
ANYÁK NAPJA

(folytatás 3.o.)

Ebben a tanévben, szakítva a hagyományokkal, nem osztályszinten
köszöntötték az édesanyákat az általános iskola tanulói. Május 4-én került
megrendezésre a mûvelõdési házban az a mûsor, ahol sok-sok tanuló
megmutathatta tehetségét édesanyjának, nagymamájának, keresztanyjá-
nak, nevelõszülõjének, egyszóval bárkinek, aki eljött ezen a délutánon.

FÜGGETLEN FALUSI KRÓNIKA Ára 150 Ft2010.  (18. évfolyam ) 3. szám
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselõtestülete 2010.
április 22-én tartott ülésén megtárgyalta a civilszervezetek:

- Polgárõrség,
- Sportegyesület,
- Nagycsaládosok helyi egyesülete,
- „Hulló Levelek” nyugdíjas klub,
- Tiszazugért Közhasznú alapítvány,
- Vöröskereszt helyi szervezete

beszámolóját.
Ezen ülésen döntött a képviselõtestület a civilszervezetek
2010. évi támogatásáról a következõk szerint:
Polgárõr egyesület: 150 ezer Ft
Sportegyesület 250 ezer Ft
Nagycsaládosok helyi
egyesülete 15 ezer Ft + busz egy alkalommal
ingyen 300 km-ig
Nyugdíjas klub 40 ezer Ft
Vöröskereszt helyi szervezete 15 ezer Ft
Mozgáskorlátozott egyesület 30 ezer Ft

Összesen: 535 ezer Ft
A kifizetés módja: A Nagycsaládosok helyi egyesülete, a
„Hulló Levelek” Nyugdíjasklub, a Vöröskereszt Helyi
Szervezete, a

részére a támogatás teljes összegének kifizetése
igény szerint történik.
A Polgárõrség és a Sportegyesület a támogatás felével
szabadon rendelkezik, igény szerint felveheti, a másik fele
pedig az ÖNHIKI támogatás ismeretében kerül kifizetése.

A képviselõtestület ezen ülésén elfogadta a könyvtári alap-
dokumentumokat (SZMSZ, gyûjtõköri, használati
szabályzat, küldetésnyilatkozat), valamint a Mûvelõdési
Ház vezetõjének beszámolóját 2009. évi tevékenységérõl
és a 2010. évi programról szóló tájékoztatót.

Elfogadta a képviselõtestület a 2009. évi költségvetési zár-
számadásról szóló rendeletet, valamint határozott a 2010.
évi önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévõ
települési önkormányzatok támogatására vonatkozó igény
benyújtásáról.

Megtárgyalta és elfogadta a képviselõtestület a 2009. évi
belsõ ellenõrzési tevékenység eredményeirõl szóló beszá-
molót, valamint elfogadta a 2010. évi közbeszerzési tervet.

Támogatta a képviselõtestület Kunszentmárton városnak a
Tiszazugi Ivóvízminõség-javító Önkormányzati Társulás-
hoz történõ csatlakozását.

A képviselõtestület az ügyrendi bizottság tagjává válasz-
totta K.Tálas László képviselõt.

A családsegítõ központ épületében helyiséget biztosított a
képviselõtestület dr. Lakos Tamás ügyvéd által végzett
ingyenes lakossági jogsegély szolgáltatáshoz.

Nem támogatta a képviselõtestület Szabó László
vállalkozó kérelmét, amely a tiszai kikötõ (stég)
megvásárlására vonatkozott.

Néptánccsoport 35 ezer Ft

Mozgáskorlátozott egyesület és a Néptánc-
csoport

Dr. Héczei Eszter jegyzõ

FELHÍVÁS

Köszönettel: a Helytörténeti Bizottság

Tisztelt Olvasó!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a község lakóinak múltját, életét
bemutató helytörténeti házat ( Felszabadulás út 10. sz.) a
falunapon, 2010.július 10-én szeretnénk megnyitni.

Eddig is sok hasznos és érdekes felajánlást kaptunk Önöktõl.
Viszonylag rövid idõ alatt olyan számú tárgyi és írásos
dokumentumot juttattak el hozzánk, amely a nyitást lehetõvé
teszi. Vannak azonban még hiányzó tárgyak, ezért szüksé-
günk volna:

- falifogasra vagy álló fogasra,
- székekre,
- szalmazsákra,
- komódra,
- stelázsira,
- régi sparheltre,
- fajansz vagy porcelán konyhai edényekre,
- konyhaszekrényre,
- hokedlire.

Atárgyak minél régebbiek legyenek!
Ha a felsoroltak közül bármi is van az Önök birtokában
köszönettel vennénk, ha állandó vagy esetleg átmeneti
jelleggel rendelkezésünkre bocsátanák.
Természetesen minden egyéb felajánlást továbbra is
szívesen fogadunk.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születés

TAMÁS
LARA ROMINA

VIKTÓRIA RITA

ANDREA ALEXANDRA
PETRA

Halálozás

Nádas Krisztina és Szûcs Zoltán gyermeke
Vajda Alexandra gyermeke
Nagy Zsuzsanna és Benkó Viktor

gyermeke
Fodor Andrea  és Sõrés András

gyermeke
Réczi Franciska és Lendér István gyermeke

Gyöngyösiné Nagy Erzsébet Álmos utca 32.
Bagaméri Sándor Felszabadulás utca 39.
Botos Sándor Arany János utca 4.
Békési Sándor Táncsics Mihály utca 28.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halot-
tunk, Gyöngyösiné Nagy Erzsébet temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoz-
tak. Agyászoló család
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1.oldal folytatása
Hosszú várakozás elõzte meg ezt a napot. A gyerekek
felkészítõ tanáraikkal együtt már hetek óta készültek
jeleneteikkel, táncaikkal azért, hogy örömet okozzanak.
A zsúfolásig megtelt nézõtér azt bizonyította, hogy sokan
voltak kíváncsiak erre a picit „más” anyák napi mûsorra. A
3. osztályos tanulók népi játékokkal nyitották meg a
rendezvényt, majd az 1. osztályosok egy pillangó történetét
mesélték el. Az 5. osztályosok egy földesúr és egy ördög
tanulságos esetét mutatták be. Az ekkor már nagyon jó
hangulatot a 8. osztályosok tánca tovább fokozta. A 2.
osztályosok jelenete az alkalomhoz illõen az édesanyáknak
szólt. A 4. osztályos tanulók a közkedvelt Rátóti csikótojás
címû népmesével nevettették meg a közönséget. Nem
szûkölködött humorban a drámaszakkörös 5.,7. és 8. osz-
tályos tanulók jelenete sem. Végül a szórakoztató blokkot a
6. osztályosok tánca zárta.
Anevetéstõl még fel sem száradt könnyeket a meghatottság
könnyei követték. Potyogtak a verset mondó, éneklõ gyere-
kek és a nézõtéren õket hallgató felnõttek szemébõl
egyaránt, hiszen a délutánt a gyerekek ünnepi mûsora zárta.
Megható pillanatok voltak. Különösen megdöbbentõ volt
látni az apró gyerekek könnybe lábadt szemeit. De ez is
bizonyítja azt, hogy az édesanyához való kötõdés és
feltétlen szeretet nem függ a kortól, helytõl, a
személyiségtõl vagy a távolságtól. Természetes, mint
ahogy levegõt veszünk, és azonnal hiányzik, ha nincs
velünk... Bódi Brigitta

OVIBAN

Gácsi Gyuláné.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is megrendezésre
került március 30-án Kunszentmártonban a kistérségi
„Mozdulj” sportnap. Óvodánk is részt vett ezen az
eseményen, melyre a nevezés egy gyermekek által készített
rajz volt. Csodálatos szín-kavalkád és gyerekzsivaj töltötte
be ezen a napon a hatalmas sportcsarnokot. 15 csapat vett
részt a környezõ települések óvodáiból, akik zenés torna-
bemutatóval és sorversenyekkel mérték össze erejüket,
tudásukat és felkészültségüket. A gyermekeket emléklappal
és tortával jutalmaztuk, a csapat a szervezõktõl egy szép
kupát kapott.

Néhány héttel késõbb április 23-án újabb kihívás várt a
nagyokra. Ekkor került sor a II. Természetismereti vetél-
kedõre a kunszentmártoni Városi Óvodában. Erre az ese-
ményre 10 csapat nevezett be a térségbõl. A felkészülés, a
sok-sok ismeretgyûjtés meghozta eredményét. Ez alkalom-
mal szintén 2. helyezést ért el kis csapatunk, ahol a sapkák
mellé egy-egy könyvet is átvehettek ajándékba.

Ezek után egy kis kikapcsolódás következett. Kirándulni
voltunk Budapesten, ahol hajókáztunk és mesevár túrán
vettünk részt. Reméljük, hogy a jövõben is sikerül ilyen sok
hasznos tapasztalattal, új ismeretekkel és élményekkel gaz-
dagítani gyermekeink óvodai életét.

GRATULÁLUNK

“ Polgárõr Érdemkereszt”

Bujtás János Emlékverseny

Az Országos Polgárõr Szövetség Elnöke
a polgárõrmozgalomban végzett tevé-
kenységének elismeréseként a “ Polgárõr
Érdemkereszt” arany fokozata kitünte-
tésben részesítette Józsa István polgárõrt.

Május 1-én tizenegyedik alkalommal rendezték meg
Nyárlõrincen a futóversenyt. A verseny 7 km-es távja
nagyrészt a település melletti legelõn haladt át.ATiszakürt
KSE színeiben Paulovics Attila versenyzett és 30 p.38 mp
idõvel korosztályában 3. helyezést ért el.

Kolon Kupa futóverseny
Május 15-én nem fogadta ke-
gyeibe az idõjárás a futókat
Izsákon. A mostoha idõ ellenére
vidám társaság gyülekezett a
rajtvonalnál. A 10,5 km-es távon
szakadó esõben rajtoltak a ver-
senyzõk és az esõ végig kitartott.
Településünket Paulovics Attila
képviselte, aki 45 perc 38 perces
idõvel érkezett a célkapuhoz,
korosztályában 10 m-rel maradt le
a dobogóról.
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Május elsõ napja

Horpácsi Erzsébet
( képes összeállítás a 10. oldalon )

Napsütéses reggelre ébredtünk május 1-én, szombaton.
Mindenki nagy örömére, hisz ezen a napon a szórako-
zásé a fõszerep.
Reggel 9 órakor indult a nap - készülõdéssel és május-
fadíszítéssel. Kicsit felcserélõdtek a feladatok. A férfi-
ak fakanalat ragadtak, mi hölgyek pedig megküzdöt-
tünk a két fával, melyek késõbb a színpad ékei voltak.
Mire végeztünk a faállítással és a technikai dolgok pa-
kolásával ínycsiklandó illatok kezdtek terjedni a leve-
gõben. A bográcsokban már fõttek a finomabbnál
finomabb ételek. Fõzött a nyugdíjasklub, a polgármes-
teri hivatal, a nevelõotthon Görbe és Petõfi úti lakás-
otthona, valamint Tóth Ferenc. Az ételek elkészültét
várva zene szólt és beszélgetés folyt. Az ebédet min-
denki jóízûen fogyasztotta, ki az árnyékban, ki a napsü-
tésben padon ülve.Az evés után a gyerekeket ügyességi
feladatokkal várták a díszkút mellett. Lehetett horgász-
ni, célbadobni, rajzolni, lepényt enni, stb.
Az ünnepi mûsort néptánccsoportunk nyitotta, õket
követték az óvodások egy zenés tornabemutatóval,
Gáll Netta, Gyertyák Viktória és Gáll Niké egy-egy
mesével, Kartali Anita két dalt énekelt: Frank Sinatra-
tól és a Vaya Con Dios-tól, modern táncot adtak elõ a 8.
osztályos lányok, táncoltak a Silver Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola tiszakürti növendékei. Az elõadások vége
után több programból is választhatott a közönség. Fél
5-kor kezdõdött a Cserkeszõlõ-Tiszakürt „Öregfiúk”
mérkõzés a focipályán, 5 órakor indult a kerékpártúra
az iskola elõl, a színpadon pedig a limbózni vágyók
sora kígyózott.
A megmozgató programok végeztével indult a fáklyás
felvonulás. Sajnos az elmúlt évekhez képest szerény
létszámú résztvevõvel, amit sajnálok, mivel az idén az
idõjárás is pártfogásába vett bennünket. Mire a kis
csapat végigjárta a település utcáit teljesen besötétedett
és kezdetét vette a retro-disco a szabadtéri színpadnál.
Hajnal kettõig rophatták a táncoslábúak.
Vidáman és napsütésben telt el a nap, mindenki meg-
elégedésére.

A "Hulló Levelek" Nyugdíjasklub
életébõl....

Molnár Károlyné klubvezetõ

2010. május 8-án rendeztük meg a testvér klubok találkozóját,
melyre meghívtuk Tiszainoka-Martfû-Tiszaföldvár nyugdíjas
klubjait. 130 fõ volt jelen a találkozón, melyre szép mûsorokkal
készültek a meghívott klubok népdalkörei és táncosai.
A talpalávalót a Mátyus- Bihari duó szolgáltatta, a hangulat ismét
fergeteges volt.

Szeretném megköszönni támogatóinknak a segítségét, akik a
következõk: - Remondis Zrt. Szelevény, -ANDAKFT. Tiszakürt,
- Szeleczki Károly vállalkozó, - Arborétum Tiszakürt, - Sportkör
Tiszakürt, - Tálas László polgármester Tiszakürt.

2010. május15-én "Hagyományörzõ" találkozón vett részt
népdalkörünk igen nagy sikerrel.
Május 29-30-án a Cserkeszõlõn megrendezésre kerülõ országos
és határon túli nyugdíjas találkozóra megyünk. Ezek a találkozók
is remekül szoktak sikerülni, mindig szövõdnek újabb barátságok
és a régi ismerõsökkel is találkozunk.
Szeretettel várunk közénk minden régi és új nyugdíjast.

TISZAVIRÁGZÁS

SZENT IVÁN

Ebben az évben is, mint az eddigiekben június 10-20-a
között várjuk a kérészek rajzását. A fõ rajzási idõre
programot szervezünk az arborétomban. Ennek része
egy elõadás a kérészekrõl, majd átsétálunk a gáton
Tiszainokára a kikötõbe, ahonnan kompról csodálhat-
juk meg ezt a páratlan természeti eseményt. Az idõ-
pontról értesülhetnek a www.tiszaviragzas.hu, vagy a
www.arboreta.hu honlapokon.

Az arborétum szervezésében az idén is megtartjuk
június 26-án a Szent Iván-napi programunkat. Monzák
Péter mûvészeti vezetõvel régi hagyományokon, hie-
delmeken alapuló vidám, szórakoztató estét és éjszakát
tölthetnek nálunk. A részletekrõl késõbbiekben
honlapunkon tájékozódhatnak. Torkosné
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Nagycsaládos Egyesület
élete

Bartuszné

A csapatnak 2009-ben 20 család volt a tagja.
Jelenleg 21 családra nõtt a taglétszám. Május 9-
én anyák napi ünnepséget rendeztünk, ahol az
édesanyákat és nagymamákat köszöntötték a
gyerekek egy kis virággal. A tagok egy kis
süteményt és üdítõt hoztak, amibõl mindenki
ehetett, ihatott. Segítettünk a községi rendez-
vényeken: Május 1., gyermeknap. Augusztus
20-án a fõzésnél a csoport tagjai nagyon szép
számmal részt vettek, amelynek nagyon örül-
tünk. A kiránduláson 28-an voltunk, amelyet a
Jászberényi állatkertben kezdtünk, majd
Szandaszõlõsön a Repülõ múzeumban foly-
tattunk. Nagyon sok adományt kaptunk a
Szolnoki Nagycsaládos Egyesülettõl, amelyért
csak a fuvart kellett fizetni. Többször felaján-
lották a színházlátogatást is, amelyért szintén
csak az utazást kellett volna megfizetni, de a
csoportból sajnos senki sem tudott részt venni.
Vagy kocsi nem volt, vagy az idõpont nem volt
megfelelõ. A mikulás ünnepséget és a csoport
karácsonyi ünnepségét egyben tartottuk, ahol a
mikulás bácsi és a két krampusz várta a gyere-
kek verseit, majd mikulás csomagot kapott
minden kicsi és iskolás gyerek. Karácsonyi
csomagot kapott minden család, amely a köz-
ség vállalkozóitól kapott adományt, Vincze
István tésztáit és a Nagycsaládos Egyesülettõl
kapott élelmiszert tartalmazta. A Vöröskeresz-
tet bélyeg megvásárlásával támogatjuk, ahon-
nan ruhanemût kaptunk. Az ünnepségen a
csoporttagok által hozott sütemény és üdítõ
mellett elbeszélgettünk. Megköszönöm min-
denki segítségét, munkáját, mert egyedül hiába
szeretne az ember bármit is csinálni. A csapat
többi tagja azonban segített, hiszen az össze-
fogásban az erõ!
A végén a gyerekek és a felnõttek a sok kapott
ruhák közül válogathattak, kinek mi tetszett.
Hál’Istennek nagyon sok ruha talált gazdára!A
támogatóinknak egy-egy képeslappal megkö-
szönve a csoportnak nyújtott támogatást, na-
gyon boldog és eredményekben gazdag új évet
kívántunk!
Az idén is kértünk támogatást a gyereknapra, a
mikulás ünnepségre és buszt a kirándulásra.
Ezúton szeretnék üzenni a község három vagy
több gyermekes családjainak, ha kedvet érez-
nek, hogy a csoport munkájában részt vegye-
nek, mindenkit nagy szeretettel várunk kö-
zénk! Javaslataikkal, ötleteikkel gazdagít-
hatják, színesíthetik közösségünk életét, hogy
együtt tudjunk örülni gyermekeink változato-
sabb játékainak, szórakozásainak!
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

24 ÓRÁS VETÉLKEDÕ

Nagy Erzsébet

Idén második alkalommal került megrendezésre a kistérségünkben
igen nagyra tartott 24 órás vetélkedõ. A sasi fiatalok akadályt nem
ismerve vállalták el a kulturális, de sportfeladatokat is bõven tartalmazó,
humorban és nevetésben gazdag játékos vetélkedõ megszervezését.
Bár a vetélkedõ már évek óta minden évben két alkalommal meg-
rendezésre kerül, azt egyáltalán nem állíthatom, hogy elavult, vagy
megunható lenne. Ezt az is bizonyítja, hogy ezen alkalommal a résztvevõ
csapatok száma egyel bõvült. Martfû, Cibakháza, Cserkeszõlõ, Kun-
szentmárton, Szelevény, Tiszasas, Csépa és Tiszakürt mellett Tisza-
földvár is bátran beállt a versenyzõk közé.
A verseny számtalan, érdekes és izgalmas feladattal várta a versengeni
kívánó települések fiataljait, bár számos csapatban elõfordult, hogy egy-
egy korosodó hölgy vagy úr volt a fiatalok segítségére, mely idõnként
bölcsességükbõl és tapasztalatukból fakadóan jól is jött.
Idén a legnagyobb meglepetést az okozta számunkra, hogy a már jól
megszokott éjféli szerenádot egy új feladat váltotta fel, melyben bár
énekelni nem kellett, de a sétálásban és tájékozódásban itt sem volt
hiány. Kutattunk elhagyatott temetõben csontok után, mentettünk életet
és egy vicces feladat keretében a lányokról még a melltartók is
lekerülhettek.
Az elõzetes feladatok között is akadt olyan, mely kihívást jelentett
csapatunk számára. Itt említeném meg, hogy kis csapatunk immár
második alkalommal azAngyalok & Démonok névre hallgatott. Tehát az
egyik legnagyobb kihívást jelentõ feladat, legalábbis számomra a csapat
videó elkészítése volt. Napokat dolgoztunk rajta, de végül mindenki
nagy örömére elkészült és bátran mondhatom, hogy a 24 óra jelentõs
pontja volt eme videó bemutatása.
A természet is igen kegyes volt hozzánk, az esõ sem esett, ami nagyban
hozzájárult a spotvetélkedõ élvezhetõségéhez.
Kis csapatunk idén teljes létszámmal, 24 fõvel jelent meg a Tiszasasi
sportcsarnokban. Igen vegyes összetételû volt kor, nem ,illetve szellemi
képesség szempontjából is, bár ez inkább elõnyt jelentett számunkra,
mint bármiféle hátrányt és szerény véleményem szerint többek között
ennek is köszönhetjük azt, hogy elõrébb ugrottunk a ranglistán és ezúttal
az 5. helyen végeztünk. Reméljük, hogy ezt a helyet megtudjuk tartani,
és ha lassan is de biztosan egyszer még mi is elvihetjük a mindenki által
áhított kupát.
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Fuss az egészségedért futás
Nyolcadik alkalommal került megrendezésre a futóverseny.
Szerencsére az elõzõ napok esõi nem áztatták el a gátat, így
szép természeti környezetben futhatott mindenki. A rajt és
cél az Arborétum bejáratánál volt. Tizennégy település 190
versenyzõje indult a futáson. Az alábbi településekrõl
érkeztek futók: Budapest, Cibakháza, Cserkeszõlõ, Csépa,
Kecskemét, Kiskunfélegyháza,Kunszentmárton, Lakitelek,
Nagyrév, Nyárlõrinc, Szarvas, Tiszainoka, Tiszakécske.
Természetesen a hazai iskolások és felnõttek is rajthoz
álltak. A Tiszakürti Tornaklub mind a 17 tagja részt vett a
versenyen. Az egészségmegõrzésen kívül az is cél volt,
hogy az egyes kategóriákban a gyerekek és felnõttek össze-
mérjék tudásukat és a legjobbak érmet vegyenek át. De aki
célba ért mindenki nyert, hiszen tett futólépéseket az egész-
séges élet felé. A rendezvény jó példája volt az össze-
fogásnak is.

Óvodások: lányok: 1. Balla Boglárka, 3. Fodor Viktória
fiúk: 1. Tálas Donát Marcell, 2. Ifj. Csikós Zoltán
I. korcsoport: lányok: 1. Váradi Ivett
fiúk: 2. NagyAttila , 3. Szûcs Zoltán
V. korcsoport: fiúk: 1. Bíró László, 2. Fehér Ádám, 3.
Hangya Dávid
4000 m
18- 29 évesek: nõk: 2. Kovács Zita , 3. KatonaAnett
férfiak: 1. Varga Gábor , 3. Mihalecz Zoltán
30- 39 évesek: nõk: 3. Fehérné Szõke Erika
férfiak: 1. Balla Zsigmond, 2. Csikós Zoltán

Tiszakürtiek eredményei:

Számos különdíj is gazdára talált. Kaptak különdíjat azok a
családok, akik legtöbben indultak a versenyen, a legered-
ményesebb tiszakürti versenyzõk, a legeredményesebb
család, kerekesszékkel versenyzõ Simon Szilárd, a leggyor-
sabb nõ és férfi 4 km-en, a legfiatalabbak, a legmesszebbrõl
érkezett, a legszebb korú hölgy és legidõsebb férfi is.
Köszönet a verseny támogatóinak: Arborétum, Agro TÜZÉP-
Komlós Ferenc és családja, Fejedelmi Pékség Kft .- Tiszakécske,
Horváth László Tiszakürtért Alapítvány, ifj. Bordás István
vállalkozó, Hérán és Társa Bt .- Virágbolt, Kunszentmárton
Kistérség Többcélú Társulás, Kunszentmárton és Vidéke Takarék-
szövetkezet, Körzeti Általános Iskola Diákönkormányzata,
Mûvelõdési Ház és Könyvtár- Tiszakürt, Ozirisz Kft. Szolnok,
Remodis Kft.-Gálné Kiscsatári Lídia és Gál József, Tálas István és
családja, Tálas László-polgármester, Tiszakürt Községi
Sportegyesület, Tiszakürti Iskola Tanulóiért Alapítvány.
Média támogató: www.hunrun.com
A rendezvény segítõi: Erdei Ibolya, Fehérné Szõke Erika, Felföldi
Mihályné, Horváth Györgyné, Katona József, Kiss Lajos, ifj. Kiss
Lajos, Kovács Zita, Kovácsné Doma Ildikó, Laczkó Nikolett,
Marosi Csilla, Mátyus Jánosné, Muzamel Gyula, Polgárõrség,
Seres Irén, Sóspataki Gyula, Tálasné Nagy Judit.

Vásárhelyi Futófesztivál
Március 27-én az általános iskola 36 tanulója és négy
óvodás indult útnak, hogy részt vegyen Kecskeméten, a
futóversenyen. A kirándulás az iskola IPR programjának
támogatásával valósult meg. A rendezvényt a Vásárhelyi
Pál Általános Iskola rendezte. Az ország több szegletébõl
vettek részt futók, Budapesttõl Nyíregyházáig.Ahelyi isko-
lásokon kívül a legnépesebb csapat településünkrõl érke-
zett. Különbözõ távokon, osztályonként versengtek a gyere-
kek, majd a futás után süteményekkel és teával frissíthették
magukat.Az eredményhirdetés elõtt tombolasorsolás színe-
sítette a programot.
Eredmények: 1. osztályosok: 6. Kovács Nikolett 2.
osztályosok: 5. Váradi Ivett 3. osztályosok: 2. Szûcs Zoltán
6. osztályosok: 3. Ürmös Gábor 8. osztályosok: 4. Kelemen
Zsolt.
A félmaratoni távon Paulovics Attila eddigi legjobb ered-
ményét (1 ó 40 p) érte el és 4. helyezett lett.

Paulovics AttilaVáradi Ivett Nagy Attila és Szûcs Zoltán
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Az egyesület április 17-ére tervezett II.
Sportbált a Nemzeti Gyásznap miatt május
15-én rendezte meg. A finom vacsorát köve-
tõen a bál jó hangulatban telt el.
Köszönjük a támogatóknak, hogy hozzá-
járultak a sikeres lebonyolításhoz.

Május 8-án került megrendezésre a 8. Fuss az Egészsé-
gedért verseny, ahol a tornászlányok és tagjaink család-
jaikkal, szép számmal vettek részt.

Katona Anett harmadik, Kovács Zita második, Fehérné
Szõke Erika második helyezéseket értek el korosztályuk-
ban. Külön díjazásban részesültek olyan családok, akik
egyesületünk tagjai. Minden helyezettnek és résztvevõnek
gratulálunk.

Május 1-én került megrendezésre 2. alkalommal Tiszakürt-
Cserkeszölõ Öregfiúk mérkõzése.Amérkõzés kezdõrúgását
id. Bordás István tiszakürti volt labdarugó végezte el.
Jó hangulatú és közönség szórakoztató mérkõzésen Cserke-
szõlõ csapata 2:1 arányban bizonyult jobbnak. A csapatunk
gólját Jánosi Sándor szerezte.
Kézilabda:
2010.03.28.

- 24:25
2010.03.28.

- 23:16
20.10.04.18.

- 23:26
2010. 04. 18.

- 17:21
2010. 05. 02.

- 12:23
2010.05.02.

- 20:19
Csapatunkra igen nehéz három forduló vár, hogy megõ-
rizzék a dobogós harmadik helyüket.
Rendezvényeinket támogatták és segítették: Kunszent-
márton és Vidéke Takarékszövetkezet, Ifj. Bordás István,
Remondis (Gál József és családja), Benkó József, TKSE.
Torna Club, Péntek Lajosné és Molnár Józsefné (Napközi
Konyha), Csabai Lászlóné, Ifj. Csabai László és társa,
Fehérné Szõke Erika, Katona József és családja, Tamasi
István és családja, Szabó László (Tiszakürt), Kollárné
Major Erzsébet, Kovács Lászlóné, Kalandpark dolgozói, Id.
Bordás István, Csabai László, Komlós Ferenc, Gulyás
Kálmán, Oberna Károlyné és Sinka Gábor.

24.-én Pünkösd kispályás labdarugó torna
29.-én Falusi Gyereknap.
A gyereknap minél színesebbé tételéhez szívesen fogadjuk
ötleteiket és támogatásaikat.

Tiszakürt KSE Karcagi SE

Tiszakürt KSE Túrkevei VSE

Tiszakürt KSE Kunszentmárton KSK

BigJoe Sport Tiszakürt KSE

Jászladány ESE Tiszakürt KSE

Tiszakürt KSE Törökszentmiklósi KE II.

Májusi program:

TSKE. vezetése

Tiszakürt Községi Sport Egyesület Hírei
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Polgárõr Egyesület
Engedjék meg, hogy rövid tájékoztatást adjak a Polgárõr
Egyesület 2009. tevékenységérõl. Eseményekben gazdag,
mozgalmas évet zártunk. Sajnos egy polgárõr társunkat
vesztettünk el Dantesz Pál személyében. Emlékét kegyelet-
tel megõrizzük.
Egyesület tagjainak létszáma 29 fõ. Nyolc fõ lépett be az
elmúlt évben.
Célkitûzéseink:

-közrend és közbiztonság fenntartása, segítése
-veszélyhelyzetek megelõzése
-társadalmi bûnmegelõzés
-környezet- és természetvédelem
-együttmûködés rendõrséggel, önkormányzattal,
faluõrséggel

-lakosság közbiztonság érzetének javítása
-civilszervezetek támogatása

Szolgálat ellátását havi beosztás alapján látjuk el. A tagság
jelentõs része vidéken dolgozik. Ebbõl az következik, hogy
õk csak a hét végén tudnak szolgálatot adni. Ezért nem
láthatók hét közben.
Szolgálatot gyalogosan, kerékpárral, saját gépjármûvel és
az önkormányzattól kapott jármûvel láttuk el. A gyalogos,
kerékpáros szolgálat a belterületen elõnyösebb, mint
gépjármûvel. Külterületen elengedhetetlen a jármû haszná-
lata. Bogaras szõlõ területén három polgárõr lakik és ad
szolgálatot.
Minden községi rendezvényen jelen voltunk. Biztosítottuk
a rendet, fegyelmet. Egy-két alkalommal figyelmeztetni
kellett a magukról megfeledkezõ személyeket. Kirívó rend-
bontás nem történt.
A tagság elérési lehetõségét, telefonszámokat a lakosság
rendelkezésére bocsátottuk. Hirdetõtáblákon és az egye-
sület ablakán érhetõ el.
Rendõrséggel számtalan alkalommal adtunk szolgálatot.
Váltakozó sikerrel. Együttmûködési megállapodás jött létre
az Önkormányzattal, Cserkeszõlõ polgárõrséggel.
Anyagi helyzetünk nem a legjobb. Az Önkormányzat
100.000 Ft, az Országos Polgárõr Szövetség 50.000 Ft, a
Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet 20.000 Ft,
valamint a Petõfi útiABC -Szabó László nyújtottak támoga-
tást. A lakosság is támogatta egyesületünket: Sinkáné
Molnár Ilona, Felföldi Mihály, Gulyás Kálmán, Dr. Kiss
Györgyné, Szigeti Ferencné, Szombati Zoltán, Szeleczki
Károly, Komlós Ferenc. Köszönjük a támogatásukat.
Aközség rendezvényeinek biztosításán:
Résztvevõ polgárõrök száma: 45
Szolgálatban eltöltött órák: 412
Szolgálatban eltöltött idõ 2009. évben

Összesen 2661 óra
Önálló szolgálat 2553 óra
Rendõrséggel 48 óra
Bûnmegelõzés 60 óra
Postáskísérés 368 óra

Intézkedések: Elfogás 1 fõ
Tettenérés 1 esetben
Eltûnt sz. felkutatása 2 esetben
Jelzésadás 70 esetben
Segítségnyújtás 35 esetben

Tisztújító Közgyûlésen a következõ eredmény született:
elnök: Józsa István, alelnök: Bartus Sándor, gazdaságve-
zetõ: Patkó Andrásné, szolgálat vezetõ: Berezvai József,
titkár: Fábián István.
Továbbra is rendelkezésükre állunk és segítünk Önöknek.

Józsa István elnök

PROGRAMAJÁNLÓ
2010. június 26-án  25 h-kor
a református templomban

Fellépõ kórusok:
Könyvtárosok Kórusa
Városi Pedagógus Nõi Kar
Szabolcska Mihály Református Énekkar
Sono Felici Énekkar

2010. július 10-én

Tervezett program:
9 h Veterán jármû felvonulás Tiszakürt utcáin

10 h Ökumenikus istentisztelet és Hõsök Napi
megemlékezés

11.30 h  Helytörténeti gyûjtemény  megnyitója
és az elszármazott mûvészek kiállítása

15 h Tálas László ünnepi köszöntõje
„Tiszakürt Községért” kitüntetõ díjak átadása
Tiszakécskei Citerazenekar
Bata Hajnalka népdalok
Nótakör  Szabó Miklós és Németh György citera
Martfûi Táncmûhely  modern tánc
Kunszentmártoni mazsorett
Tiszakürti Általános Iskola táncosai
Nagyrévi Néptánccsoport
Tiszakürti Néptánccsoport
Pendzsom néptáncegyüttes
Gyalai Anita és Kartali Anita  táncdalok
Demi Rock Band együttes
Veterán jármû díjátadás

20 h REPUBLIC  együttes koncertje
( nyertes pályázat esetén )

22 h Tûzijáték
Bál
A rendezvény fõvédnöke Dr. Fábián Lajos.

4.  NYÁRKÖSZÖNTÕ KÓRUSTALÁLKOZÓ

FALUNAP ÉS
3. ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA
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RENDÕRSÉGI HÍREK

Gyors büntetés

Tanulságos

2010. április 12-én 21 óra körüli idõben Tiszakürtön az egyik ház
elõtt az utcán két helyi férfi szóváltásba keveredett egymással.Az
egyik férfi a lakásához személygépkocsival érkezõ másik férfit
meglátta, majd a személygépkocsira egyszer ököllel rá ütött és
megpróbálta kirángatni a jármûbõl. A cselekmény tovább-
folytatását a helyi körzeti megbízott akadályozta meg. Az elkö-
vetõ elõállításra került a kunszentmártoni kapitányságra további
intézkedések megtétele céljából. Az ügyben gyorsított eljárásban
bíróság elé állításra került sor.

2010. április 14-én 09 óra körül Öcsödön egy idõs néni beengedett
a lakásába egy idegen férfit. A sértettnek a férfi mondta, hogy
idõseknek járó pénzt hozott részére. Az elkövetõ a lakásban a
sértett figyelmetlenségét kihasználva eltulajdonított több mint
ötvenezer forint készpénzt.
Korábban felhívtam a lakosok figyelmét arra, hogy

Sajnos még mindig sokan vannak, akik ennek
nem fogadnak szót és bedõlnek az elkövetõk találékonyságának.

Az egészségügyi miniszter 9/2010.(III.18)EüM. rendelete a
kézilõfegyverek, lõszerek, gáz-és riasztófegyverek meg-
szerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeirõl és
vizsgálatáról szóló 22/1991.(XI.15.) NM. rendelet módosításáról.
A lõfegyver, lõszer megszerzéséhez és tartásához szükséges
hatósági engedély feltételeként elõírt egészségi alkalmasság
vizsgálatának célja annak megállapítása, hogy a lõfegyvertartási
engedélyt kérelmezõ, vagy lõfegyvertartási engedéllyel rendel-
kezõ személynek nincs-e olyan betegsége, testi vagy szellemi,
érzékszervi fogyatékossága, amely õt lõfegyver biztonságos
használatára egészségi szempontból alkalmatlanná teszi.
A lõfegyvert tartani szándékozó személy a lõfegyvertartási
engedély kiadása iránti kérelmének benyújtása elõtt, elõzetes
egészségi alkalmassági vizsgálaton, a lõfegyvertartási enge-
déllyel már rendelkezõ személy pedig az idõszakos vagy soron
kívüli egészségi alkalmassági vizsgálaton köteles megjelenni, az
orvosi alkalmasság megállapítására jogosult egészségügyi
szervnél köteles magát a szükséges orvosi és pszichológiai
vizsgálatoknak alávetni.
A személyeket két alkalmassági csoport valamelyikébe kell
sorolni:Az I. alkalmassági csoportba kell sorolni a
Munkavégzési célú (természetes személyek):
-lõfegyver kereskedõ, -lõtér üzemeltetésére eng. rendelkezõk, -
igazságügyi fegyverszakértõ, - foglalkozásához szolgálati
lõfegyverek tartását jogszabály írja elõ.

Az I. alkalmassági csoportban az egészségi alkalmassági vizs-
gálat orvosi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatból áll.

senki idegent
ne engedjenek be a lakásba és ne tartsanak otthon ekkora
összegû készpénzt.

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS

Szervezetek, intézmények

II.
alkalmassági csoport: -sportlövészek, -sportvadászok, -
önvédelmi célra tartott rövid lõfegyvert tartók.
AII. alkalmassági csoportban az egészségi alkalmassági vizsgálat
elõzetes orvosi alkalmassági vizsgálatból és pszichológiai alkal-
massági vizsgálatból áll.
A sportlövõk esetében a saját tulajdonú fegyverek tartásához
szükséges lõfegyvertartási engedély megadásához két, egymást
követõ elõzetes pszichológiai vizsgálat során megállapított
alkalmas minõsítéssel kell rendelkezni, amely vizsgálat idõpontja
között legalább fél évnek kell eltelnie és a két vizsgálat idõpontja
között legfeljebb 2 év telhet el.

Az érvényességi idõk vonatkozásában az alkalmassági csoportban
lévõk esetében a 40 év alattiaknak 5 évente kell orvosi és pszicho-
lógiai vizsgálaton részt venni, a 40 év és 60év közöttiek 2 évente
orvosi és 4 évente pszichológiai vizsgálat, a 60év felettiek 1 évente
orvosi és 2 évente pszichológiai vizsgálat.
II. alkalmassági csoportban lévõk érvényességi ideje a 60 év
alattiaknak 5 évente kell orvosi vizsgálaton részt venni, a 60év
felettiek 1 évente orvosi vizsgálat. Sportvadászok esetén: a 60.évet
betöltötte, de a 70. évet még nem, 2 évente orvosi vizsgálat. Sport-
lövõk esetében: a 18 év alattiak 6 havonta, 18 év felettiek évente
orvosi vizsgálaton kötelesek megjelenni.

Hegedûsné dr. Barath Éva r.õrgy.
hivatalvezetõ

FIGYELEM
Több borsodi településen számtalan ház vált életveszélyessé vagy
lakhatatlanná a rendkívüli esõzések folytán a medrükbõl kilépõ
patakok és folyók miatt. A kialakult árvízi veszélyhelyzet során
bajba került emberek, a károsultak megsegítésére több szervezet
hirdetett gyûjtési akciókat.
A településeken megjelenhetnek áladománygyûjtõk, vagy az
úgynevezett „utazó bûnözõk”, akik célja az, hogy a lakásokba,
házakhoz becsengetve, különbözõ indokokkal bejutva értékeket
lopjanak el, vagy pénzt csaljanak ki a lakóktól.
Mint ahogy a más célokra történõ pénzgyûjtési akciók során, jelen
esetben is elfordulhat, hogy az összegyûjtött pénz, vagy
adományok nem jutnak el a rászorulókhoz. Mindig célszerû
gyanakvással élni az ilyen személyekkel szemben.
Ahhoz, hogy a csalásokat, trükkös lopásokat megelõzzük fogadja
meg a rendõrség tanácsait!

•Amennyiben a településen idegen, gyanúsan cirkáló gépjármûvet
észlel minden esetben jegyezzék fel a rendszámot, a gépjármû
típusát, színét.
• Ha bármilyen gyanús körülmény, eset jut a tudomására
haladéktalanul értesítse a lakóhely szerint illetékes és a fokozott
ellenõrzésre kötelezett KMB csoportot, vagy rendõrõrsöt, a
településen mûködõ polgárõr szervezetet.

• Tudni kell azt, hogy hivatalosan semmilyen szervezet nem gyûjt a
helyszínen készpénzes adományokat. Fontos szabály az ilyen
esetekben, hogy az esetleges adományokat minden esetben postai
csekken adjuk fel, vagy hivatalosan megadott számlaszámra
fizessük be. Soha ne adjunk készpénzt, vagy más jellegû támo-
gatást idegennek, még ha hivatalosnak látszó irattal is próbálja
igazolni magát, vagy a pénz átvételérõl nyugtát adna.
• Tudni kell azt is, hogy önkormányzatok közvetlenül nem
gyûjtenek adományokat. A telefonon történõ megkeresések az
önkormányzatokra való hivatkozással egyértelmûen hamisak.
• Az árvíz sújtotta településeken lassan megindulnak a
kárfelmérések. A biztosítók munkatársai minden esetben
bejelentés után érkeznek ki a helyszínre. Az igazi kárfelmérõk a
biztosító cég igazolványával kell, hogy igazolják magukat.
Hivatalos kárfelméri jegyzkönyvet készítenek.
•Az önkormányzatok is végezhetnek kárfelmérést, de a helyszínre
érkezõ szakemberek megbízólevéllel rendelkeznek, vagy a
polgármesteri hivatal képviselõje is jelen van.
• Amennyiben bizonytalanok vagyunk az illetõ személy kilétében,
meg kell kérni, hogy késõbb jöjjön vissza, addig esetleg
ellenõrizni lehet állításait.
• Idegen személyt ha beengedünk, soha ne hagyjuk magára,
valamelyik családtag mindig legyen mellette és figyelje
ténykedését.

Amennyiben településen házaló, ügynöki jelleg tevékenységrõl
szerez tudomást, minden esetben tájékozódjon a megbízó, illetve a
tevékenységet folytató személyérõl, tevékenységérõl. Értesítse az
önkormányzatot.

!

Bízunk benne, hogy településeinken közös összefogásunk
eredményeként az ilyen jelleg cselekmények nem fordulnak el!
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