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- A SZABADSÁG ÜNNEPE -

Október 22-én 17.30 h-kor kezdõdött a mû-
velõdési házban az 56-os forradalomat
méltató ünnepségünk. Tálas László pol-
gármester úr ünnepi beszéde után verses-
zenés összeállítással emlékeztünk 56 hõse-
ire, áldozataira. A mûsorban közremûköd-
tek: Benke Ádám, Boross Gábor, Muzamel
Gitta, Sonkoly Gábor, Tálas Judit, Sõrés
Dávid, Ürmös Szamanta és Varjasi Alex-
andra. A fáklyákkal és gyertyákkal meg-
világított kopjafánál az önkormányzat, az
általános iskola, a nyugdíjas klub, a polgár-
õrség és a sportegyesület képviselõi helyez-
ték el a kegyelet koszorúit.
Köszönet a diákoknak, a polgárõröknek és a
tornaklub tagjainak a közremûködésért.

A tartalomból:

-Alakuló ülés
-Adni vagy nem adni
- Felhívások- adománygyûjtés
- Polgármesteri köszöntõ
- Tábori emlékek
- Nyugdíjas Klub hírei
- Családi Könyvtári Napok
- Bogarasi diákok -50 év
- Szüreti mulatságról
- Kürtkerülõ duatlon
- Tiszakürti KSE hírei
- Rendõrségi hírek
- Sajtóközlemény
- Idõsek napja
- Képes összeállítás
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ALAKULÓ ÜLÉS

2010. október 18-án megtartotta alakuló ülését
Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselõtestü-
lete a következõ napirendi pontok alapján.

1. Ünnepélyes megnyitó, a Községi Választási
Bizottság tájékoztatója a 2010. október 3-i polgár-
mester és képviselõk választásának eredményérõl
Tiszakürt községben.
2. Önkormányzati képviselõk eskütétele.
3.Apolgármester eskütétele.
4. Megbízólevelek átadása a képviselõk és a polgár-
mester részére.
5. Polgármester illetményének és költségátalányá-
nak megállapítása.
6. Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítása,
felülvizsgálatára megbízás adása.
7. Bizottságok megalakítása. Nem képviselõ bizott-
sági tagok eskütétele.
8. Alpolgármester megválasztása. ( Szükség esetén
zárt ülésen, titkos szavazással.) Utána eskütétel.
9.Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
10. Képviselõ-testület tagjai részére tiszteletdíj
megállapítása.
11. Az elkövetkezendõ 4 évben megvalósítandó
feladatok. ( Polgármesteri program ismertetése.)

Az ülést a korelnök, Gulyás Kálmán vezette. Felké-
résére Takács Sándor, a választási bizottság elnöke
ismertette a választás hivatalos eredményét.

A képviselõtestületbe kerültek:
274 szavazat
272 szavazat
249 szavazat
241 szavazat
225 szavazat
205 szavazat

A polgármester választás eredménye:
1. Józsa István 108 szavazat

508 szavazat

A képviselõk és Tálas László polgármester úr eskü-
tétele után került sor a megbízó levelek átadására.
A képviselõtestület (jogszabály szerint) Tálas
László fõállású polgármester havi illetményét
349.600 Ft-ban, havi költség általányát 35.000 Ft-
ban állapította meg ellenszavazat nélkül.
A 6. napirendi pont tárgyalásakor a polgármester úr
átvette a korelnöktõl az ülés vezetését.
A jelenlegi Szervezeti és Mûködési Szabályzat mó-
dosítása azért vált szükségessé, mert a képviselõk
száma 9 fõrõl 6 fõre csökkent, valamint új bizott-
ságok alakultak 3 képviselõ és kettõ külsõs taggal.

alakult a
képviselõtestület szavazása alapján: Dr. Kiss
Györgyné, Hajdú Lajos, Komlós Ferenc (képvi-
selõk) és Kakukné Gácsi Nóra, Román Bertalan
(külsõs tagok).

1. Komlós Ferenc
2. Szeleczki Károly
3. Hajdú Lajos
4. Dr. Kiss Györgyné
5. Gulyás Kálmán
6. K. Tálas László

2. Tálas László

1. Szociális és Humánpolitikai Bizottság

2. Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság

alpolgármesterre, Szeleczki
Károly

tagjainak
választotta a képviselõtestület egyöntetû szavazata alapján: Gulyás
Kálmánt, Hajdú Lajost, K. Tálas Lászlót ( képviselõk ) és Bordás
Istvánt és Komlós Zoltánt ( külsõs tagok ).
Abizottsági tagok megválasztották az elnököket Dr. Kiss Györgyné,
valamint Gyulás Kálmán személyében, majd a külsõs tagok letették
az esküt.

Polgármester úr javaslatot tett az
képviselõ úr személyében. Titkos szavazáson a képvi-

selõtestület 5 igen és 1 ellenszavazattal választotta meg és mint
társadalmi megbízatású alpolgármester részére tiszteletdíját havi
50.000 Ft-ban állapította meg. Ezt követõen az alpolgármester úr
letette az esküt.
A képviselõk, a bizottsági tagok, a bizottsági elnökök és a nem
képviselõ bizottsági tagok tiszteletdíját a jogszabály alapján a követ-
kezõképp szavazta meg a testület és egyben ezek alapján módo-
sította a tiszteletdíj-rendeletét.
1.Aképviselõk havi tiszteletdíja 19.000 Ft.
2. A képviselõ bizottsági tagok havi tiszteletdíja egy bizottsági
tagság esetén 25.000 Ft.
3. A képviselõ bizottsági tagok havi tiszteletdíja két bizottsági
tagság esetén 27.000 Ft.
4.Anem képviselõ bizottsági tag havi tiszteletdíja 6.000 Ft.
Utolsó napirendi pontként Tálas László polgármester úr ismertette
az elkövetkezõ 4 évben megvalósítandó faladatokat.

A megválasztott képviselõk és a magam nevében szeretnék
köszönetet mondani, hogy a 2010. 10. 03-i önkormányzati válasz-
táson megtiszteltek bennünket bizalmukkal. A választás eredménye
igazolja, hogy a lakosság többsége elégedett volt az elmúlt 4 év helyi
politikájával, az elért eredményekkel, hiszen az elõzõ képviselõ-
testület tagjait újraválasztotta. Ígérem Önöknek, hogy a kapott
bizalommal élni és nem visszaélni szeretnénk, és továbbra is a
település fejlõdéséért kívánunk dolgozni.

Tisztelt Választópolgárok!  Kedves Tiszakürti Lakosok!

Dr. Héczei Eszter
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Akövetkezõ 4 év fõbb feladatai:

- a lakosság és a képviselõtestület között szorosabb kapcsolat
kialakítása,

- a meglévõ intézményrendszer megtartása, biztonságos
mûködésének biztosítása,

- polgármesteri hivatal épületének felújítása,
- az iskola épületének akadálymentesítése, külsõ, belsõ felújítása,

fûtéskorszerûsítés,
- az iskolai informatikai oktatás fejlesztése, korszerû oktatási

módszerek bevezetésének támogatása,
- óvoda felújítása, játszóudvar fejlesztése,
- ravatalozó felújítása,
- részvétel a volt szeméttelep rekultivációs, valamint az ivóvíz-

minõség-javító programra benyújtandó térségi pályázatokban,
- bogarasi illegális szemétlerakó felszámolása, Bogaras ivóvíz

ellátási problémájának megoldása,
- belterületen szilárd burkolatú út építés, külterületi földutak

rendszeres gondozása,
- fõtér rendbetétele, piactér, húsbolt kialakítása,
- közvilágítás bõvítés, új lámpatestek felszerelése,
- külterületen INTERNET elérhetõség biztosítása,
- kistérségi szintû intézményfenntartó társulások kialakítása

(családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, idõs ellátás).

A polgármester elképzeléseit a képviselõtestület gazdasági-program
formájában fogadja el az elkövetkezõ testületi ülések valamelyikén.
Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy a testületi ülések nyilvánosak,
minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
A testületi ülések anyagát, valamint az ülésrõl készült jegyzõkönyvet
megtekinthetik a könyvtárban, valamint késõbbiekben a község hiva-
talos honlapján a címen.www.tiszakurt.hu

Tálas László  polgármester

Tábori emlékek
Az elmúlt két tanévben végre sikerült feleleveníteni és megvalósítani
iskolánk egyik régi hagyományát, hogy tanulóink nyári táborban vehet-
tek részt. Júliusban élményekben gazdag hetet töltöttünk a Balaton
partján Balatonszárszón és ezek a felejthetetlen emlékek még most is a
nyár melegét, a szabadságot juttatják eszébe diáknak, tanárnak ha
visszatekint az õszbõl a nyárba.

Július 12-én reggel teli várakozással és
izgalommal indult útnak iskolánk apraja nagyja
a hosszú útnak. Érkezés után rövid felfedezõ
sétát tettünk a környéken, majd a szobák elfog-
lalása következett. Nagyon szép idõnk volt.
Minden nap fürödtünk a magyar tengerben és
még látogatóink is voltak nagy-nagy örömünkre
igazgató néni és Pötyi tanár néni személyében.
Hajóval mentünk Tihanyba, ahol az apátságot
néztük meg és volt olyan szerencsés, aki a vissz-
hangot is megtalálta. Szép élmény volt a kisvo-
natozás és a séta a Balaton északi partján, mi-
közben gyönyörködhettünk a táj szépségében és
a víz kékségében. Keszthelyen a Festetics kas-
télyt tekintettük meg, valamint látogatást tet-
tünk Balatonszárszón a József Attila Múzeum-
ban. Minden napra jutott valamilyen új élmény.
Felejthetetlenek maradnak a közös fõzések: a
lángos sütés, a finom reggeli bundás kenyér
vagy a szalonnasütés. Ezek az alkalmak, a közös
munka egy vacsora vagy egy reggeli elkészíté-
sénél mindig más-más oldalát mutatták meg
gyereknek és felnõttnek egyaránt.
A szombat esti táborzáró buli, ahol játékos ve-
télkedõn vehettek részt a gyerekek, nagyon jól
sikerült. Kulturális totóval indult a csapatok ve-
télkedõje, de volt még teke, activity, tollas labda
és IQ játék is.
Élményekben gazdagon, szépen lebarnulva
érkeztünk haza. Nagyon jól éreztünk magunkat
és bármennyire is munka volt ez az egy hét szá-
munkra, én mégis újra gyereknek éreztem
magam és gyermekéveim tábori élményei ele-
venedtek meg, amelyekre a mai napig szívesen
gondolok vissza.
A gyerekek tízezer forint önköltségi áron vettek
részt a táborban. Ez a mai árakhoz viszonyítva
egy nagyon kedvezõ lehetõség volt, amelyet
szeretnénk a jövõben is biztosítani, hogy isko-
lánk minél több tanulója gazdagodjon olyan
élményekkel, mint amilyenekkel gazdagabbak
lettek azok, akik részt vettek az idei táborban.
Ezúton szeretnénk megköszönni iskolánk ala-
pítványának a támogatását, amit az alapítványi
bál bevételébõl tudott erre a célra fordítani.
De ez nem valósult volna meg a szülõk segítsége
és a támogatók nélkül. Továbbá szeretnénk
megköszönni az iskola diákönkormányzatának
támogatását, Csépa önkormányzatának a
szálláshelyet, Tiszakürt önkormányzatának a
kedvezményes autóbuszt valamint Somodi Zoli
bácsinak a türelmét és a fuvarozást.
Reméljük, ebben az évben is sikerül nyári tábort
szerveznünk, hogy minél több diákunk ismer-
kedjen meg kis hazánk szépségeivel.
Ezúton hirdetem meg az iskolavezetés nevében
a következõ évi nyári táborunkat, ismét Balaton-
szárszóra. Jelentkezni lehet Kovácsné Doma
Ildikó diákönkormányzat vezetõnél.

- Kovács Zita -
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Adni vagy nem adni….
Október 13-án megkereste településünket az Árpád-
házi Szent MargitAlapítvány képviseletében Molnár
Miklós, az alapítvány elnöke. Kifejezte alapítványa
adományozó szándékát, mely szerint hosszabb távú
együttmûködést szeretne Tiszakürt Község Önkor-
mányzatával. Elsõ lépésként 2010. október 22-én
2000 kg élelmiszert szeretnének szétosztani a telepü-
lésre járó óvodás és általános iskolás gyermekeknek.
Elmondta, hogy kiváló minõségû fagyasztott élel-
miszerrõl van szó: hús, zöldség, gyümölcs. A szállít-
mány megfelelõ szétosztásához, és az adomány
eljuttatásához szükséges fuvarköltség hozzájáru-
lásához kérte az önkormányzat segítségét.
A felajánlás meglepett bennünket, hiszen a mai
világban nem megszokott ekkora segítség, s elgon-
dolkodtunk a lehetséges veszélyekrõl. A fagyasztott
termékek kiosztását pénteken kérte, így minden-
kinek ekkor kellett volna átadnunk, hiszen tárolására
nincs módunk. Ugyanakkor pont a fagyasztott áruk-
nál áll fenn a veszély, hogy könnyebben megromlik, s
kiolvadásukat nem szabad engedni.
Mégis úgy gondoltuk, ilyen adományra nem lehet
nemet mondani, hiszen minden családnak nagy segít-
ség lenne ez, ekkora csomag kiosztására még nem
volt példa.
Megkezdtük a kiosztás megszervezését, írásban érte-
sítettük a szülõket, hogy minden idejáró gyermeke
után megközelítõleg 10 kg élelmiszert tudunk adni.
22-én dél körül megérkezett a szállítmány. Megle-
põdve vettük tudomásul, hogy az ígért 2000 kg
helyett csak 370 kg érkezett-elõzetes tájékoztatás
nélkül, bár az alapítvány képviselõje közölte velünk,
hogy a következõ héten is ennyit hozna.
Miközben döntés született arról, hogy akkor nem
gyermekenként osztunk, hanem családonként, még
ha tisztában is voltunk vele, hogy ez felháborodást
válthat ki. Dr. Boross Gábor állatorvos hivatalos
eljárás keretében megkezdte az élelmiszerek átvizs-
gálását.
Megállapításra került, hogy az élelmiszerek emberi
fogyasztásra alkalmatlanok, a szállítás körülményei
nem megfelelõek, s némely termék tisztázatlan szár-
mazású. Ennek következtében az adomány átvé-
telére nem került sor, az adományt teljes egészében
az adományozóval elszállíttatásra került.
Ekkor került sor a szülõk tájékoztatására. Még egy-
szer szeretnénk sajnálatunkat kifejezni, hiszen a
legjobb szándék vezérelt bennünket. Az alapítvány
képviselõje a megegyezés szerinti feladatát nem
teljesítette, az élelmiszerek szállításakor tisztában

volt azok minõségével. Szándékunk ellenére nem jártunk sikerrel,
minket is bánt. Tudjuk, hiába jöttek a szülõk, tudjuk, hogy várták
ezt. Mégis még szerencsésnek mondható, hogy idõben kiderült,
hogy emberi fogyasztásra nem alkalmas, hiszen kiosztásuk sokkal
nagyobb bajt is eredményezett volna.
Az alapítvány ellen az Állategészségügyi és Élelmiszer ellenõrzõ
Szolgálat képviseletében Dr. Boross Gábor állatorvos hatósági
eljárást kezdeményezett 2010. október 22-én.

Megértésüket tisztelettel megköszönve:  Szervezõk

FELHÍVÁS! ADOMÁNYGYÛJTÉS!

Tiszakürt Község Önkormányzata a vörösiszap katasztrófa
károsultjai - Kolontár község - megsegítésére pénzadomány
gyûjtést indít el a tiszakürti lakosság körében.
Az Önök pénzadományainak készpénzben történõ befizetését
vagy számláról történõ átutalását a Tiszakürti Takarék-
szövetkezetnél vezetett 69800085-15800734 számú letéti
számlára várjuk, 2010. október 13. napjától 2010. november 15.
napjáig.
Kérjük, tüntessék fel a befizetéseknél és az utalásoknál az
„ISZAP” szót közleményként.
A napjáig összegyûjtött pénzadományt az
önkormányzat átutalja az érintett önkormányzat részére, aki azt
saját döntése szerint használja fel az iszap katasztrófa károsultjai
megsegítésére.
Az adomány összegét a december havi hírmondóban tesszük
közzé.
Kérjük, támogatásukkal segítsék a bajbajutott családokat.
Köszönettel Tiszakürt Önkormányzata nevében:

2010. november 15.

Tálas László polgármester

Tisztelt Tiszakürti Lakosok !

Mindenki elõtt ismeretes milyen katasztrófa esemény történt
Veszprém megyében, Kolontár településen.
Ennek ismeretében a Tiszakürti Polgárõr Egyesület indítvá-
nyozza a szóban forgó település javára önkéntes pénzadomány
gyûjtést.
Apénzadományokat a Polgárõr Egyesület tagjai gyûjtik, az e célra
hitelesített íven. A gyûjtést végzõ személy a polgárõr igazol-
vánnyal és jelvénnyel igazolja magát. Így megelõzhetõ a
visszaélés.
Az összegyûlt pénzadományt egy összegben juttatjuk el Kolontár
településre.
Kérem a Tisztelt Lakosságot a Polgárõr Egyesület kérését
szíveskedjenek pénzadományaikkal támogatni.
Gyûjtést végzik: Dantesz Pálné, Szõgyör Sándorné, Berezvai
József, Gyõri László, Tatár Sándor, Józsa István.

Tisztelettel:Józsa István
Egyesület Elnöke
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„Nem csak a húszéveseké a világ”

Szeretném röviden összefoglalni a „Hulló
Levelek” Nyugdíjas Klub második félévben
végzett tevékenységét.
2010. augusztus 04-én vendégül láttunk 40 árvíz-
károsult iskolás gyermeket. A gyermekek és szüle-
ik ez úton is köszönik az önkormányzatnak és Tálas
László polgármester úrnak a finom ebédet, amit az
önkormányzati konyhán fogyaszthattak el. A
nyugdíjas klub anyagi támogatásával megtekint-
hették gyönyörû arborétumunkat, a vállalkozó
kedvûek pedig még a kalandparkban is szóra-
kozhattak. Köszönöm klubtársaimnak a felaján-
lásokat.

Augusztus 21-én Veszprémben voltunk kirándulni,
ahol megtekintettük a gyönyörû város neveze-
tességeit. Hazafelé pedig megálltunk a Balatonnál,
ahol a naplementében gyönyörködhettünk.

Szeptember 18-án a Cibakházi nyugdíjas klub
meghívásának tettünk eleget, ahol egy nagyon jó
hangulatú találkozón vettünk részt.

A klubtagok névnapját közösen egy évben egyszer
szoktuk megünnepelni, idén november 16-án lesz
ez a nap, amire már nagyon készülünk.

Molnár Károlyné  klubvezetõ

50 ÉV

Rabb Ida

A Mária-hegyi általános iskola (Bogaras) 1960-ban végzett diákjai a
július 10-i falunapon tartották az 50 éves találkozójukat.Akkor 7 lány
végzett, sajnos csak hatan találkozhattunk, mert Jusztin Ica és az
osztályfõnökünk Ladányi Sándor már nem él.
A három tanárnõ és a hat lány kellemes órákat töltött el.
Beszámoltunk az elmúlt 50 évrõl, megemlékeztünk az iskolás
évekrõl, az akkori falusi életrõl, ismerõsökrõl.
Mindenki továbbtanult, sõt munka és gyermekek mellett is képeztük
magunkat, nem kallódtunk el, megálltuk a helyünket az életben.
Köszönhetjük ezt annak a „tanyasi” iskolának, kiváló tanítóinknak
akik a nehéz körülmények ellenére is megfelelõ tudással indítottak
útnak. Említést teszek még a késõbb kikerült bogarasi diákokról is,
akik szép számmal telepedtek le Tiszakürt községben és igazi lokál-
patrióták gyermekeikkel együtt. Õk is sokat köszönhetnek tanyasi
iskolájuknak, kiváló tanítóiknak.
Az iskolánk ma már siralmas állapotban van, vandál pusztítás nyomai
láthatók, de siralmas állapotban van a Bogaras nagy része is, eltûnik
az a nyugodt, szépen gondozott Bogaras, amire mi emlékszünk.
Azt azért megemlítjük, hogy vannak szépen gondozott porták,
szorgalmasan gazdálkodók is, talán még megmenthetõ lenne a
Bogaras, hiszen vannak ott értékes épületek, csak élni kellene a lehe-
tõségekkel. (munkanélküli is van bõven).

A fényképen vannak: Janics Klári, Rabb Ida, Keresztes Kati, Rónyai
Kálmánné, Battancs Mari, Szokolai Lászlóné, Vass Jutka és Nánási
Manyi.
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FIGYELEM

Megjelent ( bogarasi születésû író legújabb
könyve, melynek címe:
Olvashatunk a kótyagos Roza nénirõl, a kis szabóról, a bicsérdista
rajzolóról, Bodócs Miskáról és másokról. Érdekes sorsok, történe-
teket elevenednek meg a könyv lapjain.
A könyv megvásárolható a tiszakürti könyvtárban.

Kürti Kovács Sándor
Különös arcok gyermekkoromból.

CSALÁDI KÖNYVTÁRI NAPOK

2010-ben is csatlakoztunk az országos összefo-
gással megvalósuló Könyvtárak összefogása pro-
jekthez. A programsorozat célja a családok invitá-
lása a könyvtárba, szolgáltatásainak megismer-
tetése a család minden tagja számára, gyakorlatilag
0-99 éves korig minden érdeklõdõ számára. A csa-
lád szerepe elvitathatatlan a társadalmi megité-
lésben, ezért arra törekszünk, hogy intézményünk
elégedett használójává váljanak. A program tema-
tikus napjaihoz kapcsolódva a következõ rendez-
vényeket szerveztük Tiszakürtön:
Október 6-án a Gazdálkodik a család keretében
megismerkedhettek az internetes vásárlás gazda-
sági elõnyeivel a résztvevõk.
Október 7-én az Egészséges család program során
Fûben, fában orvosság címmel Kollárné Major
Erzsébet természetgyógyász tartott igen érdekes
elõadást, Illésné Marika néni gondoskodott arról,
hogy a gyógynövényeket közelrõl is megismerjük.
Az elõadást gyógyteakóstoló és könyvbemutató
követte. Kellemes délutánt töltöttünk el egymás
társaságában.
Október 8-án a Játszik a család tematikát követve
családi KI MIT TUD-ot szerveztünk. Szellemi és
ügyességi feladatok terén mérték össze tudásukat a
családok, ahol a gyõztes a Sóspataki család lett.
Minden résztvevõnek egy kis ajándékkel kedves-
kedtünk. Továbbra is várunk miden kedves régi és
új beiratkozó olvasót a községi Könyvtárba!
( Képes összeállítás a 10. oldalon ) Kné
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ÉRIKASZÕLÕ...
A hagyományokhoz illõen az idén is szeptember második
szombatján került megrendezésre a szüreti mulatság.
A nap mustkészítéssel indult volna a Helytörténeti gyûj-
temény udvarán, de sajnos az idõ közbeszólt és ezen újítás
az idén elmaradt. Remélem jövõre kegyesebbek lesznek az
égiek.
Kint elég borongós hangulat uralkodott, de a mûvelõdési
házban szorgoskodott a sok segítõ kéz, bízva abban, hogy az
idõ nem szegi kedvét senkinek. Még nem harangozták el a
delet, már érkezett az elsõ fogatos majd egymás után a
többiek is. Akinek kellett díszeket osztottak, hogy kicsi-
nosítsák a lovakat. Közben szép számban gyülekezett a
publikum is. A mûsort a kisbíró (Doba Zoltán), valamint a
néptáncosok elõadása nyitotta, ezután szõlõvel és borral
kínálgatták a nézõsereget. A kóstolgatás után elindult a
menet, hogy bejárja a falu utcáit még nagyobb közönséget
csábítva a malom elõtti elõadásra. Innen Bogarasba indult a
vidám menet, szólt a zene, énekeltek a dalos kedvûek.
Miután megérkeztek a kocsik a tánccsoport itt is bemutatta
produkcióját, hogy jókedvet csaljon az arcokra és persze
vendégül lássa a jelenlévõket.Avidám kóstoló után felkere-
kedett a csapat és visszaindult Kürtre, hogy mindenkinek
legyen ideje felfrissítenie magát az esti bál elõtt, ami 9 óra-
kor vette kezdetét.Azenekar játszott a közönség pedig ropta
a táncot egészen hajnalig. Jól sikerült a nap, remekül érezte
magát a falu apraja és nagyja. Köszönet illeti meg minda-
zokat akik munkájukkal, vagy felajánlásukkal hozzájárul-
tak a rendezvény megvalósulásához.Arendezvény támoga-
tói: Apollon Travel Bp., K. Tálas László, Zeiselné Füstös
Ilona,, ARB Honett Kft, Tálas László, Komlós Ferenc,
Bordás István, ifj. Bordás István, Katona József, Kovács
Sándor, Szakács László, Kollárné Major Erzsébet, Bajzáth
János, Szeleczki Károly, Hérán József, Bartus Sándorné,
Arborétum, Felföldi Mihály, Gulyás Kálmán, Nagycsalá-
dosok Egyesülete, Nagy Imréné, Ezerjó Kft, Kovács István,
Gulyás Ferenc és Tálas Sándor.
Köszönet a szolgálatot teljesítõ rendõröknek, polgárõrök-
nek és valamennyi segítõnek. HE

Kürtkerülõ duatlon
Október 2-án negyedik alakalommal rendezte meg az iskola
a Kürtkerülõ duatlon versenyt. Az égiek is kegyeikbe fo-
gadták a szervezõket és versenyzõket, így vidám gyerekek
és lelkes szurkolók gyülekeztek a rajtnál. Öt település 52
sportolója vett részt a rendezvényen. Hat korcsoportban
mindenki az életkorának megfelelõ távot teljesítette.Acélba
érkezés után teával és szendviccsel frissíthette magát és
pótolta az elveszett kalóriákat.Averseny ismét bizonyította,
hogy csak összefogással lehet sikert elérni. Az érmeket,
okleveleket és különdíjakat Turóné Guba Anna igazgató,
Mátyus Jánosné intézményegység-vezetõ és Tálas László
polgármester úr adták át.

A korcsoportok dobogósai: I.kcs. lányok: 1. Fülöp Fanni
Martfû, 2. Váradi Ivett Tiszakürt, 3. Gáll Netta Tiszakürt
fiúk: 1. Szõcs László Tiszakürt, 2. Szécsi Martin Tiszakürt,
3. Papp Ádám Tiszakürt, II.kcs. lányok:1.Mihály Regina
KDSE, 2. Knul Alexandra Tiszakürt, 3. Felföldi Barbara
Tiszakürt. fiúk: 1. Laczkovich Bence KDSE, 2. Szûcs
Zoltán Tiszakürt, 3. Mészáros Máté III.kcs. lányok: 1. Kalló
Eszter Tiszakürt, 2. Váradi Bettina Tiszaküt, 3. Sõrés Renáta
Tiszakürt, fiúk: 1. Fülöp Ádám Martfû, 2. Osztorvszki
Sándor Öcsöd, 3. Garamvölgyi Roland KDSE, IV.kcs.
lányok:1. Gyóllai Nikolett Csépa, 2. Nyerlucz Georgina
Tiszakürt 3. Cselédes Dóra Csépa fiúk: 1. Borsos György
Tiszakürt, 2. Rafael Gergõ Tiszakürt, 3. Csizmár Dániel
Tiszakürt, V.kcs. fiúk: 1. Gulyás Sándor, férfiak:1.Varga
Gábor Tiszakürt, 2.Nádas Gábor Tiszakürt.
Legeredményesebb tiszakürti versenyzõ Kalló Eszter és
Borsos György volt. Különdíjukat a Tkürt KSE ajánlotta fel.
Köszönet a verseny támogatóinak: Körzeti Általános Iskola
Diákönkormányzata, Tiszakürti Iskola Tanulóiért Alapít-
vány, Tiszakürt Községi Sportegyesület.
Arendezvény segítõi: Bódi Brigitta, Balogh Péterné, Csatos
Brigitta, Csatos Henrietta, Fehérné Szõke Erika, Erdei
Ibolya, Tálasné Nagy Judit, Turóné Guba Anna, Mátyus
Jánosné, Kovácsné Doma Ildikó, Kovács Zita, Sárai
Gyöngyvér, Polgárõrség, Horváth Györgyné, Mihalecz
Gyuláné, Szente Lászlóné, Szabó Erika, Szabó Sándorné,
Szabó Mária, Sóspataki Gyula, Tálas Zsigmondné, Sõrés
Renáta, Szõcs Lászlóné. PA

A Tiszakürti Iskola Tanulóiért Alapítvány Hírei

Az alapítvány 2009-ben személyi jövedelem adó 1 %-aként
151.542 Ft-ot kapott.
2010. májusában 3 fõ középiskolásnak és 3 fõ felsõokta-
tásban tanuló pályázónak 150.000 Ft lett kiosztva. A mara-
dék 1542 Ft a 2010. márciusi alapítványi bál bevételével
együtt nyári táborozásra és osztálykirándulásra lett felhasz-
nálva.
2010-ben kapott személyi jövedelem adó 1 %-a 129.509 Ft.
A pályázat kiírása folymatban van. Köszönet a támogatóin-
knak. alapítvány kuratóriuma
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TÁJÉKOZTATÓ
Örömmel tudatjuk vidéki olvasóinkkal, hogy 2011-ben
lehetõség lesz arra, hogy elõfizessék a Tiszakürti Hírmon-
dót. Rózsaszín csekken lehet befizetni - kb 1800 Ft (6 szám),
mely összeg a postai szolgáltatás árának változásával emel-
kedhet. A pontos összegrõl tájékoztatást kérhet a 0656-318-
051 telefonszámon. szerkesztõség
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Július 10.-én

09. 4-5-én

Felnõtt Gyerek

a falunap keretén belül került megrendezésre
a III. ANDA KUPA az Általános Iskola salakpályáján. A
csapatok körmérkõzéssel döntötték el a helyezések
sorrendjét.

1. Kecskemét
2. Tabán (Tiszakürt)
3. ALL-IN (Cserkeszölõ)
4. Rákócziújfalu
5. ANDAKFT.
6. DETOX UNITED (Kecskemét)

Gólkirály: Jakab Norbert (ALL-IN)
Legjobb játékos: Móricz Péter (ANDAKFT)
Legjobb kapus: Körtvélyesi Ödön (Kecskemét)
A tornát figyelemmel kísérte és a díjakat átadta az Anda
KFT. Ügyvezetõ igazgatója.

került megrendezésre II. TABÁN KUPA
A rendezvény fõvédnöke Tiszakürt Község
Polgármestere volt.
Szombaton került lebonyolításra az asztalitenisz és a
sakkverseny.

végeredménye:

1. GálAlexandra 1. Borsos György
2. Fodor Tamás 2. Téren Zoltán
3. Tálas István 3. Zádori Ildikó
4. Urbán Zsolt 4. Sperling Gáspár
5. MárkulyAttila 5. Fehér Ádám

6. Ürmös Gábor
7. Nemes Evelin

Mindkét korosztályban a sorrendet körmérkõzéssel
döntötték el. Délután a a Tabán Sörözõ
adott helyet, ahol a következõ eredmény született.

1. Szabó Ferenc
2. Benkó József és Kiss Lajos
3. Kiss Sándor

Vasárnap délelõtt 5 csapat részvételével került lebonyo-
lításra a

1. Brigád FC. (Rákócziújfalu)
2. Tabán (Tiszakürt)
3. Szimikron (Kecskemét)
4. ALL-IN (Cserkeszölõ)
5. Nekünk 8 (Kecskemét)

Gólkirály: Fekete Gábor( Brigád FC),
Legjobb játékos: SinkóAndrás (Nekünk 8)
Legjobb kapus:Agárdi Zsolt (Szimikron)
Vasárnap délután a TABÁN SÖRÖZÕ udvarán 12-12
versenyzõ mérte össze tudását lengõtekében és kugliban.

Tálas László

Asztalitenisz verseny

sakkversenynek

kispályás labdarúgás.

Lengõteke Kugli
1.Ifj. SzabóAndrás 1. SzabóAndrás
2.Szabó Ilona 2. Szabó Krisztina
3.Benkó József 3. Katona József

A Sportnapon részt vevõ versenyzõk és szurkolók Csabai
László marhapörköltjét fogyaszthatták el.
Ezúton is köszönjük Csabai Lászlónak és Tálas Lászlónak
támogatásukat a rendezvény sikeres lebonyolításához.

a Cserkeszõlõi Sportpályán került
megrendezésre a május 1-i öregfiúk labdarugó mérkõzés
visszavágója. A mérkõzést, a helyzeteit jobban kihasználó
Cserkeszölõ Öregfiúk csapata nyerte meg 3-1 arányban. A
mérkõzés összképe alapján csapatunk adódó helyzeteit, ha
értékesíti, akár a gyõzelem is elérhetõ lett volna.

Szeptember 25-én

Október 24-én Jó idõt kihasználva a sportpályán 4 csapat
részvételével került megrendezésre II. Kürt Kupa. Küzdel-
mes mérkõzések során a következõ sorrend alakult ki.
1. Tabán FC (Tiszakürt)
2. Brigád FC (Rákócziújfalu)
3. ALL-IN (Cserkeszõlõ)
4. Nyugdíjasok (Kunszentmárton)

Legjobb Kapus: UlveczkiAttila (Brigád FC)
Gólkirály: Benkó Bence (Tabán FC.)
A mérkõzést követõen a díjakat és a kupát Tálas László
polgármester úr adta át.
AKupát ismét egy évig a Tabán FC csapata õrizheti.

Következõ sportesemények:
II. Hajdú László Kupa

V. Bihari Imre emléktorna
(sakk, asztalitenisz, teremfoci)

II. Szilveszter Kupa

Különdíjak:

November 20.-án
December 3-4-5

December 30.-án
December 31.-én Szilveszteri Bál
Minden sportbarátot szeretettel várunk.

TKSE. Vezetése

EGYÉB SPORT HÍREK

NIKE Budapest Nemzetközi Félmaraton

SPAR Budapest Maraton

Tiszakürtrõl ketten vettek részt Közép-Európa legnagyobb
félmaratoni futóversenyén. Simon Szilárd kerekesszékkel
versenyezve, 1ó 33 perc alatt ért célba és 3. helyezett lett.
PaulovicsAttila 1 ó 45 perc alatt teljesített a távot, 3992 férfi
célbaérkezõ közül 1418. lett ( korcsoportjában 238
versenyzõ közül 71.)

Szeptember 26-án esõs idõben rendezte meg a Budapest
Sportiroda a maratoni futóversenyt, amely kétszeres
jubileumot ünnepelt, 25. alkalommal rendezték és a görög
harcos 2500 évvel ezelõtti futására emlékezve. A szûnni
nem akaró esõ ellenére rótták a kilométereket a versenyzõk,
hogy 42 km után a Felvonulási téren érkezzenek a célba.
Paulovics Attila kilencedik maratoni futóversenyén ért
célba 4 ó 9 perces eredménnyel. ( 2178 ffi induló 1363. hely,
korcsoport 208 induló 125.helyezés)

Tiszakürt Községi Sport Egyesület Hírei
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RENDÕRSÉGI HÍREK

Fokozott figyelem

Lehetõség

Az õszi - téli  átállással kapcsolatosan a gépjármûvek
felkészítésére tett rendõri ajánlások

Az illegális fakitermelés idényjellegû, általában az õszi,
illetve téli idõszakra koncentrálódik.
A jogsértések jellemzõi közé tartozik egyrészt, hogy az
elkövetés helyszínén, nagy területen erdõség található,
másrészt az elkövetõk jellemzõen hátrányos helyzetûek, a
létminimum alatt elõ személyek. Prognosztizálható az õszi,
téli idõszakban felügyelet nélkül hagyott, külterületi, illetve
zártkerti területen található hétvégi házak, valamint prés-
házak és pincék vonatkozásában elkövetett betöréses lopá-
sok számának növekedése is. Ezen szezonális jogsértések
megelõzése, megszakítása, illetve eredményes felderítése
érdekében a rendõrség ezen területeket fokozottan ellenõrzi.

Kérjük a lakosságot, hogy a gyanúsnak ítélt személyekrõl
vagy jármûvekrõl haladéktalanul tegyenek bejelentést a
107-es telefonszámon, vagy személyesen a körzeti megbí-
zottaknál! Ez elõsegítheti a bûncselekmények megelõzését,
illetve a bûnügyi felderítést.

Néhány hét és az elkövetõknek ismét nagyobb lehetõségük
nyílik jogellenes cselekmények elkövetésére. November
elseje környékén sokan kilátogatnak a temetõbe, hogy virá-
got vigyenek elhunyt szeretteikre. Ezt az alkalmat az elkö-
vetõk is kihasználják.
Kérek mindenkit, hogy értékeikre fokozottabban figyel-
jenek! Táskát és egyéb értéktárgyakat ne hagyjanak õrizet-
lenül!! A gépkocsit ne hagyják nyitva, valamint ne hagyja-
nak benne értékes tárgyakat !

A gépjármûveket - fõleg hosszabb autóút elõtt - ajánlatos
már október hónapban alaposan átnézni, megvizsgálva
minden biztonsági berendezést és tartozékot.
Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világí-
tás és a fékrendszer ellenõrzése. Az õszi-téli közlekedés
kapcsán ezek mellett a gépkocsival történõ közlekedés
fontos kelléke lehet a jól mûködõ ablaktörlõ, a jégkaparó, a
jégoldó spray, a megfelelõ ablakmosó folyadék vagy a pára-
mentesítõ.

Felhívom a közúti forgalomban résztvevõk figyelmét, hogy
mindig az idõjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelõen
vezessék gépjármûveiket, próbáljanak meg fokozatosan
alkalmazkodni a megváltozott látási és útviszonyokhoz,
tekintettel az esetleges ködös, esõs, havas idõjárásra.
Nagyobb követési távolság tartásával megelõzhetõek az
erre az idõszakra leginkább jellemzõ koccanások. Lassabb,
körültekintõbb, elõrelátóbb vezetéssel meg kell elõzni a
gyalogos baleseteket, még ha azt a gyalogos figyelmet-
lensége váltaná is ki, illetve fokozott figyelemmel kell lenni
az iskolák, buszmegállók környékén figyelmetlenül az
úttestre lépõ gyerekekre is.

Nem hagyta magát

Színes fém gyûjtés

Gyanútlan sértett

Egy tiszakürti férfi telefonon tett bejelentést, miszerint
2010. október 6-án 21 óra 15 perc körüli idõben két számára
ismert személy bement a házába. A lakásban õt bántal-
mazták, majd elvették a nála lévõ kicsit több mint ezer forint
kézpénzt és mobiltelefonját, valamint a kerékpárját. A hely-
színre érkezõ rendõrök adatgyûjtésbe kezdtek. Ennek során
a sértett kerékpárját az egyik kocsma elé támasztva
megtalálták. Kiderült, hogy a bejelentõ az éjszaka folyamán
ott italozott. Az ügyben rablás bûntett miatt indult meg a
nyomozás. A sértett azonban kijózanodását követõen már
arra is emlékezett, hogy az éjszaka befeküdt valaki az
ágyába és elkezdte "taperolni, "fogdosni és fojtogatni.
Ezután az elkövetõ lehúzta a sértett nadrágját és utána olyan
következett, amire álmában sem gondolt volna. Mivel
azonban nem hagyta magát, az elkövetõvel dulakodni
kezdtek, aminek következtében 8 napon belül gyógyuló
sérüléseket szenvedett. Így a rablásból szemérem elleni
erõszak bûncselekmény lett. A nyomozók munkájának
köszönhetõen két napon belül elfogták a feltételezett tettest,
akit a bíróság elõzetes letartóztatásba helyezett.

2010. október 10. és 14. közötti idõben Tiszakürtön a beke-
rített lakás udvarára ismeretlen tettes kerítés átmászás mód-
szerével bejutott. Az udvaron lévõ nyitott alsó épületbõl
eltulajdonított több száz méter réz riasztó vezetéket és
ugyanennyi erõsáramú vezetéket. A sértettnek közel
ötvenezer forint kárt okozott az elkövetõ.

2010. szeptember 26-án este egy szõlõbeli hölgy úgy gon-
dolta, hogy a ház teraszán jó helyen lesznek az általa vásá-
rolt élelmiszerek és alkohol. Az éjszaka folyamán azonban
járt arra egy ismeretlen elkövetõ, aki úgy gondolta, hogy
azokat a dolgokat õ is fel tudja használni, így azokat magá-
val vitte. A sértett a kaput sem zárta be, így a tettes könnyen
bejutott a melléképületbe és a teraszra is.Az elkövetõ össze-
sen több mint ötezer forint értékben tulajdonított el
dolgokat. Hegedûsné dr. Barath Éva r.õrgy.

hivatalvezetõ
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2010.08.26. - wobblerre kapott BALIN 5,2 kg
Paulovics Attila
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Független falusi krónika. Megjelenik kéthavonta.

Fõszerkesztõ:Kovács Istvánné. Felelõs szerkesztõ: Mezõné Vakhal Margit.
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

Sajtóközlemény
Második fordulóba lépett a Zöldutat a Zöldnek - Észak-alföldi
Hulladéklerakó Rekultivációs Program.

Mindezen feltételeknek birtokában kezdhet a pályázó a rekultiváció
elvégzéséhez, kivitelezéshez.
Aprojekt weboldalán, a www.zoldutatazoldnek.hu
weblapon pedig már most is kérdõív segítségével, játékos formában
ismerhetik meg az érdeklõdõk a projekt fontosabb adatait.
Budapest, 2010. szeptember 1.

Így tehát 2010. õszétõl elkezdõdhet a második fordulós pályázat
elõkészítése. A projektmenedzser szerint a minõségbiztosítás a
június-július hónapokban megtörtént. A részletesen kidolgozott
tervet a közremûködõ szervezet tanulmányozza, majd annak
elfogadásával kezdetét veheti a pályázat második fordulója.

Bõvebb információ:

Projekt megnevezése:

Gesztor adatai:

Kommunikáció:

A projektben résztvevõ 19 település önkormányzata (Besenyszög,
Cibakháza, Csataszög, Cserkeszõlõ, Csépa, Hunyadfalva, Kõtelek,
Martfû, Mesterszállás, Mezõhék, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény,
Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas, Tiszasüly, Tiszaug) között
létrejött gesztori megállapodás értelmében Öcsöd Nagyközség
Önkormányzata gesztor önkormányzati feladatokat lát el továbbra is
projekt következõ szakaszában.
A pályázattal felszámolásra kerülnek a régi szilárd hulladéklerakó
telepek. Az Európai Unió vonatkozó szigorú szabályai szerint, az alábbi
feladatokat kell kötelezõen elvégezni:

Környezetvédelmi felülvizsgálat készítése
Rekultivációs terv készítése
Kiviteli terv készítése
Monitoring rendszer kidolgozása. Monitoring rendszer minden
egyes hulladéklerakó esetén szükséges, jogszabály által elõírt
kötelezõ feladat.
Vízelvezetés kialakítása és engedélyeztetése szükségszerû.

Misi Norbert
Elérhetõségek: 06/30-854-5580, norbert.misi@bebetekep.hu

„KEOP-7.2.3.0-2008-0036 „A Szelevényi és az
egykori Hunyadfalva-Kõtelki hulladékgazdálkodási rendszerhez
tartozó települések szilárdhulladék-lerakóinak térségi szintû
rekultivációs programja”
Támogatási összeg: 71.920.000 Ft

Öcsöd Nagyközség Önkormányzata, Öcsöd Kossuth
Tér 1. 5451
www.ocsod.hu

Bebete Kép bt. Budapest, Nyírpalota út 23. IX/27.

A Projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

norbert.misi@bebetekep.hu,

Idõsek Világnapja

Kovács Zita Andrea

Tiszakürtön október 16-án került sor az Idõsek
Világnapjának megrendezésére. Az 1991 óta
ünneppé nyilvánított idõszak, a napjainkban
egyre növekedõ számú 60 év felettieket
ünnepli.
Felhívja a figyelmet az idõs kor értékeire, az
idõsek nevelõ szerepére, tapasztalatainak áta-
dására, ami minden kor számára a kiutat jelenti.
Ugyanakkor a fiatalabbak jó szándékú oda-
fordulására, hiszen nem könnyû mindig felta-
lálni magukat a gyengült teherbírásuk miatt
megváltozott helyzetükben, vagy elviselni a
szerepek elveszítését.
Az ünnepségen a fiatalok és idõsek találkoztak,
erõsítik egymást emberségben, tiszteletadás-
ban. Nagyon színvonalas mûsor összeállítást
láthattunk, ami meghatott minden résztvevõt. A
rendezvényt köszöntõvel Tálas László polgár-
mester nyitotta meg. Ezután iskolások és a fiata-
lok mûsora következett, kezdve sort a legkiseb-
bekkel, akik ötletes jelmezekben, lelkiisme-
retesen felkészülve mutatták meg tehetségüket.
Sok nagyszülõ ült a nézõk között, ami még in-
kább meghitté és bensõségessé tette a fellépõk
és a közönség kapcsolatát. Szavalatokkal, szín-
játszással, valamint tánccal tették színesebbé
elõadásukat.
A fiatalok néptánccsoportja jó hangulatot te-
remtett az idõsek körében, gyakorlott tánco-
sokként magukkal ragadták a közönséget.
A mûsort két vendég elõadó zárta. Elõször Bata
Hajnalka énekelt gyönyörû népdalokat, majd
Tõgyi János adott elõ táncdalokat, nótákat,
mindketten nagy sikert arattak.
A rendezvény végén süteménnyel, üdítõvel,
borral vendégelték meg a szép számmal részt-
vevõ idõseket. Zeneszó mellett táncolhattak,
beszélgethettek egymással. Mindenki szép
élményekkel térhetett haza.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Született:

Elhunytak:

Borsos Margit gyermeke L

Zsemberi Mihály Nagysziget 37.
Id. Ördög Zoltán József Kossuth tér 3.
Tálas Sándor Álmos utca 4.
Id. Oltyán István Muszályszõlõ 7.
Répás Julianna Muszályszõlõ 38.
Knap Lajosné ( Homokszõlõ 7/a.

EVENTE

Ónodi Eszter)
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KÉPÖSSZEÁLLÍTÁS:  IDÕSEK NAPJA ÉS CSALÁDI KÖNYVTÁRI NAPOK


