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HORVÁTH LÁSZLÓ
TISZAKÜRTÉRT ALAPÍTVÁNY
2007-ben

2010. 08. 20-án

édesanyám, a bátyám és jómagam úgy döntöt-
tünk, hogy édesapám sport területén végzett munkássá-
gának folytatásaként létrehozunk egy alapítványt, mellyel a
sportolási tevékenységek és feltételek javítását, valamint a
kiemelkedõ képességû sportolók versenyeztetésének támo-
gatását tûztük ki célul.

második alkalommal került megrende-
zésre az Alapítványi nap. A rendezvényt Kakuk László ku-
ratóriumi elnök nyitotta meg, ahol említést tett az alapít-
vány értékeirõl és alapelveirõl, ismertette a programot, va-
lamint mindenkinek jó szórakozást kívánt. (folyt. 5. old.)

BOGRÁCSOS FÕZÕVERSENY
Augusztus 20-án a mûvelõdési ház szervezésében immár 3. alkalommal
került sor a bográcsos fõzõversenyre, melyen finomabbnál finomabb
ételek készültek.Ahárom szakavatott zsûri a következõképpen díjazott. I.
hely Sári István kakaspörköltje, II. hely Molnár Ferencék szabolcsi
töltöttkáposztája, a III. hely a Torna Klub paprikáskrumplija. Különdíjat
kapott Kutas Károly bio kecskepörköltje és Sastinszki László paprikás-
krumplija. A közönségdíjat Péter László bõrös õzpörköltjének ítélték a
kóstolók szavazatai alapján.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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

A képviselõtestület tartott ülésén a
következõ beszámolókat tárgyalta és fogadta el:
- Beszámoló a község csecsemõ és gyermekvédelmi tevé-
kenységérõl.
- Idõsek Klubja vezetõjének beszámolója a 2009. évi mun-
káról.
- Tanyagondnok beszámolója a 2009. évi munkáról.
- Az általános iskola gyermek- és ifjúságvédelmi
felelõsének beszámolója.
- A családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat 2009. évi beszá-
molója.
- A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
szóló 2009. évi beszámoló.
Ezen ülésén döntött a képviselõtestület a Tiszakürt Községi
Önkormányzat által üzemeltetett ISUZU típusú autóbusz
bérbe vételekor nyújtható kedvezményes viteldíjakról és
meghatározta az önkormányzat tulajdonában álló gépjár-
mûvek 2010. június 1. napjától érvényes viteldíj tarifáit.
Jóváhagyta a képviselõtestület a kistérségi környezet-
védelmi programot.
A képviselõtestület módosította az önkormányzat által
fenntartott intézményekben alkalmazandó intézményi
térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletet.
A képviselõtestület jóváhagyta a víziközmû vagyon 2010.
évi beruházási, felújítási tervét.
A képviselõtestület zárt ülésen döntött a „Tiszakürt
Községért” emlékplakett 2010. évi odaítélésérõl.
„Tiszakürt Községért” emlékplakett arany fokozatát
adományozta a következõ személyeknek:
Bordás Istvánné, Dr. Boross Gábor, Hajdú Lajos, Komlós
Zoltán, Fülöp Zoltánné, Illés Lászlóné.
Az emlékplakettek ünnepélyes átadása a Falunapon
megtörtént.
A képviselõtestület rendkívüli ülésén
döntött a Falunap megrendezésérõl.

A képviselõtestület tartott ülésén
megtárgyalta Egedi István r.alezredes, kapitányságvezetõ
beszámolóját Tiszakürt község közbiztonságának helyze-
térõl, a közbiztonság szilárdítása érdekében tett rendõri
intézkedésekrõl.
A képviselõtestület elfogadta a Tiszakürt Községi Önkor-
mányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítását.
A képviselõtestület megtárgyalta és elfogadta a polgár-
mesteri hivatal alapító okirat 1. számú melléklet módo-
sítását.

napján megtartott rendkívüli testületi
ülésén megválasztotta a Helyi Választási Bizottságot,
melynek tagjai: Takács Sándor, Somodi Zoltánné, Gyõri
Lászlóné, Mezõné Vakhal Margit, Dékány Károlyné.
A képviselõ testület utolsó rendes testületi ülését 2010.
szeptember 15. napjáig tartja meg.

2010. május 27.-én

2010. június 7-i

2010. június 30-án

2010. augusztus 16.

dr. Héczei Eszter jegyzõ

HIRDETMÉNY
A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. október 3-ra
(vasárnapra) tûzte ki a HELYI önkormányzati képviselõk és
polgármesterek általános választását.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKBÕL VALÓ KIHAGYÁS
VAGY A NÉVJEGYZÉKBE VALÓ FELVÉTEL MIATT
2010. AUGUSZTUS 18-TÓL AUGUSZTUS 22-ÉN 16.00
ÓRÁIG LEHET KIFOGÁST BENYÚJTANI.

Tiszakürt községben a megválasztható képviselõk száma 6 fõ.

csak a település megneve-
zését igazolással szavazók a

A 2010. október 3-ra (vasárnapra) kiírt helyi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek általános választásán az egyéni
listás képviselõjelöltséghez az adott településen lakóhellyel
rendelkezõ választópolgárai 1 %-ának ajánlása, 13
db ajánlószelvény szükséges.

A polgármester-jelöltséghez Tiszakürt község választó-
polgárai 3 %-ának ajánlása, 37 db ajánlószelvény
szükséges.

Az induló képviselõ-jelölteket, valamint a polgármester-
jelölteket az ajánlószelvények és az E jelû formanyom-
tatvány átadásával lehet bejelenti a Helyi Választási Irodánál
(5471 Tiszakürt, Hõsök tere 1.)

.

A VÁLASZTÓPOLGÁROK VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKE

TEKINTHETÕ MEG A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
HÕSÖK TERE 1. SZÁMALATT.

2010. AUGUSZTUS 18-TÓL AUGUSZTUS 22-IG

2. számú, a köz-
ségházán

érvényes

érvényes

legkésõbb 2010. szeptember 3-
án 16.00 óráig

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi
önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról
szóló 2010. évi L. törvényben foglaltaknak megfelelõen

Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcím beje-
lentési jogszabályok értelmében

tartalmazza és az
(Hõsök tere 1.) lévõ szavazókörben szavaz-

hatnak.

A választásokkal kapcsolatos információkért fordulhatnak
a Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Irodáján mûködõ Helyi
Választási Irodához (Tiszakürt, Hõsök tere 1., Tel: 56/318-
001).

Helyi Választási Iroda

ÜNNEPI  ÜLÉS

2010. augusztus 26-án a képviselõtestület ünnepi ülést
tartott az arborétum elõadótermében, melyre hivatalosak
voltak az intészményvezetõk, a civil szervezetek vezetõi és
a hivatal dolgozói is. Három napirendje volt az ülésnek.
1. Holló József altábornagy elismeréseket adott át a Patrona
Hungariae hõsi emlékmû újbóli elkészítése és felavatá-
sának megszervezése elismeréséül. A Honvédelmi Minisz-
térium Hadtörténeti Intézet és Múzeum fõigazgatója Tálas
László polgármester urat a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
arany emlékérmével, Bordás Istvánnét, Dr. Boross Gábort,
Hajdú Lajost és Komlós Zoltánt ezüst emlékérmével tün-
tette ki.
2. Átadásra került Fülöp Zoltánné részére (
nem tartózkodott a közsében ) “Tiszakürt Községért
emlékplakett” arany fokozata.
3. Tálas László polgármester úr az elmúlt négy évben
végzett munkáról szóló beszámolóját hallgatták meg a
jelenlévõk.

a falunapon
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A képviselõtestület jelenlegi összetételében 2006. október
1-én vette át a település irányítását 9.758.000 Ft készpénz és
6.000.000 Ft hitelállománnyal. A 9.758.000 Ft-ból
4.079.000 Ft feladattal terhelt, 3.466.000 Ft az adószámlán
szerepelt, mely a 2006. évi adóbevétel negyed része, és idõ-
arányosan IV. negyedév bevételének tekintendõ. A sza-
badon felhasználható pénzmaradvány 1.634.000 Ft. Figye-
lembe véve a 6.000.000 Ft hitel állományt

A választások elõtt elkészült Tabán út építési beruházás
13.312.000 Ft 80 %-a és a játszótér 1.000.000 Ft költsége is a
2007. évet terhelte.
További gondot jelentett a község fejlesztését szolgáló enge-
délyes tervek hiánya, amely lehetetlenné tette a 2006. õszi és
2007. I. félévi pályázásokat. 8-10 hónap szükségeltetett az
engedélyes tervek elkészítésére.

A képviselõtestület legfontosabb kötelezettségének tekin-
tette a meglévõ intézményrendszer biztonságos mûködésé-
nek biztosítását és a rendelkezésére álló fejlesztési, karban-
tartási keretet pályázatok és saját munka címén a leghaté-
konyabban felhasználni.
A 4 éves tervszerû munka alapja a 4 évre szóló gazdasági
program, mely a lehetõségek ismerete nélkül, de a község
fejlõdését szolgáló módon készült. Ezért fordulhatott az elõ,
hogy a program egy része nem valósult meg pályázati lehe-
tõség hiányában és ezért van az, hogy olyan dolgok is meg-
valósultak, melyeket nem terveztünk.

- Iskolabusz beszerzés: 31.000.000 Ft
- Tanyagondnok autó 1./ 6.363.000 Ft

2./ 1.440.000 Ft
- Idõsek klubja akadálymentesítés: 6.593.000 Ft
- Régivásártér útja: 18.309.000 Ft
- Idõsek klubja felújítás: 6.980.000 Ft
- Akácfa út építése: 14.174.000 Ft

- Könyvtár felújítás 6.081.000 Ft
- Hivatal belsõ felújítás 2.100.000 Ft
- Hivatal akadálymentesítés 10.079.000 Ft
- Óvoda akadálymentesítés 9.966.000 Ft
- Járda felújítás 1.270.000 Ft
- Eszközbeszerzés közmunkaprogramhoz

kapcsolódóan (karbantartási eszközök,
fûnyírók)

- Könyvtár homlokzat, csatornázás
- Felszabadulás u. 10. sz. alatti épület felújításra
- Mûhely, garázsok felújítása
- Jelenlegi húsbolt külsõ homlokzat rendbetétele
- Felszabadulás úti járda járhatóvá tétele

- Piactér, húsbolt kialakítás,
- Fõtér rekonstrukció (Hõsök tere megújítása, buszvárók

kialakítása)
- Községháza külsõ felújítása
- Óvoda külsõ felújítása.

4.366.000 Ft
hiánnyal vettük át a költségvetést.

Tervezett és megvalósult vállalások:

Nem tervezett, de a pályázati lehetõségbõl adódóan meg-
valósult fejlesztések:

Pályázati lehetõség hiányában a karbantartási keret terhére
saját munka végzésével megvalósult munkák:

Tervezett, de pályázat hiányában elmaradt fejlesztések:

1.150.000 Ft

Beszámoló az önkormányzat 2006-2010. évben végzett munkájáról
A2010. évi lehetõségeket kihasználva, 2011-ben valósulhat
meg az iskola akadálymentesítése, valamint belsõ felújítása
31.000.000 Ft értékben. A ravatalozó felújítására benyújtott
pályázatunk elbírálás alatt áll. Kedvezõ döntés esetén a
felújítás 2011-ben megtörténhet 19.857.000 Ft értékben.
Beadás elõtt áll a volt szeméttelep rekultivációs és az ivó-
vízminõség-javító programra a pályázat:

- szeméttelep rekultiváció 277.223.000 Ft
- ivóvízminõség-javító program 169.684.000 Ft

Pályázati lehetõségre várva kész elfogadott engedélyes
tervekkel rendelkezünk a Radnóti és Árpád utak szilárd
burkolására, valamint a fõtér rekonstrukciójára is.
Az önkormányzati intézményekkel közösen is pályáztunk,
melyek során jelentõs bevételekhez jutottak, fejlesztve
ezáltal a szakmai szolgáltatás színvonalát.

- Iskola, óvoda: 30.038.000 Ft
- Mûvelõdési Ház és Könyvtár: 7.124.000 Ft

2006-2010 közötti idõszakban az összes pályázati összeg
183.667.000 Ft. A település vagyona 49.125.000 Ft-tal
gyarapodott.

Tiszakürt és térsége egyik legjelentõsebb problémája a
munkahelyek hiánya. Az elmúlt 4 év politikai és gazdasági
eseményei nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ezen a téren
nem tudtunk jelentõsen elõre lépni. Így nagyon fontos
feladatnak tekintettük, hogy a különbözõ

keretében munkához juttassuk a nem kis létszámú
munkanélküli réteget.
Igyekeztünk számukra olyan munkát biztosítani, amely a
község épülését, szépülését szolgálta, ezáltal õk is érez-
hették munkájuk fontosságát. Szerzõdésük többszöri
hosszabbításával egyértelmûvé tettük számukra, hogy
számítunk rájuk és bízunk bennük. A közmunka prog-
ramban résztvevõk többsége becsülettel helytállva végezte
és végzi munkáját, melyet ezúton köszönünk nekik. Ha
nincs közmunka program, igen nagy gondot jelentett volna
a zöldterületek rendben tartása, nem épült volna 700 m
járda, nem tudtunk volna saját erõbõl, saját munkával felújí-
tásokat, karbantartásokat végezni, s végül de nem utolsó
sorban nem tudtuk volna a temetõ kitakarítását elvégezni. A
temetõ kitakarítás közel 4 évet vett igénybe, de ennél sokkal
nagyobb és nehezebb feladat az elhagyott rész tisztán tartá-
sa, fõleg ilyen idõjárási viszonyok között, mint az idei volt.
Közmunka programok keretében foglalkoztatott szemé-
lyek száma: 2006. 14 fõ

2007. 23 fõ
2008. 29 fõ
2009. 64 fõ
2010. 69 fõ, jelenleg is  dolgozik 50 fõ.

A közmunka programban résztvevõk segítségével javult a
szociális szolgáltatás színvonala, megoldódott a tanulók
iskolabuszon történõ kísérete, a Helytörténeti Gyûjtemény
mûködtetése és segítséget jelentett az intézmények mûköd-
tetése során is.

Széleskörû társadalmi összefogással, adakozással valósult
meg az I. világháborús emlékmû rekonstrukciója, valamint
a Helytörténeti Gyûjtemény kialakítása. Mindkét fejlesztés
bizonyítja, ha az emberek elé értelmes célokat tûzünk ki,

közmunka prog-
ramok
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abban az esetben szívesen adakoznak és segítenek.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a segítõknek és az
adakozóknak, hiszen nélkülük mindez nem valósulhatott
volna meg.

Településünk évtizedek óta forráshiányos, így minden
évben a költségvetést hiánnyal fogadja el a testület, melyet
év végére az ÖNHIKI pályázattal és nagy gazdálkodási
fegyelemmel kompenzál. E gondolatot igazolják az év végi
zárszámadási adatok is az alábbiak szerint:

2006. 436.362.000 Ft 428.083.000 Ft
2007. 448.496.000 Ft 413.779.000 Ft
2008. 546.746.000 Ft 524.026.000 Ft
2009. 454.633.000 Ft 454.782.000 Ft
2010. I. félév 208.673.000 Ft 200.446.000 Ft

Az önkormányzat mûködése során értékesítette 2 ingatlanát
és a lecserélt 3 gépjármûvet 9.520.000 Ft értékben. Az így
befolyt összeget pályázatok elõkészítésére és pályázatok
önerejének biztosítására fordította. Az egyre nehezedõ gaz-
dasági helyzet tette szükségessé a képviselõi tiszteletdíjak
45 %-os, a polgármesteri költségtérítés 70 %-os csökkenté-
sét. A polgármester fizetése a ciklus alatt nem emelkedett. A
megspórolt összeget fejlesztésekre, a mûködtetés biztosí-
tására fordítottuk.
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt
4 év gazdálkodása során felelõsségteljesen végezték ez irá-
nyú tevékenységüket, megértették a község nehéz anyagi
helyzetét, s igyekeztek az adott helyzetbõl a maximálisat
megvalósítani.

Anégyéves beszámoló kapcsán nem mehetünk el szó nélkül
a széles rétegeket érintõ mellett.Az elmúlt
4 esztendõben ezen a területen is jelentõset léptünk elõre
rendezvények számában, színvonalában, szervezettségében
egyaránt. További nagy öröm számunkra, hogy ezek a
rendezvények a pályázati lehetõségek maximális kihasz-
nálásával, az önkormányzat és civil szervezetek összefogá-
sával valósultak meg, ezáltal is mélyítve az emberi
kapcsolatokat. Hagyományos rendezvényeink a Falunap,
Falukarácsony, Szüreti bál, Kultúra napja mellett az elmúlt
évek során sikeres május 1-i, gyermeknapi és augusztus 20-i
programokat is szerveztünk.
Egy-egy ilyen alkalom rengeteg szervezõmunkát, sok-sok
segítséget és nem utolsó sorban némi anyagi ráfordítást is
igényel. Köszönjük a szervezõk és a segítõk áldozatos
munkáját!

Itt szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni a július
eleji „Tiszakürt lakosságának kérése! Tiltakozása!” címû
szórólapokkal, plakátokkal kapcsolatban. Tiszakürt község
képviselõtestülete mindig az adófizetõ állampolgárok
érdekeit nézte, döntésével Tiszakürt hírnevének öregbítését,
fejlõdését kívánta szolgálni. A falunapok rendezésére
benyújtott 2009. évi 600.000 Ft-os, valamint a 2010. évi kö-
zel 3.000.000 Ft-os pályázat is ezt a célt szolgálta.
Tõlünk független külsõ körülmények nem tették lehetõvé,
hogy a pályázat kedvezõ elbírálásáról pontos információval
rendelkezzünk, de több helyrõl biztatást kaptunk.

Költségvetésünk alakulásáról:

Bevétel: Kiadás:

rendezvényeink

Ennek tudatában a lakosság, az érdeklõdõk érdekeit, kíván-
ságát figyelembe véve döntött a testület a megrendezés
mellett.

Az elnyert összeg kizárólag csak a falunapi
programokra számolható el és nem lehet sem pályázati
önerõre, sem árvízkárosultak megsegítésére fordítani.
Ez is, mint az elmúlt 4 év minden pályázata utólagos finan-
szírozású, tehát a kifizetésére hitelt kell felvenni, tekintettel
arra, hogy az önkormányzat nem rendelkezik ekkora tarta-
lékkal.

A felhívásban megfogalmazottakat a képviselõtestület ezú-
ton is visszautasítja, s rágalmazásnak tekinti. A névtelen
kezdeményezõket, kik a lakosság mögé bújtak, elítéli.

A képviselõtestület döntéseit testületi ülésein hozza ren-
delet és határozat formájában.
2006-2010. idõszakban a testület rendes ülést 46 alka-
lommal, rendkívüli ülést 21 alkalommal, Csépával közösen
együttes ülést 21 esetben tartott, 45 rendeletet, 369 hatá-
rozatot hozott.

A 4 év során a képviselõtestület ülése határozatképtelen
egyszer sem volt, a testületi ülésrõl a hiányzás minimális.
Sikeres testületi ülés feltétele a jó elõterjesztés és a
bizottságok alapos, körültekintõ munkája.

Aciklus során a Szociális Ügyek bizottsága 26 alkalommal,
az Ügyrendi Bizottság 33 alkalommal, a Községfejlesztési
és Település-üzemeltetési Bizottság 7 esetben ülésezett.

Szeretnék köszönetet mondani a jegyzõasszonynak, intéz-
ményvezetõknek, munkatársaimnak, a képviselõknek és a
bizottságok külsõs tagjainak az odaadó, lelkiismeretes,
aktív tevékenységükért.

A településfejlesztés és szépítés munkálatai során jelentõs
segítséget kaptunk a helyi vállalkozóktól és az Arborétum
dolgozóitól. Gépekkel, emberi erõvel és szakmai taná-
csokkal támogatták erõfeszítéseinket. Köszönjük a vezetõk
és dolgozók ezirányú támogatását.

Az elmúlt idõszak egyik legnagyobb eredményének
tekinthetjük, hogy a megelõzõ 8 év embert próbáló torzsal-
kodásai után településünkön békés nyugodt légkör alakult
ki. Úgy érezzük, a község szekerét a lakosság, a képviselõk,
az intézmények vezetõinek, dolgozóinak többsége egy
irányba, a fejlõdés irányába kívánta tolni.

Végül - talán ezzel kellett volna kezdenem - itt szeretnék
köszönetet mondani a választópolgárok bizalmáért, akik
négy évre ránk bízták a község sorsát. Úgy érezzük, a
bizalommal éltünk és nem visszaéltünk.

Tiszakürt, 2010. augusztus 24.

Azóta kiderült, minden híresztelés ellenére, a
pályázat nyert.

Amennyiben elégedettek voltak tevékenységünkkel,
kérjük Önöket, az elkövetkezõ választáson szavaza-
taikkal támogassanak bennünket.

Képviselõtestület nevében:
Tálas László
polgármester
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FIGYELEM - KÉPESLAP!

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy megjelent 7 féle
TISZAKÜRTÖT BEMUTATÓ KÉPESLAP.
Megvásárolható a postán, az Arborétum portán, a helytörténeti
gyûjteményben és a könyvtárban. Ára: 50 Ft.

ISKOLAI VISSZAPILLANTÓ

Másnap minden tanuló megkóstolhatta a kolbászzsírral
megkent kenyérszeleteket. Meglepõ volt, de nagy örö-
münkre szolgált, hogy milyen jóízûen falatozták a gyere-
kek. A projekt zárására az utolsó tanítási napon került sor,
amikor tájjellegû ételeket készítettünk, persze a tûz segít-
ségével. Bográcsban készült a göcseji káposztás bab és a
betyár lecsó. A nógrádi sztrapacskának is nagy sikere volt,
hiszen nálunk ez egy kevésbé ismert, de annál ízletesebb
étel. A negyedik fogás pedig a burgonyából készült tócsni
volt, amelybõl ugyancsak bõségesen fogyott.
Sok-sok tapasztalatot gyûjthettek a tanulók ebben a tanévben a
tûzrõl, és most már sokuknak érthetõ, miért is indította el az
emberiséget a fejlõdés útján… Bódi Brigitta

Ballagott a vén diák…

2010. június 12-én utoljára járta végig az ünnepi díszbe
öltöztetett iskola tantermeit a ballagó nyolcadik osztály.

A végzõs diákok számára minden évben a legjobban várt
esemény a ballagás napja, hiszen fordulópont gyermek és
szülõ számára egyaránt. Lezárul az életükben egy szakasz,
új kihívások elé néznek az elkövetkezendõ években. Új osz-
tálytársakkal, új tanárokkal találkoznak a középiskolában,
ahol új elvárásoknak kell megfelelniük.
Talán ez a tudat csalt néhány 8. osztályos szemébe megannyi
könnycseppet, és a ballagó tarisznya egyre súlyosabbá vált
mire az aulába érkeztek.
Az ünnepi mûsor és Turóné Guba Anna igazgatónõ beszéde
minden diákot meghatott. Végérvényesen búcsút vettek az
iskolától, annak minden dolgozójától valamint az itt maradó
diáktársaktól…
A nyári hónapok után a választott középiskola kapuján lép-
nek be majd szeptember 1-jén. Az iskola minden dolgozója
nevében kívánok nekik sok erõt és kitartást a jövõben….

„Tûz-projekt”
Az idei tanévet az általános iskolában a tûz fontosságának,
felhasználási lehetõségeinek és veszélyeinek vizsgálata
fogta át.
A tanulók a projekt segítségével tudhattak meg többet errõl,
az élethez nélkülözhetetlen elemrõl.Az elsõ állomás még
szeptemberben a tiszaföldvári tégla-gyár látogatása volt,
ahol a felsõ tagozatos tanulók megfi-gyelhették, hogyan
válik a puha agyagból a tûz hatására masszív tégla.
Májusban hosszú elõkészület után házi kenyeret sütöttünk.
Varga Antal tanár bácsi felkutatott a faluban egy még hasz-
nálható kemencét, amelyben igazi, ropogós kenyeret sütött.
A hamisítatlan kenyértésztát Baczkó Antal pékmestertõl
kaptuk, amelyet ezúton is szeretnénk megköszönni neki.

Horváth László Tiszakürtért Alapítvány folytatása

A megnyitó után az óvodások bemutatója következett, melyet a
kispályás labdarúgó torna követett. 1. Tabán; 2.
Nekünk Nyolc; 3. Tecsó.

.
Délután folyamán a férfiak is összemérték az erejüket az

Toldi próba, traktorkerék átfordítás, rönk-
dobás és súlycipelés versenyszámokban folytak a küzdelmek.

1. Tatár Attila; 2. Szõgyör Péter; 3. Czakó Mi-
hály; Legidõsebb versenyzõ: Vancsik János (56); Legfiatalabb
versenyzõ: Nyerlucz Róbert (18). A nap folyamán a kisebb
gyerekeknek is próbáltunk elfoglaltságot biztosítani vetélkedõk
formájában. Eörsi Rita és barátai lovaikkal, Tálasné Nagy Judit és
Tálas Judit pedig henna- és arcfestéssel színesítette a napot, amit
a gyerekek nagyon élveztek. Sajnos a résztvevõk száma az idén
messze elmaradt az elõzõ évitõl, de aki ott volt, jól érezte magát.
Fontosnak tartom, hogy említést tegyek a jövõrõl. Az alapítvány
fõ bevétele támogatásokból, felajánlásokból tevõdik össze. 2011-
ben is fogadhatja az alapítvány az adónk 1%-át. Ebbõl a bevé-
telbõl az alapítvány hasonló, egyre magasabb színvonalú rendez-
vényeket, jobb sportolási lehetõségeket, valamint a Tiszakürt
KSE-t kívánja támogatni. Éljen a jogával, s ha ott volt 20-án és jól
érezte magát, találkozzunk 2011-ben is.

Ezúton is további sok sikert kívánok minden sportolónak és
sportbarátnak.

Végeredmény:
Nagy Richárd (Nekünk

Nyolc)

Horváth Csaba

Gólkirály:

Végeredmény:

Erõs
emberek versenyén.

KÖSZÖNET

Szeretnénk megköszönni - a klubtagok nevében is - Dr. Héczei
Eszternek, Pongor Gyuláéknak és Tálas Rózsának, hogy
adományaikkal hozzájárultak az Idõsek Klubja szépítéséhez.

Vezetõség
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ISKOLAI SPORTHÍREK

LEGEREDMÉNYESEBB SPORTOLÓ

II. Hármas-Körös-gáti futás

A 2009-2010. tanévben elért eredmények alapján az iskola
legeredményesebb sportolója, 41 ponttal Nagy Attila
Sándor lett.
Nagyon kiélezett küzdelemben a 2. helyen Szûcs Zoltán
végzett, szintén 41 ponttal.( csak egyéniben elért jobb
eredmények döntöttek a gyõztes javára ). 3. Váradi Ivett 39
pont 4. Ürmös Gábor 26 pont 5. Zsoldos Attila 23 pont 6.
Váradi Bettina 22 pont.
Attila versenyeken elért eredményei: Kürtkerülõ duatlon
egyéni 2. hely, Játékos sportversenyen gyõztes csapat tagja,
Farsang Kupa kosárlabda torna csapat 3. hely, labdarúgó
diákolimpia csapat 3. hely, Fuss az egészségedért futás
egyéni 2. hely+ különdíj , Remondis megyei kosárlabda
bajnokság 4.helyezett csapat tagja, Hármas-Körös gáti futás
egyéni 4. hely.
ATiszakürt KSE által felajánlott kupát Fehérné Szõke Erika
elnökségi tag adta át a tanévzáró ünnepségen.

Június 5-én gyönyörû idõben rendezték meg a futóversenyt
a Kunszentmárton-Szelevény közötti gátszakaszon. Szép
ter-mészeti környezetben, friss levegõt belélegezve mozog-
hattak a sportolni vágyók.
A szelevényi célban a közönség részérõl vastaps, majd
befutócsomag várta a célba érkezõket.Az eredményhirdetés
után a szerencsések tombolán is nyerhettek.
Eredmények: I.kcs. 3. Váradi Ivett, 6. Felföldi Barbara,
II.kcs. 4. Nagy Attila Sándor, 6. Szûcs Zoltán 9. Zsoldos
Attila 11. Fehér Erik, III.kcs. 1. Váradi Bettina, 11. Varjasi
Péter, IV.kcs. 3. Mucsi Enikõ 6. Váradi Roland.
Felnõtt ffi 6. Balla Zsigmond, Senior ffi. 1. PaulovicsAttila
Kerekesszékkel induló Simon Szilárd különdíjat kapott.
Köszönet a Horváth László Alapítványnak, akik a verseny
nevezési díjával hozzájárultak a tanév során sportban
sikeres tanulók elismeréséhez.

Kürtkerülõ duatlon
2010. szeptember 18-án negyedik alkalommal kerül
megrendezésre a verseny.
Születési év szerinti távok: futás- kerékpározás- futás
2002-2003. 0,5 km        2 km       0,25 km
2000-2001. 1  km        4 km       0,5   km
1998-1999. 1 km        4 km       0,5   km
1996-1997. 2 km         6 km      1      km
1994-1995. 2 km         8 km      1      km
Felnõttek 3 km       10 km      2      km
Jó felkészülést mindenkinek!

Paulovics Attila

Kékes Csúcsfutás
Június 12-én kánikula fogadta a rajthoz készülõ
versenyzõket, induláskor 34, a célban 31 fokot mértek.
Mátrafüredrõl 11 órakor rajtolt a több mint ezer futó, hogy
11,6 km-t maga mögött hagyva 671 m szintkülönbséget
leküzdve, megérinthesse az ország legmagasabb pontját.
Községünket Paulovics Attila képviselte, aki a Tiszakürt
KSE színeiben 1 ó 15 perc alatt ért fel a nemzetiszínû kõhöz,
így 817 férfi célba érkezõ közül a 244. lett.

I. kcs. 3. hely - Váradi Ivett

II. kcs. 1. hely Váradi Bettina

IV. kcs. 3. hely Mucsi Enikõ
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Tiszakürt Községi Sport Egyesület Hírei
Május 24.-én

Eredmények:

Július 03-án

Gól:

Gól:

Gól:

került megrendezésre Általános Iskola salak-
pályáján elsõ alkalommal a Pünkösd Kupa.

Szimikron (Kecskemét)
Rákócziújfalu
Epreskert FC. (Kunszentmárton)
Tabán (Tiszakürt)
Anda KFT. (Tiszakürt)
All-In (Cserkeszõlõ)

Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény számit.
VargaAndrás (Epreskert FC).

Borhi Zsolt (Rákócziújfalu)
: FeketeAttila (Szimikron)

Avándorserleget 1 évig Szimikron csapata õrzi.

Idén Csallóközkürtön falunap keretében került megren-
dezésre a települések közti
„ KÜRTI POLGÁRMESTEREK VÁNDORSERLEGE”
kispályás labdarugó torna, és elsõ ízben idén kiegészítve
nõi-férfi asztalitenisz versennyel.
Labdarugó csapatunk tavalyihoz hasonlóan idén is

egyesületi tagokból állt.
Labdarugó csapatunk idén sem bírt tavalyi és az idei hazai
torna gyõztes csapattal, 3 gyõzelemmel és két vereséggel 3.
helyen végzett.

1. 15 ponttal
2. 9 ponttal
3. 9 ponttal
4. 5 ponttal
5. 4 ponttal
6. 1 ponttal

Gólkirály:
Legjobb kapus:
Legjobb játékos

Hat Kürtök Találkozója

Tiszakürt Kürt 5
Berezvai Tamás 3, Fodor Tamás Barta Zsolt,

Berezvai Tamás 3, Benkó Bence 2, Gál József
Tiszakürt  Hidaskürt  1-0

Fodor Tamás

(Fehér
Géza, Gál József, Gál István, Benkó József, Benkó Bence,
Berezvai Tamás, Dr. Kecskés Béla, Kiss Lajos, Fodor
Tamás, Mucsi Antal, Tamasi István, Barta Zsolt, ifj. Kiss
Lajos, Nyerlucz Róbert, Tompa János, Tovaj Csaba)

Tiszakürt Hejõkürt 0-3

-1

Tiszakürt - Csallóközkürt  0-6
Tiszakürt  Erdõkürt  6-0

Torna legjobb védõjének csapatunkból Gál Istvánt
választották.

Gál
Alexandrának

II. FALUSI GYERMEKNAP

Férfi asztalitenisz versenyen az erõs mezõnyben Benkó
Viktornak, Tálas Istvánnak és id. Gál Józsefnek nem
sikerült dobogós helyen végezni.
Nõi verseny döntõjében szoros mérkõzésen

sikerült legyõzni Sztankó Alexandrát a
szlovák felnõtt bajnokságban játszó ellenfelét, aki így 1.
helyen végzett.

3. helyen Tálas Melinda végzett, míg Fehérné Szõke Erika
5. helyen végzett.
A szlovákiai kirándulás játékosainknak és családtagjainak
jó hangulatban telt.

Szabadtéri színpad és környékén május 29.-én került
megrendezésre a melynek
szervezésében részt vett a Tiszakürti Sport Egyesület, Ált.
Iskola és Óvoda dolgozói, Ált. Isk. Diákönkormányzata,
Ált. Isk. Szülõi Munkaközössége, Nagycsaládosok
Egyesülete és a Tiszakürt Lakásotthon dolgozói.
A jó idõ és a közös munka meghozta gyümölcsét, mivel a
kicsik és nagyok egyaránt felhõtlenül szórakozhattak a
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délelõtti és a délutáni programokon (kosárlabda, arcfestés,
lepényevés, lufi borotválás, lisztfújás, horgászat, célba
dobás, hullahopp karika verseny). Délután nagy sikert
aratott a Kunszentmártoni Tûzoltók és JNKSZ. Megyei
Rendõr-fõkapitányság Kommandós bemutatói valamint
családok vetélkedõje. A felajánlásoknak köszönhetõen a
gyerekek egész nap ugrálhattak a légváron, melyet mara-
déktalanul ki is használtak.
A megfáradt gyermekek és felnõttek jóízûen fogyasztották
az ízletes ebédet.
A finom ebédért köszönet Komlós Ferencnek, Gulyás
Kálmánnak, Kakuk Lászlónak, Kovács Sándornak, Kovács
Gábornak, Gácsi Gyulának és az elõkészületben
segítõknek, akik közel 400 fõnek fõztek. Az ebédet a
Tornászlányok által sütött palacsinta koronázta, aminek
igen nagy sikere volt. Nap zárásaként diákok csapata és a
szülök csapata mérte össze tudását kispályás labdarúgásban
ahol a diákok bizonyultak jobbnak.

Az egyesület vezetése bízik a további sikeres együtt-
mûködésben, hogy ez a kezdeményezés tovább folytatódjon
közös összefogással.

Köszönetünket fejezzük ki támogatóinknak:
Csabai László, Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet,
Complex Training (Kalandpark), Mészáros Lajos, Dr. Kecskés
Béla és családja, ANDA Kft., Szabó László, Kiss Lajos és családja,
az Idõsek Klubja, a KDNP Tiszazugi Szervezet, V és VA KFT.
Lakitelek, Vincze és Társa BT. Szolnok, JNKSZ. Megyei
Nagycsaládosok Egyesülete, Veres Pékség Kunszentmárton, a
Tornászlányok csapata, az Önkormányzat, Mûvelõdési Ház.
Külön köszönet minden segítõnek, akik nélkül ez az igazán szép
rendezvény nem jöhetett volna létre.

TKSE. Vezetése

Veteránok a Tiszazugban
Július 10-én reggel 7 órakor vette kezdetét a nap, ugyanis
ekkortól vártuk a veterán autó- és motortulajdonosok je-
lentkezését, érkezését a II. Tiszazugi veterán jármû talál-
kozóra. Nagy buzgalommal vetettük bele magunkat a rajt-
számok készítésébe és a pakolászásba, hogy mire a nevezõk
megérkeznek, minden gördülékenyen menjen. Nyolc körül
meg is érkezett az elsõ jármû egy veterán traktor, majd szép
lassan szálingóztak a motorok és autók. Volt itt Csepel,
Pannónia, Ural, Czetka, BMW, Volkswagen bogár, Tra-
bant, de még Ford Mustang is, hogy a teljesség igénye
nélkül említsem õket.
A nevezés fél 9 körül zárult, melyet egy köszöntõ beszéd
követett Tálas László polgármester úr, valamint Holló
István úr részérõl és egy rövid ismertetõ településünk
történetérõl, melynek a késõbbiekben szerepe volt.
A köszöntõ után a csapat még körbe járta a falu utcáit, hogy
dudaszóval ébresszék a késõn kelõket. A Tiszakürti kerülõ
után elindultak Tiszaugra, ahol szintén körbe járták a tele-
pülés utcáit. A falunézés után a vadászháznál gyülekeztek a
jármûvek. Innen startolt ugyanis az idõ-etapos futam Tisza-
sasra. Mindenkinek az általa választott sebességgel kellett,
hogy megtegye a kiszabott távot. Érkezés után pihentek
kicsit és közben a nézelõdõk megnézhették közelebbrõl is a
parkoló veterán csodákat. Kis szusszanás, majd ismét útra
kelt a társaság és Csépa felé vették az irányt. Itt már frissen
sült pogácsával, üdítõvel és ásványvízzel várta a község
polgármestere és segítõi az érkezõ vendégeket.Az érdeklõ-
dõk itt is megtekinthették, körbejárhatták a gépjármûveket
és a szívükhöz legközelebb állóra le is adhatták szavazatu-
kat. Dél közeledtével tovább vonultak a veteránosok és
Szelevényig meg sem álltak, ahol már készült az ebéd. A
jóízû falatozás után ügyességi versenyre várták a vállalko-
zó szellemû autósokat és az oldalkocsis motorokat. Kellett
szlalomozni, teli pohárral egyensúlyozni, betolatni az adott
helyre, stb.Ajátékos feladatok után kicsit komolyabb prog-
rammal folytatódott a rendezvény. A Szelevény és Cserke-
szõlõ között található Cserkehalomnál emlékkövet avattak,
és koszorúztak a következõ felirattal: „Állítva az ország-
utak áldozatainak emlékére a tiszazugi veteránjármû talál-
kozó alkalmából.”Aszervezõk szeretnék, ha minden évben
visszatérhetnének ide megemlékezni. A koszorúzás után
Cserkeszõlõben várták a csapatot és szerveztek vetélkedõt
a motorosoknak, õk se maradjanak ki a sorból. Noha nap-
közben mindenkire várt egy KRESZ-feladatlap és egy totó,
melyben a meglátogatott települések történetébõl összeállí-
tott kérdésekre kellett megtalálni a helyes választ. Fél hat
magasságában érkezett vissza a társaság a kiindulási hely-
re, az arborétum utcáján sorakozva fel, hogy a helyi lakosok
is leadhassák voksukat a legszebb gépre. Több kategóriá-
ban osztottak kupát és oklevelet. Szinte senki nem maradt
üres kézzel, persze nem a résztvevõk hiánya miatt, hanem a
díjak sokaságának jóvoltából.
Afelvetéssel pedig, hogy jövõre találkozunk ugyanitt, min-
denki egyetértett. A díjazás végeztével, mindenki élmé-
nyekkel telve indult útnak, hogy otthon vagy a szabadtéri
színpadnál zárja a napot. Örömmel töltött el, hogy ennyi
embert sikerült megmozgatni. Már alig várom a III.
Tiszazugi veteránjármû találkozót. Horpácsi E.

FALUNAP
2010. július 10-én - pályázati támogatással- rendeztük meg
a 18. falunapot és a 3. elszármazottak találkozóját.
Ünnepségünket a református templomban ökumenikus
istentisztelettel kezdtük, majd a szoborparkban folytattuk a
Hõsök napi megemlékezéssel. Tálas László polgármester úr
ünnepi beszéde után Boross Gábor és Benke Ádám által
tolmácsolt versekkel, az I. és a II. világháborús emlék-
mûvek koszorúzásával róttul le kegyeletünket az elesett
hõsökre emlékezve.
A mûvelõdési házban nyílt lehetõség a Tiszakürtrõl
elszármazottak képzõmûvészeti bemutatkozójára. A
kiállítás célja az volt, hogy bemutassuk a falunap
résztvevõinek, hogy ebben a kis faluban milyen tehetséges
emberek születtek, élnek, ill. éltek és dolgoznak.
Harmadik alkalommal csodálhattuk meg Törõcsik Jolán
intarziamûvész alkotásait, melyek igazán mûvészi és
mesteri munkák. Másik kiállítónk Tóthné Gácsi Anna
tanárnõ volt, aki Tiszakürtön 6 éve mûködõ rajziskolában
tanítja azokat a gyermekeket, akiknek örömet jelent az
alkotás, a rajzolás, a festés. Most a tanárnõ csodálatos tûz-
zomácképeit láthattuk. Legfiatalabb mûvészünk Gácsi
Kitti, aki többféle mûvészeti tecnikával mutatkozott be.
Legkedveltebb témája a tájkép. A szálhúzásos vagdalásos
népi kézimunka jeles mûvelõjének, Licsei Lászlónénak (
Kúti Mária ) hímzéseit csodálhattuk meg. Kné



99TISZAKÜRTI HÍRMONDÓ

HELYTÖRTÉNETI GYÛJTEMÉNY
MEGNYITÓJA

A falunapi események sorában végre megnyitottuk a hely-
történeti gyûjteményünket, nagyon sokan önzetlenül segí-
tettek. Voltak, akik munkájukkal, mások adományaikkal,
volt aki nem kevés anyagi áldozattal segítette a gyûjtemény
megszületését. Jó volt megtapasztalni a közösség összefo-
gásának erejét. Mindenkinek nagy köszönettel tartozunk!
A megnyitó beszédében Szlankó István nyugalmazott
múzeumigazgató kiemelte, hogy a gyûjtemény megszüle-
tése nemcsak a község, hanem a Tiszazug életében is jelen-
tõs esemény, hisz múzeumavatásra a térségben 50 évvel eze-
lõtt került sor utoljára. Hangsúlyozta, hogy a múlt megõrzé-
se nélkül egyetlen nemzetnek sincs jövõje. Elismerõen szólt
arról, hogy egy ilyen kis falu ilyen szép gyûjteményt tudott
megteremteni.
Agyûjteményt tovább szeretnénk fejleszteni, ezért továbbra
is várjuk a felajánlásokat! A külsõ tárolószín bõvítése már
most szükséges. Vesszõ-fonatos kerítést kívánunk készíteni
a kerítés elé. Szándékaink szerint jövõre elkészülhet egy
sütõház az udvaron, amit a falu lakói és az idelátogatók is
használhatának.
A faluban több szenvedélyes gyûjtõ él, ezért évente más-
más gyûjtõ anyagából idõszakos kiállítást szeretnénk ren-
dezni.
Reméljük, hogy néhány év múlva a helytörténeti gyûjte-
mény a közösség életének fontos részévé válik, ahol sok
érdekes interaktív foglalkozás keretei között tölthetik el
szabadidejüket kicsik és nagyok.

Helytörténeti Bizottság

SOKSZÍNÛ DÉLUTÁN

A délutáni program 3 órakor kezdõdött a szabadtéri
színpadnál, bár aki hamarabb érkezett, annak sem kellett
unatkozva, ácsorogva tölteni az idejét, mivel voltak lenn
kirakodó árusok, borkóstoló, barack- és mézkóstolás, a
kisebbeknek arcfestés, nádsípkészítés, kosárfonás, sergõ,
dodzsem, légvár, valamint filmvetítés az arborétumban a
Patrona Hungariae szobor 2009-es avatóünnepségérõl és
annak elõkészületeirõl.
Az ünnepi mûsor Tálas László és Dr. Fábián Lajos
köszöntõivel kezdõdött, amit a „Tiszakürt KözségértArany-
fokozatú Emlékplakett” - tek átadása követett. A díjazottak
között szerepelt: Illés Lászlóné, Bordás Istvánné, Hajdú
Lajos, Dr. Boross Gábor és Komlós Zoltán.
A megható pillanatok után a Tiszakécskei citerazenekar
foglalta el a teret, hogy szórakoztassa játékával a közön-
séget. A citerások után Bata Hajnalka népdalokat énekelt,
majd a nótakör és az õket citerán kísérõ Szabó Miklós elõa-
dása követett. Még mindig maradva a népzenénél Németh
György citerázott.

Stílusváltás után a Martfûi táncmûhely növendékei léptek a
porondra megmutatva produkciójukat, majd õket követték
a Kunszentmártoni mazsorett csoport, az iskolások modern
tánca, valamint a Silver Alapfokú Mûvészeti iskola helyi
növendékeinek tánc bemutatója. A néptánccsoportunk
moldvai és szatmári táncot adtak elõ. Õket követte a
Jászkiséri Pendzsom néptáncegyüttes.Atáncosok után Kar-
tali Anita és Gyalai Anita énektudásáról gyõzte meg a
közönséget. Közben visszaérkeztek a veterán jármûvek is a
Tiszazugot körbejáró vetélkedõkkel, játékos feladatokkal
tarkított túrájukról.Anézelõdõk minden helyszínen szavaz-
hattak a nekik legjobban tetszõ autóra, motorra. 19 óra körül
lépett színpadra a Sick Soul együttes megalapozva a késõb-
bi koncert hangulatát.
Fél kilenc körül már telve volt a sportpálya emberekkel és
végre eljött az idõ, amit mindenki várva várt, színpadra
lépett a Republic. A tömeg ujjongva fogadta az együttest.
Mindenki végig tapsolta és énekelte a koncertet. Szinte
elrepült az idõ. Éppen csak elbúcsúzott a zenekar és máris a
tûzijáték kápráztatta el a sok-sok szempárt. A nap zárá-
saként a Glória együttes szolgáltatta a talpalávalót egészen
hajnalig a mulatni vágyók legnagyobb örömére.
Azt hiszem elmondható, hogy ekkora rendezvény nem
sûrûn van Tiszakürtön, de a végeredmény önmagáért be-
szél. Rengeteg ember, akik mind jól érezték magukat ezen a
napon. Talán soha ennyien kis falunkban.
Köszönet mindenkinek, aki munkájával, részvételével,
felajánlásával segítette, hogy ez a nap ilyen jól sikerüljön és
maradandó emléket hagyjon mindenkiben:
Kunság Tours, Dr. Fábián Lajos, Kunszentmárton és Vidéke
Takarékszövetkezet, Körzeti Általános Iskola, Út-ÉPKER 97.
Kft., Tiszakürti Tornaklub, Dr. Kiss Györgyné, Bordás István,
Tálas László, Hajdú Lajos, Csabai László, Kovács Péter,
Remondis Szolnok Zrt., Kollárné Major Erzsébet, Szombati
Zoltán, K. Tálas László, Kovács Sándor, Szakács Kálmán, ifj.
Bordás István, Komlós Ferenc, Molnár Ferenc, Gácsi Zoltán,
Katona József, Nagycsaládosok Egyesülete, Földvári László,
Balla Károly, Traback János, Rendõrség, Polgárõrség és segítõk.

TISZAKÜRTI HÍRMONDÓ
Független falusi krónika. Megjelenik kéthavonta
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Kiadó és szerkesztõség:Mûvelõdési Ház és Könyvtár, 5471 Tiszakürt, Táncsics M. út 2-4. Tel.:56/318-051

A számítógépes szerkesztés és tipográfia a községi könyvtárban készül.
Nyomdai munkák:PENTA PRINT Nyomda Martfû, Tel.:56/450-987

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

NYTSZ:B/PHF/520/80

ANYAKÖNYVI HÍREK

SZÜLETÉS

ZÉTÉNY LUKÁCS

KETRIN GABRIELLA
CECÍLIA

BARBARA
LINDA

HALÁLOZÁS

Bori Edit és Dóczi Zoltán gyermeke

Mukus Gabriella és Bózsvári Zsolt gyermeke

Csúri Erika  és Szabó Tibor gyermeke
Vilhelm Katalin és Mucsi András gyermeke
Tálas Anikó és Virágh Attila gyermeke

Ujj Lajos Vörösmarty u. 8.
Zsoldos Ferencné Régivásártér 8.
Tálas Boldizsárné Arany J. u. 13.
Földvári Jánosné Nagysziget 41.
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