az idõs emberrel és a
nagylánnyal. Az idõs ember nyugodtan mondta, hogy egy
órakor kezd pakolni utána szabad a hely. A fiatalembernek
ez nem nagyon tetszett, mert csak azt kiabálta, hogy ezt a
helyet az apjával együtt õk etetik, így ez az õ helyük.
Ajánlom a tisztelt Tiszakürti horgászoknak, hogy olvassák
el a horgászrend 24. pontját, ami egyértelmûen leírja, hogy
TILOS foglalni horgászhelyet, kivéve, ha a víz hasznosítója
másképp rendelkezik. Itt ebben az esetben errõl szó sincs.
Kérdeztem az idõs embert, hogy miért nem utasítja rendre a
fiatalembert? Csak annyi volt a válasz, sokan azt hiszik,
hogy ha van engedélyük, akkor már horgászok is. Az idõs
ember összepakolt, odajött hozzám elköszönni. Barátsággal
váltunk el. Azt hiszem, a vízparton születnek igazi barát-
ságok. Itt született, büszke vagyok rá.

Budapest, 2012. 03. 05.  Kovács István

„Csak az évek múlnak, mi nem öregszünk.”

Mint az elõzõ lapszámban klubtársunk már leírta, hogy a
Hulló Levelek Nyugdíjas Klub 25 tagja az éves nagytalál-
kozóra készül.Aszervezés zökkenõmentes volt és így 2012.
május 12-én megrendezésre került a testvérklubok találko-
zója. Ez a kapcsolat már 15 éve tart, amire nagyon büszkék
vagyunk. Minden évben 5-6 klubot hívunk meg a találko-
zónkra, és viszonzás képpen az általuk szervezett rendez-
vényen mi is tiszteletünket tesszük.
A mostani találkozón 120 fõ vett részt, vacsorával kedves-
kedtünk a vendégeknek, a felhõtlen jó kedvrõl a tagok, a
talpalávalóról, pedig a Matyus Bihari páros gondoskodott.
Az ünnepséget a Tiszakürti Általános Iskola táncosai nyi-
tották meg. Ezt követõen a cibakházi és a martfûi népdalkör
tagjai énekeltek és szép szavalatokkal gazdagították a
mûsort. Rendezvényünk sikeréhez hozzájárultak támoga-
tóink, akiknek ezúton is szeretnénk megköszönni segít-
ségüket. Támogatóink voltak: Tálas László Tiszakürt pol-
gármestere, Szendreiné Kiss Erzsébet Tiszainoka polgár-
mestere, Hegyes Zoltán Cibakháza polgármestere,
Szeleczki Károly alpolgármester, Komlós Ferenc
képviselõ, Matyus Jánosné Tiszakürti Körzeti Általános
Iskola, Tiszakürti Sportegyesület, Mûvelõdési ház
dolgozói, Nagysziget Kft.. Molnár Károlyné klubvezetõ

Egy csepp vér sokat ér!

Elõször is szeretnénk megköszönni, hogy lehetõséget
kaptunk a Falunapon a véradó kitüntetések átadására. A
véradóknak Veres Margó köszönte meg önzetlen segít-
ségét.Akitüntetéseket Veres Margó és Tóth Lenke a vörös-
kereszt részérõl és Tálas László polgármester úr adták át.
A kitüntetéseket: Ordasi László 40X, Sóspataki Gyula
40X, Szõgyör Sándorné 40X, Szõgyör Sándor 30X,
Zsombik Lajosné 25X, Tompa Ferencné 10X, ifj. Szabó
András 10X véradásért vehették át.
Ezúton is gratulálunk a kitüntetetteknek és minden véra-
dónak kívánunk jó egészséget és még sok-sok véradást.
Ezúton kérünk mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és
beteg embertársain szeretne segíteni, jelentkezzen
véradásra! Hiszen mindenki tudja, a vért mással pótolni
nem lehet, sem üzletben nem árulják. Kérjük, az egész-
séges embereket segítsenek a beteg embereken.
Következõ véradásunk: szept. 20. csütörtök 13-16-ig és
dec. 20. csütörtök 13-16-ig az orvosi rendelõben. Segítõ
szándékukat elõre is köszönjük.

Vöröskereszt vezetõsége

ANYAKÖNYVI HÍREK

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

MARTÓK ILDIKÓ ésENGELRÓBERT

SZIN ZSANETT és CSTÓ JÓZSEF

ZSEMBERIANITAésANDONOV NIKOLAY

FARKAS KRISZTINAés TRENCSÉNYI OLIVÉR MIHÁLY

HALÁLOZÁS

ID. BENKÓ JÓZSEF

CSIKÓS KÁROLY

PÉNTEK GYULA

GÁCSI GYULÁNÉ

Felszabadulás u. 15.

Muszályszõlõ 5.

Táncsics M.út 42.

(Molnár Erzsébet ) Régivásártér u. 16.
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Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása elõtt az
et, valamint a vonatkozó

t alaposan tanulmányozzák át a
megváltozott és szigorodott feltételek miatt!

Támogatás vehetõ igénybe az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 2. § (1)
bekezdése alapján4 célterületre.

(1. célterület)

(2. célterület)

(3. célterület)

(4. célterület)

52/2012.
(IV. 8.) VM rendelet 79/2012. (VI. 20.)

számú MVH Közlemény

a)

b)

c)

d) da)
db) dc)

dd) de) df)
dg)

falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások
kialakításához, már mûködõ falusi szálláshelyek bõvítéséhez,
korszerûsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik
fejlesztéséhez;

egyéb szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások
kialakításához, már mûködõ egyéb szálláshely és kapcsolódó
szolgáltatások kialakításához, bõvítéséhez, korszerûsítéséhez,
akadálymentesítéséhez, szolgáltatásaik fejlesztéséhez,

;a vidéki térségekben gyermek- és ifjúsági turizmushoz
kapcsolódó minõségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások
kialakí tásához, már mûködõ szál láshelyek bõvítéséhez,
korszerûsítéséhez, akadálymentesítéséhez, szolgáltatásainak
fejlesztéséhez

szálláshelyhez nem kötõdõ; agroturisztikai
szolgáltató tevékenységhez, lovas turisztikai szolgáltatáshoz,
vadászturizmushoz, erdei turizmushoz, horgászturizmushoz,
vízi turizmushoz, borturizmushoz kapcsolódó épület, építmény
kialakításához, bõvítéséhez, átalakításához és eszközrendszer
fejlesztéséhez

AZ EURÓPAI MEZÕGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL
ATURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSÉHEZ

a LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével
A 4 célterületre vonatkozó pontos meghatározások a
jogcímrendeletben találhatóak, melyre ügyeljenek.

5. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult

a természetes személy,

a mikro-, kis- vagy középvállalkozás,

a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat vagy a
helyi önkormányzatok, önkormányzati társulás,

a nonprofit szervezet, és

az egyház

10. § (1)Atámogatási kérelmet az egyes mezõgazdasági és agrár-
vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén postai úton
2012. július 1. és július 31. között lehet benyújtani az MVH által
rendszeresített és az MVH honlapján közzétett, a (2) bekezdésben
meghatározott adattartalmú formanyomtatványon a Törvény 16.
§-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS
között létrejött delegálási szerzõdés szerint a beruházás helye
szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.
Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 11. §-a tartalmazza a
támogatási kérelemhez kötelezõen csatolandó dokumentumokat!

Tiszazugi LEADER Egyesület
Helye: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8.
Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295

a)

b)

c)

d)

e)

A dokumentumok csatolásának elmulasztása, valamint azok hiá-
nyos benyújtása hiánypótlás nélküli elutasítást eredményezhet!

További felvilágosítás:

E-mail:
Honlap:

tiszazug.leader@gmail.com
www.tiszazugleader.eu

Akció! 2012. év
Gondoljon elhunyt szeretteire!

Urnás sírok
Szimpla sírok
Dupla sírok
Családi kripta
Családi urna

70.000 - 100.000 Ft
250.000 Ft
300.000 Ft

550.000-1.000.000 Ft
150.000 Ft

Az árak tartalmazzák:

Érdeklõdni, információ:

-betonalap
- 2 db váza
-betûírás Garancia 50 év!

Impala Kft.
Tel: 06/30-536-7266

FELHÍVÁS!

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a híresztelések
ellenére a nem szûnt meg, tovább-
ra is vannak takarmányok, kiegészítõk. Barkácsbolt
néven vannak kerékpáralkatrészek, szögek, csava-
rok, zárak, lakatok, mész, cement, horgászzsinór,
metszõolló, szerszámok, nyelek, szúnyogháló, ajtó-
nyitó gomb és még nagyon sok minden. Ha valaki-
nek szüksége van ilyen jellegû dologra, érdeklõd-
jön, hátha van, ha nincs, megpróbáljuk rövid idõn
belül meghozatni.
Mindenkit szeretettel várunk! Bartusné

Földvártáp bolt
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VI. NYÁRKÖSZÖNTÕ
KÓRUSTALÁLKOZÓ

Üdvözlöm a Kedves Olvasókat!
Néhány szóban szeretnék beszámolni a nemrégiben
lezajlott Kórustalálkozóról. Amikor elindítottuk ezt a prog-
ramot, akkor magam sem gondoltam, hogy ilyen sok esz-
tendõt megél, és tulajdonképpen azt gondolom, és azt mond-
hatom, hogy egyre nagyobb sikerrel találkozunk évrõl évre.
Akik ott voltak én azt gondolom, hogy egytõl egyig megle-
hetõsen hasonló benyomást szereztek, mint én. Talán a
legsikeresebb volt. Nem abból a szempontból, hogy mennyi
volt a perselypénz, nem abból a szempontból, hogy meny-
nyien jöttek el, hanem leginkább a lélek és a szív hangu-
latának a megteremtése kapcsán mondhatom azt, hogy egy
végtelenül jól sikerült rendezvény részesei voltunk. Annak
különösen örülök, hogy két olyan új kórussal találkoztunk -
Szentes és Kóny kórusaival -, akik egy nagyon érdekes, új
színfoltot hoztak ennek az alkalomnak a köreibe és azt
gondolom, hogy mindenképp egy elismerés az is részükrõl,
hogy eljöttek, hiszen Kóny nem éppen a szomszédban van.
A Szentesi kórusról pedig tudni érdemes, hogy egy a maga
nemében meglehetõsen híres és jó nevû kórusról van szó,
akik azért megválogathatják azt, hogy hol jelennek meg
ebben az országban. Azt, hogy megtiszteltek bennünket és
olyan emberek jöttek el és olyan zenészek, énekesek voltak
jelen, akik azért sok mindent letettek az asztalra az elmúlt
évben, nagymértékben jelenti azt, hogy súlya van ennek a
rendezvénynek. Akármilyen kicsi község, akármilyen kis
rendezvénnyel, ami komoly megtiszteltetést jelenthet
szerintem mindannyiunk számára. Nem nagyon tudok
beszélni, mert ezt át kell élni. Azokat az élményeket, amik a
jelen lévõknek egy lelki felüdülést, mondhatnám azt, hogy
lelki vérátömlesztést jelenthettek ezen az alkalmon, viszont
mindenképpen szeretném továbbítani ebben a cikkben,
hogy egyáltalán nem vagyunk olyan kicsik, annyira világtól
elzártak és a világ végén élõk, hogy a világ ne venne
bennünket észre és ne venne bennünket komolyan. Én
mindenkit szeretnék biztatni, hogy ezekre a rendezvényekre
jöjjön el a jövõben. Nem azért, mert statisztikailag milyen
jól néz ki, hogy mennyien vagyunk, hanem azért, mert egy
olyan lehetõséget, egy olyan, talán a hétköznapoktól és a
megszokottól eltérõ lelki épülési lehetõséget kap, ami nem
fûzõdik - én azt gondolom - sem valláshoz, sem ideológi-
ához, nem méregetjük, hogy ki katolikus, ki református, ki
ateista, függetlenül mindannyiunkhoz szól a zene. Hogy kik
vagyunk és honnan jöttünk, az viszont mindannyiunk lelké-
nek a hétköznapok nyomorúságai között szerintem csodá-
latosan üdítõ és pihentetõ élmény. Ugyanakkor mutassuk
meg azt is, hogy nem csak a világ vesz bennünket komolyan,
hogyha meghívjuk ezeket az embereket, ezeket a zenésze-
ket, kórusokat, hanem mi is komolyan vesszük azt, hogy egy
községként is és egy közösségként ki tudunk állni egy ren-
dezvény mellett. Nem csak egy szûk réteg és nem csak
néhány ember gondolatát, érdekét, reményeit és vágyait
tükrözik vissza ezek a rendezvények, hanem Tiszakürt
egészét és a falu magáénak is érzi ezeket a dolgokat. Szeret-
ném megköszönni azoknak, akik áldásos munkájukkal és
fáradtságukkal részt vettek ebben a szervezésben. Nem

emelve ki senkit név szerint, hiszen nem lehet szerintem
elválasztani a szervezõ mun-kában azt, hogy ki tett többet
és ki tett kevesebbet, mert mindenkire és minden
gondolatra, minden tettre szükség volt. Jó érzés, hogyha
össze tudunk fogni, jó érzéssel tudunk teremteni valamit
együtt és én ennek végtelenül örülök és örömömet
szeretném megosztani így az újságon keresztül is azokkal,
akik ott voltak és azokkal is, akik nem. Az utóbbiaknak
pedig tiszta szívbõl és szeretettel kívánom, hogy a
következõ alkalmon, ami reménység szerint jövõ nyáron
ismét megtartásra kerül, had üdvözöljük majd vendégeink
között õket. Köszönöm szépen.

Muzsik Tamás

Tiszavirágzás

Szent Iván nap

Torkosné Egervári Ilona

A Tisza mentén élõk abban a
szerencsés helyzetben van-
nak, hogy nem kell sokat
utazniuk azért, hogy ezt a
csodálatos természeti jelen-
séget megfigyelhessék.
Mi Tiszakürt és Tiszainoka

környezetében igazán kiváló adottságú helyen vagyunk
ebbõl a szempontból, hiszen a kérészek számára ez a part-
szakasz rendkívül jó élõhelyet biztosít.
Az arborétum évrõl évre a TTSZ / Tiszazugi Turizmus
Szövetség/ által szervezett túrák kiinduló állomása. A
Tiszainokán lévõ révállomásnál van mindig a megfigyelõ
helyünk. Ebben az évben sokat vártunk a rovarok meg-
jelenésére. Július 20 - 22. között volt a fõ rajzás ezen a sza-
kaszon. Mivel a hét közepére esett, kevés érdeklõdõ tudott
eljönni, pedig Új Zélandtól Amerikáig volt jelentkezõ a
hazaiakon kívül.
Avirágzás ebben az évben nagyon szép volt, így aki eljutott
megnézni, csodás élménnyel gazdagodott.

Bátran mondhatjuk, hogy az arborétum életében ez a nap
más mint a többi. Hagyományaink szerint Szent Iván nap-
ján a park csendjét zene, tánc és mulatság veri fel évek óta.
Dacolva a válságos idõkkel, megrendeztük most is sokak
örömére.
Az idén Szûcs Miklós vezetésével zajlott ez a régi
hagyományokat felelevenítõ vidám este.
Minden év más és más, hoz valami újat és megtartja a régi-
ekbõl a jót, a kedvelt elemeket.
Most is hegedû, dob és énekszó kíséretében haladtunk
keresztül az öreg fák esti sejtelmes lombjai között. Majd
megérkeztünk a virágkapun keresztül - ahol a szalagra írt
kívánságainkat felkötöztük, hogy teljesüljön - a tûzrakó
helyünkhöz. Itt teljesedett ki a mulatság, hisz az emberre,
mint öröktõl fogva mindig, így most is nagy hatással volt a
tûz, a zene, a tánc, az ének.Afiatalok lelkesedése mindenkit
magával ragadott és a sok bátor tûzugró mindenki lelkében
felcsillantotta a hitet, hogy a vágyaink majd teljesülnek.
Éjfél is volt mire vége lett a mulatságnak és a sötét fák
között a baráti társaságok énekelve, beszélgetve vissza-
indultak a kivilágított bejárat felé.

a Tiszakürti Arborétumban
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HÉTFÕ
06 - 11 Reggeli Juice
11 - 13 Amade20
13 - 18 Amadeus Délután
18 - 20 „GÓÓL” sportmagazin
20 - 21„Overdrive” rockmagazin
21 - 23 „Sziriusz” ism.
06-ig non-stop zene

KEDD
06 - 11 Reggeli Juice
11 - 13 Amade20
13 - 18 Amadeus Délután
18 - 20 „Tempomat” autós magazin
20 - 21 „Ritmusbazár”
21 - 23 „GOÓL” ismétlés
06-ig non-stop zene

Az FM 102,4 MHz Amadeus Rádió MÛSORA 2012. július 1-tõl

(hallgatható Interneten és okostelefonokon is)
PÉNTEK
06 - 11 Reggeli Juice
11 - 13 Amade20
13 - 18 Amadeus Délután
18 - 20 „Dolce Vita” életmódmagazin
ism.
20 - 21 „Mix-Akták” ism.
21 - 22 „Világjáró”
22 - 23  „Sztárportré” ism.
08-ig non-stop zene

SZOMBAT
08 - 14 „Élõ” zenés mûsor
Benne: 10 - 12„Zamat” gasztronómiai
magazin
14 - 16 „Kultusz”ism.
16 - 17 Sztárportré
17 - 18 „Világjáró”
18 - 22 „Euro TOP 40”
22 - 24 "Szíriusz" ezoterikus magazin
08-ig non-stop zene

VASÁRNAP
08 - 14 „Élõ”zenés mûsor
14 - 16 Dolce Vita
16 - 17  „Mix Akták”  B. Tóth László
mûsora
17 - 18 Ritmusbazár
18 - 20 „Zamat” ism.
20 - 21 „Zenerulett” ism.
21 - 22 Jazzszerda  ism.
22 - 23 Jazz Juice
06-ig  non-stop zene

SZERDA
06 - 11 Reggeli Juice
11 - 13 Amade20
13 - 18 Amadeus Délután
18 - 20 Környezetvédelmi magazin
20 - 21 „Jazz szerda”
21 - 23 Zsuffa Jazz klub
06-ig majd non-stop zene

06 - 11 Reggeli Juice
11 - 13 Amade20
13 - 18 Amadeus Délután
18 - 20 „Kultusz” - kulturális magazin
20 - 21 „Zenerulett”
21 - 23 Tempomat ism
06-ig  non-stop zene

CSÜTÖRTÖK

A mûsor hívható telefonszáma: 06-20-614-102-4; hirdetés: 06-20-598-34-24;

;www.facebook.com/amadeusradio www.amadeusradio.hu

Érsekújvár, 1944. október 20. 1968-ban diplomázott a debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetemen.
1972-2005: a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár könyvtárosa.
Az 1960-as évektõl jelentek meg versei. (Egyetemi Élet, Hajdú-bihari Napló, üzemi
lapok)
Elsõ novelláját a Polísz c. irodalmi folyóiratban közölték 2008-ban.
2003-ban jelent meg Gáspár János 1816-1892 c. dokumentumkötete.
1990 óta kiállító fotós. Képeit bemutatták Budapesten, Leányfalun, Szentendrén,
Nagykörûben és Marosvásárhelyen.
2003-tól a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete Fotómûvészeti Tagozatának
tagja.

AKNAYTIBOR FOTÓKIÁLLÍTÁSA A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
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Gyermeknap, Tabán FC csapata, Virágkapu és tûzugrás az arborétumban

Sportnap gyõztes csapata, óvodai ballagás, “ Fuss az egészségedért” futás gyõztesei,


