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VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A Magyar Köztársaság elnöke kitûzte az országgyûlési
képviselõk 2010. évi választását.

ha az egyéni választókerületben az
(nem szavazott az egyéni választó-

kerületben választásra jogosultak több mint a fele).
az elsõ forduló, de (az elsõ

választási fordulóban a választókerület választópolgárai-
nak több mint a fele szavazott ugyan, de egyik egyéni jelölt
sem kapta meg az érvényes szavazatoknak több mint a felét.

A választópolgárok a névjegyzékbe történõ felvételükrõl
2010. február 12-ig kaptak értesítést.
Ha valaki a szavazás napján nem a lakóhelyén tartózkodik,
és tartózkodási helyén kíván szavazni, ezt megteheti, csak
az állandó lakóhelye (jelen esetben Tiszakürt) jegyzõjétõl
igazolást kell kérnie. Igazolás kérhetõ: személyesen vagy
meghatalmazott útján 2010. április 9-én 16 óráig. Ajánlott
levélben 2010. április 6.-ig.
Az igazolás kérésekor meg kell jelölni, hogy mely telepü-
lésen kíván szavazni. Mindkét fordulóra csak a fenti idõ-
pontig kérhetõ igazolás.Amegjelölt település fordulónként
eltérõ is lehet.
Arra is van lehetõség, ha valaki külföldön tartózkodik, ott
szavazhasson. Ebben az esetben a lakóhelye szerinti válasz-
tási iroda vezetõjétõl (jegyzõ) kérnie kell külképviseleti
névjegyzékbe való felvételt 2010. március 19-én 16 óráig.
A HVI vezetõje 2010. április 8-án 16 óráig a kiadott igazo-
lás bevonásával egyidejûleg kérelemre egy alkalommal
visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit az igazolás kiadása
miatt onnan törölt.
Ha valaki a két forduló között lakóhelyet változtat, akkor
csak az új lakóhelye szerinti jegyzõ által kiállított lakcím
igazolás felhasználásával a régi lakóhelyén szavazhat.

Aszavazás reggel 6 órától este 19 óráig tart.
Szavazni csak személyesen a választási értesítõn szereplõ,
vagy a kért igazoláson megjelölt szavazókörben érvényes
személyi okmányuk (személyi igazolvány, jogosítvány,
útlevél) felmutatásával lehet, ezért kérem, senki ne felejtse
otthon!
A mozgásában gátolt választópolgár kérésére mozgó-
urnával szavazhat. Mozgóurna csak írásban kérhetõ, a
szavazás napját megelõzõen a helyi választási iroda veze-
tõjétõl (jegyzõ), a szavazás napján az értesítõn megjelölt
szavazókör szavazatszámláló bizottságától.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy területi
listára lehet.
Kérem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy figyelmesen
tanulmányozzák át a tájékoztatót, és amennyiben bárme-
lyik eset fennáll, határidõre szíveskedjenek a szükséges
igazolásokat beszerezni. Ezek hiányában ugyanis nem tud-
nak részt venni a szavazásban.

Az elsõ forduló: 2010. április 11. (vasárnap)
Második forduló: április 25. (vasárnap)
A második forduló csak abban az esetben kerül
megtartásra, elsõ
forduló érvénytelen

Vagy érvényes eredménytelen

Választói névjegyzék

Aszavazásról

Részletes tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban a
választási irodához lehet fordulni.

A helyi választási iroda vezetõje dr. Héczei Eszter jegyzõ,
tagjai: Benkó Józsefné, Kocséri Györgyné

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete ülé-
sén a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. §.
(1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságok
tagjait és póttagjait megválasztotta az alábbiak szerint.

Szavazatszámláló bizottság tagjai: Hajdú Mihályné, Szabó
Valéria, Martók Istvánné
Póttagjai: Bana Sándor, Horpácsi Erzsébet

Szavazatszámláló bizottság tagjai: Szabó Istvánné, Pongor
Gyula, Mihályné Szeles Magdolna
Póttagjai: Bana Sándorné Szabó Erzsébet, Szõgyör
Istvánné, Rácz Rózsa, Oltyán Ferencné

Szavazatszámláló bizottság tagjai: Oltyán István, Román
Bertalan, Szûcs László
Póttagjai: Pálfia Ildikó, Gyovai Gabriella

Szavazatszámláló bizottság tagjai: Bana Sándor, Oltyán
Ferencné, Rácz Rózsa
Póttagjai: Molnárné Zsemberi Ilona, Horpácsi Erzsébet
Errõl értesül: Szavazatszámláló bizottság tagjai, Képviselõ-
testület tagjai.

9/2010.(II. 25.) képviselõtestületi határozat
A szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak
megválasztására

2. sz. szavazókörTiszakürt, Hõsök tere 1.

1. sz. szavazókör (Mûvelõdési ház) Tiszakürt, Táncsics M. u. 2.

3. sz. szavazókör (Kultúrház) Tiszakürt, Bogarasszõlõ 1.

4. sz. (kisebbségi) szavazókör (idõsek klubja) Tiszakürt,
Felszabadulás u. 23.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. február 2.-án

2010. február 25.-én

2010. március 18.-án

tartott képviselõtestületi ülésen megtár-
gyalta a képviselõtestület a 2009. évi költségvetési elõirány-
zatok módosítását és a 2010. évi költségvetést elsõ forduló-
ban.

tartott ülésén a képviselõtestület elfo-
gadta 2010. évi munkatervét, a 2010. évi költségvetést, a
költségvetéshez kapcsolódó intézkedési tervet.
Ezen ülésen jóváhagyásra került a 2010. évi közfoglal-
koztatási terv.
A képviselõtestület megalkotta a közmûfejlesztési
hozzájárulásról szóló rendeletet.
Ezen az ülésen a képviselõtestület jóváhagyta Tiszasas
községnek a Tiszazugi Ivóvízminõség-javító Önkormány-
zati Társuláshoz történõ csatlakozását, valamint a köztiszt-
viselõk teljesítménykövetelményérõl szóló elõterjesztést.
Ugyancsak ezen az ülésen hagyta jóvá a képviselõtestület a
polgárõrséggel történõ megállapodást.
Ezen a képviselõtestületi ülésen jelentette be a polgármester
Sóspataki Gyula képviselõ lemondását, 2010. március 1.
napjával.

tartott rendkívüli képviselõtestületi
ülésen esküt tett K. Tálas László képviselõ, aki Sóspataki
Gyula lemondása miatt került be a képviselõtestületbe.
A képviselõtestület megválasztotta a szavazatszámláló
bizottságok tagjait.

dr. Héczei Eszter
Helyi Választási Iroda Vezetõje
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Regionális pedagógiai konferencia az integráció
jegyében

A Körzeti Általános Iskola és Óvoda intézményegységeiben

2010. március 4-én nagyszabású pedagógiai
tanácskozásra került sor

az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit
Kft. támogatásával, a tiszakürti Körzeti Általános Iskola és
Óvoda, illetve az

szervezésében. A 220 résztvevõ óvodai foglalko-
zásokat, bemutató órákat tekintett meg, amelyeknek köz-
ponti témája a differenciált fejlesztés, az iskolára felkészí-
tés, a lemaradó gyerekek tanulását segítõ módszerek bemu-
tatása volt. Csépán és Tiszakürtön egyaránt nagy érdeklõ-
dés kísérte a gyakorlatban is jól mûködõ hatékony együtt-
nevelést, az oktatási integrációt és az

a Hajdú-Bihar és Jász-
Nagykun-Szolnok megyébõl érkezõ pedagógusok.

A konferencia plenáris elõadói között szerepelt
, az Országos Oktatási Integrációs Hálózat

vezetõje, akitõl megtudtuk, hogy ebben az évben az
integrációs program mintegy 89 ezer óvodást, iskolást
érint. 700 fenntartóval van az Integrációs Hálózatnak meg-
állapodása és 1609 tagintézmény kap támogatást az integ-
rációs és képesség-kibontakoztató program mûköd-
tetésére. Örvendetes jelenség, hogy egyre több óvoda,
iskola ismeri fel, hogy a
halmozottan hátrányos helyzetû . A prog-
ramba bekapcsolódott közel 15 000 pedagógusnak el kell
sajátítania azokat a hatékony módszereket, eszközöket,
melyekkel a társadalomba integrálhatók, helyüket hosszú-
távon is megtaláló fiatalokká nevelhetõk a korábbi évtize-
dekben utolsó padba ültetett, visszabuktatott „problémás
”gyerekek.
Vendégünk volt a Szegedi Egyetem
Neveléstudományi Intézetnek docense, aki a diagnosztikus
mérésekre épülõ egyéni fejlesztések szerepérõl tartott
rendkívül színes, gyakorlati útmutatást és segítséget adó
elõadást.
A Tiszakürtön integráltan oktatott, lakásotthonokban élõ
gyerekek életérõl, a közös munkáról számolt be

a tiszakürti Lakásotthonok szakmai
egység-vezetõje.
Balogh Gyula az Országos Oktatási Integrációs Hálózat
vezetõje a következõkkel indokolta a konferencia helyszí-
nének választását:
„ Tiszakürtön és Csépán évek óta példaértékû sokoldalú
integrációs nevelés-oktatás folyik, ezért is választottuk a
konferencia helyszínéül. Szerettük volna, ha a Biharból, a
Jászságból, a két megye szinte valamennyi részérõl érkezõ
óvodapedagógusok, tanítók és tanárok megtapasztalják a
vendéglátók szakmai munkáját, látják, hogyan végzik az
integrációs pedagógiai gyakorlatukat. Hasznos és tanulásra
alkalmas ez a nap a vendégek visszajelzései szerint. Sokan
visznek magukkal

, olyan módszert, mozzanatot, amelyet saját peda-
gógiai munkásságuk során alkalmazhatnak. A mi

Tiszakürt-Csépa társtele-
püléseken

Oktador Pedagógiai Szolgáltató
Intézet

egyéni fejlesztést
elõtérbe helyezõ tanórai foglalkozásokat. Minderrõl
megelégedve számoltak be

kudarcokon át kell segíteni a
gyermekeket

otthon alkalmazható, adaptáló tudás-
morzsát

Balogh Gyula

Dr. Csíkos Csaba

Muza-
melné Molnár Ibolya

,

mun-
kánkban egyre inkább maghatározó a pedagógusok egy-

mástól történõ tanulása

a pedagógusok
hittel teszik a dolgukat

, így meríthetnek erõt ahhoz, amit
nap, mint nap, saját intézményeikben is elkötelezetten tesz-
nek”
A rendezvényt végigkísérõ , Tiszakürt polgár-
mestere elégedetten állapította meg, hogy örül, mert ilyen
sokan, ( többen, száz, kétszáz kilométerrõl is ) ellátogattak
Tiszakürtre, Csépára az itt folyó munkát megtekinteni,
tapasztalatokat gyûjteni. A közoktatást is sújtó gazdasági
problémák, szakmai kihívások ellenére

. Ezt példázza a csépai és tiszakürti
kollégák munkája, a konferencia szellemisége.

Tálas László

TAVASZVÁRÓ JÓTÉKONYSÁGI
BÁL AZ ISKOLÁBAN!

A „Tiszakürti Iskola Tanulóiért” Alapítvány 2010. március
13-án rendezte meg iskolánkban jótékonysági estjét.
Ezen a rendezvényen, 14. alkalommal gyûltünk össze, hogy
egy szép estén kikapcsolódjunk a napi munkából, és a
magunk tehetsége szerint hozzájáruljunk az iskolánk javára
rendezett jótékonysági bálon céljaink megvalósításához.
Wass Albert azt mondja: „…nincs jó világ, és nincs rossz
világ, csak egyetlenegy világ van, mely sok kis jóból és sok
kis rosszból tevõdik össze, s a szerint billen, ahogy súlyát
húzza, semmi más nem képes jóra változtatni az emberi
világot, csupán az egyes emberek cselekedetei.”
Azt hiszem, a mi jótékonysági bálunkat is szerénytelenség
nélkül bátran besorolhatjuk a rengeteg kicsi jó közé, amivel
közösen hozzájárultunk a NAGYBETÛS JÓ felülkereke-
déséhez.
Külön öröm volt számunkra, hogy 9 osztálytalálkozót
sikerült megszervezni erre az alkalomra. Találkoztak 5. 6.
16. 25. 30. 35. 40. 45. éve végzett diákok, akik felidézhették
közös emlékeiket. Köszönet a szervezõknek és reméljük
hagyományt teremtettek és a jövõben szintén sok-sok régi
és új tanítványt üdvözölhetünk körünkben.
Rendezvényünk sikerességéhez hozzájárult, aki eljött a
bálba, támogatói jegyet vásárolt, tombolatárgyat küldött,
pénzbeli támogatást nyújtott vagy munkájával segített

.Támogatóink:

Turóné Guba Anna

Pálinkó Jánosné
Magera Tiborné
Dantesz Pálné
Kutas Károly és családja
Harangozóné Kovács Éva
Papp Tiborné
Molnár Sándorné
Kovácsné Doma Ildikó
Horváth Györgyné
Paulovics Attila
Gyöngyösi Tibor
Szabolcs Attiláné
Takács Péterné
Tompa Ferenc
Szûcsné Nádas Krisztina
Szûcs Zoltán
Varjasi Péter
Varjasi Péterné
Mucsi Zoltán

Mucsi Zoltánné
Trencsényi Katalin
Téren Zoltán
dr. Boross Gábor
Tálas László és családja
Alpár HÚS BT Tiszaalpár
Nagysziget KFT Tiszakürt
Tiszakürti Szövetkezet
Genero KFT Tiszakürt
Vadász Gyuláné
Vadász Judit
Csabai László
Tisza Vadásztársaság Tiszaug
Napközis konyha dolgozói
Fülöp Zoltánné
Csomós Imre
Szabó Ferencné
Komlós Ferenc és családja
dr. Horváthné dr. Mórocz Magdolna
Hulló Levelek Nyugdíjas Klub
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Kocsisné Kasza Mónika

Asztalos Alexandra
Gállné Szûcs Éva
Fábián Tóth Antalné
Berezvai Józsefné

Gyertyák Attila és családja
Mátyus János és családja
Hérán és Társa Virágüzlet
Az óvoda dolgozói
Nagy Imréné és családja
Tatár Tiborné
2. osztályos szülõk közössége
dr. Kiss Györgyné
Iskolánk diákönkormányzata
Turóné Guba Anna
Tiszakürti Tornaklub
Szabó Ilona
Hajdú Lajos
Illés Lászlóné
Tiszakürti Arborétum
Cserkeszõlõ Fürdõ
Polgárõrség helyi szervezete
A tiszakürti Néptáccsoport
Nyíkos Károlyné

1.o. szülõk közössége
id. Balla Károly
Csabai Lászlóné

Deményi Jánosné
Laczkó Jánosné
Ambrus János
Ifj. Szöllõsi Sándor
Id. Szöllõsi Sándor
Szöllõsi Ivett
Szöllõsi Sándorné
Erdei Ibolya
Molnár Norbert
Dorogi Gáborné
Szín Tamás
Urbán Andrea
Koltai Enikõ
Kiss László Bence
Urbán Zsolt
Süveges János
Katona Anett
Tálas István
Seres Diána
Oláh Erika
Barta Zsolt
Deli Izabella
Urbán Franciska
Csoma Katalin
Németh Anikó
Nemes Andrea
Molnár Károlyné

ÚT-ÉPKER '97 KFT Kiskunfélegyháza, Fekete Tamás
CYBER TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató KFT, Kovács Sándor
Tiszakürt Község Önkormányzat dolgozói
REMONDIS KFT Gál József és Gálné Kiscstári Lídia

Körzeti Általános Iskola dolgozói
Tiszakürti Iskola Tanulóiért Alapítvány Kuratóriuma
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet

Gyöngyszem Cukrászda Cserkeszõlõ
Németh Andrásné - Generali Biztosító

Kecskés István és családja
Szeleczki Károly Otthon ABC
Nagycsaládosok Egyesülete
Bartus Sándorné és családja
Katona József és családja
Bordás István és családja
Szabó László és családja
dr Kecskés Béla és családja
Kovács László és családja

Szabó Krisztina

Kissné Barta Erika
Szõcs Lászlóné
Szabó Erika
Szabó Mária
Kocsis Mónika
Asztalos Istvánné
Fábián Tóth Irén

Köszönjük, hogy céljaink megvalósításában segítségünkre voltak!
Köszönjük, - a kuratórium tagjainak, - az önkormányzatnak, - iskolánk tantestületének, - dolgozóinak,- a konyha
dolgozóinak,- a Dokk együttesnek, - a Tabán sörözõ tulajdonosának, - a polgárõrségnek,- a körzeti megbízottnak, minden
szülõnek - aki segített. Azoknak a támogatóknak a hozzájárulását is, aki a sütemény elkészítéséhez alapanyagot küldött,
segített a terítésben, elõkészületekben, lebonyolításban és a pakolásban! Köszönjünk tanulóink és községünk néptánc
csoportjának színvonalas mûsorát!
A bál tiszta bevétele: 415.000 Ft, melybõl tanulóink szabadidõs tevékenységét /táborozást, kirándulásokat, sportrendez-
vényeket, színházlátogatásokat/ támogatjuk. Tálasné Nagy Judit A kuratórium nevében

Farsang az iskolában

Ebben a tanévben is megrendezésre került az
általános iskolában a farsangi bál. Ám a hagyományoktól
eltérõen nem szombaton, hanem február 19-én pénteken,
délután öltözött fel a tanulók apraja-nagyja ötletesebbnél
ötletesebb jelmezekbe.
Már aznap délelõtt elkezdõdött a készülõdés, hiszen a
segítõkész szülõk már ekkor az elmaradhatatlan farsangi
szendvicseket készítették, mások ízletes süteményeket
sütöttek. Délutánra megtelt az aula érdeklõdõkkel, az
osztálytermekben pedig a türelmetlen gyerkõcök várták,
hogy bemutathassák táncukat. Érthetõ volt az izgalmuk,
hiszen hetek óta erre a napra készültek az osztályok,
csoportok. Kovácsné Doma Ildikó tanító néni megnyitója
után pillangók, macik, kalózok vonultak fel az alsó
tagozatból. A 4. osztályosok 80 évvel késõbbi önmagukat
idézték meg, picit idõsebben, de annál nagyobb
életkedvvel. Az 5. osztályosok táncukkal a macskák és
egerek közti ellentétet oldották meg egy idõre, a 6.-osok
pedig pom-pom lányokká változtak. Volt „ének az
esõben”: erre a fülbemászó dallamra forogtak a színes
esernyõk a 7. osztályos lányok kezében. Végül a 8. osztály
meseszereplõk bõrébe bújva zárta a farsangi bál mûsoros
blokkját.

Ezután megtelt a büfé, kígyóztak a sorok süteményre és
tombolára várva. Kicsi és nagy vidáman ropta a „tánc-
parketten”.Az elégedett és jókedvû gyermekarcokon nyoma
sem volt fáradságnak, pedig reggel még az iskolapadban
ültek. Jól sikerült ez a nap. Ebbõl is látszik, hogy szükség
van a hagyományainkra, hiszen közösséget formál és össze-
kovácsolja azt.

A télbúcsúztatás a mi iskolánkban ilyen. Jövõre is
lesz, hiszen 2011-ben is véget ér a tél. De addig inkább örül-
jünk az idei tavasznak… Bódi Brigitta



TISZAKÜRTI HÍRMONDÓ 5

A februári hónap fénypontja óvodánkban a farsang
megrendezése. A farsang a tél és a tavasz küzdelmének
szimbolikus megjelenítése, a tél búcsúztatása és a tavasz
várásának ünnepe. A farsang szó hallatán szinte minden-
kiben az állarcosbálok, a táncos mulatságok hangulata, a
jelmezes felvonulások színes kavalkádja elevenedik meg.

A farsang egyik jellegzetes finomsága a fánk, aminek saját
története van. A legenda szerint az elsõ fánk megszületése
egy pékségi melléfogásnak volt köszönhetõ. Egy bécsi
pékségben, amely városszerte híres volt finom kenyerérõl,
egy nap nem készült el idõben a kenyere. A zsörtölõdõ
vásárlók úgy felbosszantották a péket, hogy az mérgében
egy darab kenyértésztát az emberek közé akart dobni, de az
célt tévesztett és a tûzhelyen álló forró zsíros bödönbe esett.
Ebbõl az esetbõl azonban nem botrány, hanem az elsõ
aranysárga fánk sült ki. Ezután már nemcsak a finom
kenyérért, hanem a fánkért is idejártak az emberek. Nagyon
finom cukros és csokis fánkok készültek a mi óvodai
farsangunkra is, melyre február 13-án került sor. Egész nap
nagy volt a sürgés- forgás a Mûvelõdési Házban. Igazi báli
hangulat fogadta a délután érkezõket. A sok léggömb,
szalag színes kavalkádja gyönyörûvé varázsolta a nagy-
termet. A büfében minden volt mi szem-szájnak ingere.
Szendvicsek, üdítõk, sütemények sokasága terítette be az
asztalokat. Köszönet érte a kedves szülõknek, patroná-
lóinknak. A gyermekek versekkel, dalokkal köszöntötték a
megjelenteket, valamennyien bemutatták jelmezeiket. A
"Pillangó" csoportosok egy "Lakodalmas" népi játék
eladásával fokozták a báli hangulatot. A jutalom sem
maradt el, mindenki egy szelet csokoládét és egy pirosra
sült fánkot kapott ajándékba. Jókedv, vidámság, kacagás
szõtte át az egész délutánt. A talpalávalóról Tompa Imre
gondoskodott immár sokadszor támogatva ezzel óvodánk
rendezvényeit.
Farsangi délutánunk sikeréhez sokan hozzájárultak
támogatásukkal, szeretném nekik is megköszönni a
segítségüket:

ÓVODAI ESEMÉNYEK

A rendezvény bevételébõl az elmúlt évekhez hasonlóan az
udvari játéklehetõségeket szeretnénk bõvíteni, biztonságo-
sabbá tenni. Öröm volt látni, hogy az óvoda dolgozói mel-
lett a szülõk, nagyszülõk milyen sokat fáradoztak azért,
hogy a gyermekeknek egy vidám, emlékezetes délutánt
szerezzenek.

a Körzeti Általános Iskola és Óvoda Tiszakürt
Társulás és az Oktador Pedagógiai Szolgáltató Intézet közös
szervezésével IPR szakmai nap megrendezésére került sor.
Óvodánkban is tartottunk bemutató foglalkozást a "Pillan-
gó" csoportban "Hagyományok és népi játékok" téma-
körben. A hospitáción kilenc vendég, a leendõ elsõs
tanítónéni és az itt dolgozó óvónõk vettek részt.

A bemutató utáni megbeszélésen elismerõen nyilatkoztak a
látottakról, a gyermekek felkészültségérõl, az óvoda belsõ
képének kialakításáról. Az integrációs nevelés terén szerzett
tapasztalatainkat megosztottuk egymással, megismertük
más óvodák tevékenységét, egy-egy projekt feldolgozá-
sának más jellegû megvalósítását.
A szakmai nap után újabb kihívás vár a gyermekekre és az
óvónõkre egyaránt. Beneveztünk a március 30-án megren-
dezésre kerülõ kistérségi "Mozdulj" sportnapra, ahol zenés
tornabemutatón és sorversenyeken mérik össze tudásukat a
gyermekek.
Szeretnénk, ha ez a nap újabb élményekkel és tapasztala-
tokkal gazdagítaná gyermekeink óvodai életét.

Március 4-én

Gácsi Gyuláné  tagintézményvezetõ

-Tálas László polgármester
- Konyha dolgozói
- Borostyán sörözõ
- Katona József
- Felföldi Mihály
- NiNe Bt.
- Dr. Kiss Györgyné
- Kakukné Gácsi Nóra
- Hérán és Társa
- Komlós Ferenc
- Dr. Fábián Lajos
- Tiszakürti Szövetkezet
- Genero Kft.
- Mojzinger Tibor

- Szeleczki Károly
- Kecskés és Társa Bt.
- Bajzáth János
- Fémmûszer Kft. /Somogyi
- Általános Iskola dolgozói
- Mûvelõdési Ház dolgozói
- id. Kósa Károly
- Szûcs László és Balás Mónika
- Sportegyesület Tiszakürt
- "Horváth László Tiszakürtért"
alapítvány
- Csikós Zoltán
- Nagysziget Kft.
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2010.január 15-én a kibõvített elnökségi ülésen Katona
József egyesület elnöke értékelte a 2009 évet és a civil szer-
vezetek képviselõivel egyeztette a 2010. évi esemény-
naptárt. Az Egyesület 2010. február 07-én megtartott
közgyûlésen a tagság elfogadta a 2009. évi beszámolót, ill.
a 2010. évi költségvetést valamint a 2010.évi esemény-
naptárt. A közgyûlésen az elnökség emlékplakettet és em-
léktárgyat adományozott, Asztalos Istvánnénak, Kovács
Zitának, Tamasi Istvánnak, Tóth Józsefnek és Csikós
Mihálynénak 2009. évben nyújtott aktív munkájuk elisme-
réseként, Fodor Tamásnak, Gál Istvánnak, Ivaskó Istvánnak
és Gondi Zoltánnak a 2009. évben a sportban nyújtott ered-
ményükért.
Tálas László Tiszakürt Polgármestere kimagasló munká-
jáért emléktárgyat adományozott Kecskés András kézi-
labdacsapat játékosedzõjének.
Az egyesület 2009. évben a 69 fõ tagdíjból (138.000Ft) és
az Önkormányzattól (175.000 Ft) kapott támogatásból
gazdálkodott.
Az Egyesület a 2009. évben tervezett programjait maradék-
talanul teljesítette, ezért az Egyesület Elnöke köszönetét
fejezi ki mindazok személyeknek, vállalkozóknak, civil
szervezeteknek, akik hozzájárultak a 2009. évi program
megvalósulásához.
Az egyesület az elõzõ évhez hasonló programot tervezett
2010. évre is. A tervezett program közül idén is közösen
szeretnénk megszervezni a településen mûködõ civil
szervezetekkel, Általános Iskolával, Általános Iskola diák-
önkormányzatával, Általános Iskola Szülõi munka-
közösségével május 29-én a Gyereknapot.

Március 15. - Március 15. kupa
Május 1. - Öregfiúk mérkõzés
Május 29. - Gyereknap
Július 3-4. - Csallóközkürt- Polgármesterek kupája
Július 10. - ANDA kupa
Szept. 4-5. - Tabán sportnap
Október 23. -
November 20.   - Hajdú László kupa
December 3-5.  - Bihari Imre Emléktorna
December 30.   - Szilveszteri kupa

Az egyesület programja 2010. évre

Kürt kupa

Az Egyesületi tagok társadalmi munka keretében 116 órá-
ban (fûnyírás, locsolás) karbantartották a focipályát, vala-
mint az Általános Iskola Tornaterem külsõ falát 47 órában
újították fel. Az utóbbi munkánkért 2010. december. 31-ig
a tornaterem bérleti díját elengedték.
2010. évben a tagdíj változatlanul 2000 Ft.

Április.17.         - Sport bál
December31.    - Szilveszeti bál

TISZAKÜRTI KÖZSÉGI SPORT EGYESÜLET HÍREI
Minden tornázni vágyó hölgyet(ket) szeretettel várnak
minden hétfõn és csütörtökön 18 órától az Általános Iskola
tornatermébe.
Programjainkra minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

A Tiszakürt Községi Sport Egyesület és a Tiszakürti Álta-
lános Iskola által szervezett
Sakk -Asztalitenisz és Teremfoci torna eredményei.

5-6 osztályos lány 1 helyezett Cseh Nóra
5-6 osztályos fiú: 1 Cseh József (Csépa)
2 Marsinszki Zoltán (Csépa) 3 Pillár Richárd (Csépa)

1 Gyóllai Nikolett (Csépa), 2 Szepesi
Nikolett  (Csépa) 3 Cselédes Dóra  (Csépa)

1 Berényi Róbert (Csépa), 2 Velõ Norbert
(Csépa) 3 Pillár Balázs  (Csépa)

1 Gál Alexandra, 2 Horváth Zsófia
(Cserkeszõlõ)

.Zádori Ildikó, Mucsi Enikõ (Tiszakürt)
Horváth András, Kiss Lajos, Kassai

Ádám (Tiszakürt)

1. Tabán
2.Kecskemét

Gólkirály: 7-7 góllal Fekete Attila (Kecskemét)
Legjobb kapus: Körtvélyesy Ödön (Kecskemét)

Gál József (Tabán).
Legjobb játékos: Bozi Norbert (ALL-IN)
Legsportszerûbb csapat: Drink Team
Legjobb kapus: Körtvélyesy Ödön (Kecskemét)

SAKK VERSENYVÉGEREDMÉNY

7-8 osztály lány:

7-8 osztály fiú:

ASZTALITENISZ VERSENYVÉGEREDMÉNY
5-6 osztály lány :

7-8 osztály lány:1 2
7-8 osztály fiú: 1 2 3

Teremfoci végeredmény
3. ALL-IN
4. Drink Team

II. „MÁRCIUS 15” Kupa

TSKE. Vezetése

8. FUSS AZ EGÉSZSÉGEDÉRT FUTÁS
2010. MÁJUS 8. 9 H

HELYSZÍN: TISZAKÜRTARBORÉTUM ELÕTT
Start: 9 h
Eredményhirdetés: 11:30
Korcsoportonként és nemenként az elsõ három helyezett
érmet kap.
Számos különdíj is gazdára talál.
Nevezési díj: 600 Ft ( emlékpólóval ), póló nélkül 250 Ft.
Nevezési határidõ: április 30-ig
Nevezés: PaulovicsAttila 06-70-779-2963, vagy e-mailen:
gatfuto11@citromail.hu
Minden futót és érdeklõdõt szeretettel várunk!

rendezõk
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Arborétumi életképek

A karácsonyi idõszakot követõen ebben az évben is
megszerveztük a farsangi mulatságunkat, hiszen az elõzõ
évi már jó alapot teremtett a folytatáshoz.
Most is igyekeztünk hagyományos régi dolgokkal színe-
síteni a mûsort. Készülõdésként farsangi álarcokat készí-
tettünk és nagy buzgalommal öltöztettük ünnepi díszbe az
elõadótermet, ahol a mulatság zajlott. A mûsorban a közön-
séget a néptáncosok csoportja szórakoztatta, elõbb Eiler
László által betanított néptáncokkal, ami szokás szerint
nagy tetszést aratott, majd egy állakodalmat adtak elõ a nép-
táncos fiatalok, ami meglepetés volt a közönség számára.
Ennek szintén nagy sikere volt és kellemes, vidám hangula-
tot teremtett az est további részéhez. A mûsorban részt vett
Monzák Péter a tiszasasi Pitypang Házból. Tõle hallhattunk
hagyományos régi mondókákat, versikéket a farsangi idõ-
szakból és játszottunk is. A közönség bevonásával idõnként
vicces játékokkal szórakoztattuk saját magunkat. A zenét
Tiszaföldvárról a Csík Molnár duó szolgáltatta a közönség
örömére, hiszen a mulatság hajnalig tartott. Tarthatott is,
hiszen a Termál Étterembõl ideszállított finom, bõséges
vacsora biztosította az energiát a tánchoz és játékhoz. Télû-
zésként kiszebábot is égettünk, majd szokásunkhoz híven
az égõ szalmabábut bedobtuk a tóba.

A farsang elmúltával a
húsvéti idõszakba érve
megkezdtük szokásos ké-
szülõdésünket az ünne-
pekre. Ismét lehet tojást
festeni! Minden korosz-
tály találhat ízlésének, kre-
ativitásának megfelelõ de-
korációs technikát, amivel
kidíszítheti a locsolóknak
szánt tojásokat. Közben
nagyon várjuk a tavaszt, a
virágok nyílását, a jó idõt.
Sokan csinosítgatják kert-
jeiket, ehhez a faiskolából
lehet növényeket vásá-
rolni.

A nagy tavaszi zsongás után sem lustulunk el, mert júni-
usban következik a tiszavirágzás idõszaka. Erre a páratlan
természeti eseményre nagyon készülünk és sok látogatót
várunk. Igyekszünk megfelelõ módon híradással lenni,
hogy minden érdeklõdõ számára idõben eljusson a híre a
tiszavirágzásnak. Még van egy hagyományos nyári prog-
ramunk, ami sok látogatót vonz, a Szent Iván napi tûzugrás.
Ezt június 26-án tartjuk meg. Mint minden évben, most is
lesznek változások az elõzõekhez képest, de egyben nem: a
töretlen jó kedvben!
Minden programunkra nagy szeretettel várjuk látoga-
tóinkat, vagy ha csak egy kellemes, csendes sétára vágynak
az árnyas fák alatt, akkor is kívánunk jó kikapcsolódást és
feltöltõdést a hétköznapokra.

Torkosné Egervári Ilona

Agrárhírek
Tisztelt olvasók!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Jakab Andrásnak
hívnak, nõs, három gyermekem van és Csépán lakom.
2009.11.01-óta vagyok Tiszakürt falugazdásza, hozzám tar-
tozik még Tiszainoka, Csépa, Kunszentmárton és Kungyalu
települések. A fogadóórám Tiszakürtön: hétfõ 9-12-ig. A
falugazdász feladatot 1994. óta látom el.

Az õstermelõi igazolványok újítása 2010.01.01-tõl kez-
dõdõen fizetõs lett. Az újítás 1000 Ft-ba, az új igazolvány
kiállítása 2000 Ft-ba kerül, a visszavonás ingyenes. Ha a
kiváltást valaki március 20-ig elintézi, akkor visszamenõleg
01.01.-vel lesz érvényes.

Az idén (2010.01.01-tõl) 30 napnál nem régebbi Föld-
használati lap szükséges az üzemanyag visszatérítéshez.
Most 2010.03.01-tõl nem kötelezõ kiváltani, de ha nincs,
akkor az MGSZH hivatalból kell megkéri és utána lehet
elkészíteni az üzemanyag támogatást.Az üzemanyag vissza-
igénylésnek nincs határideje, tehát 5 éven belül el lehet
készíteni. A támogatás mértéke 57 l/ha minden mûvelési
ágban. A jövedéki adó változása miatt a 2009 évi gázolaj-
számlákat ketté kell választani 2009. június 30-ig és utánira.
Elõzõre 58Ft/l, utáni idõszakra pedig 72,40 Ft/l a
visszaigényelhetõ érték.

2010 évben az úgynevezett SPS rendszer kerül bevezetésre.
A terület alapú támogatás ugyanolyan módon lesz
elkészítve, mint tavaly. A támogatáshoz szükséges a tavalyi
jelszó és a földhasználati lapok. Az 2010 április 10-tõl 2010
május 15-ig. A támogatást a falugazdász fogadóhelyén
elektronikus úton fogjuk elkészíteni. A 2010-es támogatási
összegrõl még sajnos nem tudok nyilatkozni.

Anyajuh támogatás a tavalyihoz képest nem változott. A juh
terméktanácson keresztül lehet elkészíteni és beadni, 2010.
május 31-ig. Anyatehén támogatás a tavalyihoz képest nem
változott, 3 vagy annál több tehénre lehet beadni a támogatás
igénylést, de változás, hogy termõterülettel is kell rendel-
kezni a tehéntartónak. A beadás határideje 2010. június 01-
július 31-ig. A támogatáshoz szükséges nyomtatványok a
Falugazdász irodában elkérhetõek lesznek.
Röviden szerettem volna ismertetni a közeljövõbeli fela-
datokat. Õszinte tisztelettel:

2010. évi változások:
- õstermelõi igazolványok tekintetében:

- üzemanyag visszatérítés:

- terület alapú támogatások:

- állattenyésztési támogatások:

Jakab András falugazdász

SZOCIÁLIS ÜGYEK BIZOTTSÁGA
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselõtestületének
Szociális Ügyek Bizottsága tartott
ülésén:
átmeneti segélyt 7 fõ, gyógyszertámogatást 1 fõ, temetési
segélyt 3 fõ, természetbeni juttatást 12 fõ, rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást 3 fõ, rendkívüli gyermek-
védelmi támogatást természetbeni juttatásként 4 fõ részére
állapított meg.

2010. március 18-án
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ANYAKÖNYVI HÍREK

SZÜLETÉS

HALÁLOZÁS

Ádám Margit   és  Román Bertalan
gyermeke

Oberna Károlyné (Andrási Katalin ) Bozó M. út 3.
Kovács Bálintné (Kasza Jolán) Ságvári E. utca 1.
Duró Imre Bogarasszõlõ 48.
Baranyi József Péterné (Riazik Terézia) Rózsa F. u 4-6.
Dobos István Lajos Sárköz utca 10.

LILI

Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

MÁRCIUS 15.
Nemzeti ünnepünkön a felsõ tagozatosok irodalmi össze-
állítással emlékeztek a ‘48-as hõsökre. Ezt követõen került
sor az emlékmû koszorúzására.

KÉPES VISSZAPILLANTÓ NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ

Farsangi fánkkal fogadta a Hulló Levelek Nyugdíjas Klub a
Szelevényi Nyugdíjas Klub tagjait. A finom falatok és
itókák mellett jó hangulatú beszélgetés, citera muzsika,
közös éneklés és tánc alapozta meg a két klub barátságát.

TANÁRAINK AZ
OSZTÁLYTALÁLKOZÓN

8

KAMASZ TANYA HÚSVÉTI FOGLALKOZÁSA



RENDÕRSÉGI HÍREK

TISZAKÜRTI HÍRMONDÓ

2009. év értékelése

2010. március 2-án 14 órakor a kunszentmártoni rendõr-
kapitányság 2009. évi tevékenységének értékelésére került
sor. A munkaértekezleten Egedi István r.alezredes
rendõrségi fõtanácsos kapitányságvezetõ értékelte az
elmúlt idõszakot. Ezt követõen Dr. Simon Tamás r.dandár-
tábornok megyei rendõrfõkapitány értékelte a kapitányság
munkáját és meghatározta a 2010. év során végrehajtandó
feladatokat. Az értekezleten részt vett Dr. Ivanov Dömötör
a helyi bíróság elnöke, Dr. Moós Ferenc ügyészség vezetõ,
valamint Dr. Hoffmann Zsolt Kunszentmárton város jegy-
zõje. Összességében jónak értékelték a kapitányság 2009.
évben végzett munkáját. Az eredményekkel nem lehet
megelégedni, ezért újabb célokat tûztek ki a szakmai
vezetõk az állomány részére.

Több rendõr az utcán

A 2009. évben kidolgozott „Közbiztonsági Háló” program
a visszajelzések alapján javította a lakosság biztonság-
érzetét, melynek természetes oka, hogy a közterületen
elkövetett bûncselekmények száma összességében 17%-
kal csökkent. Társadalmi elvárás, hogy a közterületeken
több és láthatóbb rendõr teljesítsen szolgálatot, a jogsér-
tõkkel szembeni fellépés legyen határozott és következetes,
továbbá biztosított legyen a bûncselekmények elköve-
tésének jellemzõ idõszakaiban a szükséges reagáló erõ.
A rendõri szervek az eltelt idõszakban széleskörû elem-
zéseket hajtottak végre a közterületi szolgálat hatékony
megerõsítése érdekében. Azonban az elért eredmények
megóvása érdekében a továbbiakban is összehangolt
rendõri intézkedésekre van szükség. Ezért a 2010. március
01. és május 31. közötti idõszakban fokozott ellenõrzések
végrehajtására kerül sor minden településen.
A fokozott ellenõrzések során 2010. március 01-tõl a mai
napig összesen 158 intézkedés történt kapitányságunk 12
településén, ebbõl 20 esetben tettünk szabálysértési
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feljelentést, 8 esetben közigazgatási eljárást kezdeményez-
tünk, 18 helyszíni bírságot szabtunk ki. Ezen intézkedések
többségét Kunszentmárton és Cibakháza településeken
hajtottuk végre.
Hetente több mint 20 rendõr teljesít túlszolgálatot azért,
hogy az állampolgárok nagyobb biztonságban érezzék
magukat. Összességében közel 300 túlórát teljesítettek és
több mint 1000 km-t mentek a szolgálat gépjármûvekkel.
Remélhetõleg ennek a jövõben is meg lesz az állampolgárok
számára is érzékelhetõ pozitív következménye.

2010.03.14-én este egy vidéki hölgy bejelentette, hogy
2010.03.14. 17 óra és 18 óra 45 perc közötti idõben
ismeretlen elkövetõ Tiszakürtön lévõ ház udvarára a
becsukott bejárati kiskapun bement. A becsukott bejárati
ajtón bejutott a lakóházba, itt a konyhában a szekrényben
elhelyezett kocsikulcsot magához vette. Ezt követõen a
bejárati nagykapun lévõ lakatot és az ajtót kinyitotta az
elkövetõ, és az udvaron parkoló Suzuki Swift típusú
személygépkocsit eltulajdonította.Abejelentést követõen az
ügyeletes a helyszínre küldte a kollégákat, akik röviddel
ezután Tiszakürt külterületén lezárva, a sárban elakadva
megtalálták a több százezer forint értékû jármûvet. A min-
denre kiterjedõ nyomozás, valamint a rendõri erõk össze-
fogásának eredményeképpen 3 nap múlva az elkövetõk
kiléte is megállapítást nyert. Az egyik fiatal néhány hónap-
pal múlt 14 éves, a másik néhány hónap múlva már felnõtt-
korú lesz.

Kocsi lopás

10 biztonsági tanács IDÕSEKNEK!

1. Ne nyisson ajtót idegeneknek, ismeretlen személyeknek!
2. Ne bízzon meg ismeretlenben, még akkor sem, ha ked-
vesnek és jómodorúnak tûnik!
3. Ne engedjen be házaló árusokat (fa, paplan, stb.), Tigáz, E-
on, Víz- és csatornamûvek, Önkormányzat, Vöröskereszt és
más hivatalos személynek álcázott embereket, bármennyire
erõszakosak, tartsa kapun kívül õket, kérje a szomszéd vagy
járókelõ segítségét!
4. Ne hagyja nyitva a kaput, házának, lakásának ajtaját, még
akkor sem, ha az udvarban vagy a kertben van, mert bárki
észrevétlenül bemehet!
5. Ne hagyja a kapuajtóban, lakása, háza bejárati ajtajában
belül a kulcsot, még akkor sem, ha otthon van!
6. Ne hagyja a kapujának, házának, lakásának kulcsát a
lábtörlõ alatt, postaládában, virágcserépben vagy egyéb
helyen, ha elmegy otthonról, inkább vigye magával!
7. Ne hagyja õrizetlenül azt a helyet, ahol nyitva van az
ablak!
8. Ne vegye elõ senki elõtt a pénzét az otthonában, mert
kifigyelik és észrevétlenül ellopják!
9. Ne tartson otthon 100 ezer forint feletti összeget, vigye be
a postára, bankba, takarékszövetkezetbe!
10. Ne nyisson ajtót éjszaka, ha zajt hall, inkább hívja a
rendõrséget!

Hegedûsné dr. Barath Éva r.õrgy.
hivatalvezetõ
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IV. kcs.
Varjasi Alexandra - Tömöttlabda-dobás: 2. hely 8,9 m,
Helybõl távolugrás: 2. hely 180cm, Húzódzkodás: 1. hely
5 db, Lábemelés a fogáshoz: 1. hely 5 db

Kelemen Zsolt - Tömöttlabda-dobás: 3. hely 13,5 m,
Helybõl távolugrás:2. hely 216 cm, Húzódzkodás: 3. hely
16 db, Lábemelés a fogáshoz: 1. hely 30 db

Borsos György - Lábemelés a fogáshoz: 3. hely11 db
Felkészítõ: Tarcsányi Roland

ISKOLAI SPORTEREDMÉNYEK

Farsang Kupa kosárlabda torna

Kosárlabda kistérségi diákolimpia

Kistérségi Toldi Kondi verseny
Ürmös Gábor -

Varga Nándor

III. kcs. leányok 2. hely: Fábián Tóth Anita, Felföldi Fanni
Kalló Mercédesz, Sõrés Renáta, Váradi Bettina
III. kcs. fiúk 3. hely: Asztalos Dániel, Bózsvári Ferenc,
Doba Gergõ, Nagy Attila, Pintér Attila, Tóth Attila, Ürmös
Gábor, Varjasi Péter
IV. kcs. lányok 2. hely: Barta Ildikó, Bertók Ildikó,
Hegedûs Renáta, Kocsis Barbara, Mucsi Enikõ, Ürmös
Szamanta, Zádori Ildikó, VarjasiAlexandra

IV. kcs. lányok 2. hely: Barta Ildikó, Berta Ildikó, Ferencz
Mónika, Felföldi Fanni, Kalló Mercédesz, Kiss Hajnalka,
Mucsi Enikõ, Nyerlucz Georgina, Sõrés Renáta, Varjasi
Alexandra, Zádori Ildikó

III. kcs.
Tömöttlabda-dobás: 1. hely: 14,8 m, Hely-

bõl távolugrás 2. hely 199 cm, Húzódzkodás 1. hely: 13 db

- Helybõl távolugrás: 3. hely: 193 cm
Húzódzkodás 3. hely 8 db

SPORT
Remondis megyei kosárlabda bajnokság

Pécs- Harkány országúti futóverseny

A befejezõ forduló eredményei: Tiszakürt Homok  42-18
Tiszakürt -  Szolnoki Sasok 19-34
A B csoport végeredménye: 1. Tiszakürt,2. Szolnoki Sasok,
3. Móricz Virágai, Kisújszállás, 4. Homok
Sikerült a megyei döntõbe jutás! Aki a sikert elérték:
Balogh Ádám Bartus József, Fehér Erik,  Jelenfi Martin,
Nagy Attila, Nagy Gábor, Szûcs Zoltán, Téren Dávid,
Ürmös Csaba, Váradi Ervin, Velõ Gábor,  Zsoldos Attila .

Március 7-én több mint nyolcszázan indultak a
huszonhatodszor megrendezett versenyen. Hidegben, de
napsütésben vágtak neki a résztvevõk a 25 kilométeres
távnak. A Tiszakürt KSE színeiben Paulovics Attila indult,
aki 2 óra 15 perc alatt tette meg a távot, abszolút egyéniben
256. ( korosztályában 28. helyezést ) ért el.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönöm a Tiszakürt Községi Sportegyesület támogatá-
sát, hogy részt vehettem a Pécs-Harkány futóversenyen.

Paulovics Attila


