
2010.  ( 18. évfolyam )  6. szám FÜGGETLEN FALUSI KRÓNIKA Ára 150 Ft

A FALUKARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE

várunk minden kedves tiszakürti lakost
2010. december 18-án ( szombaton)

15 órára a mûvelõdési házba.

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK
KEDVES

OLVASÓINKNAK.

Kovács Zita Andrea
Mindenki Karácsonya

Várjuk a jót, várjuk a szépet,
amit mindnyájunknak megígértek.
Az égen, ha ragyognak a csillagok…
Azt ígérik, hogy itt vagyok…

Ember született. És szenvedése
Igaz emberséget kért cserébe.
Szeretetet, mely nem által szeretni.
Testvérként a szenvedõt megkövetni.
Megbocsátani annak, ki
sértve megbántott, és hogy
a gyalázat ne kövessen átkot.

A Békét kínálja, mely csak belülrõl nõhet.
Csak szívünkben felcseperedve küzdheti le
a kellemetlen külsõ erõket.
És amikor valaki segíteni képes
Akár egy pillanattal, ami más lelkének balzsam…
Saját örömét gazdagítja. Bizalom adja át
helyét, az emberi életet megújítva.

Télapó az óvodában
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SZOCIÁLIS ÉS HUMÁNPOLITIKAI
BIZOTTSÁG

2010. november 11-i ülésén átmeneti segélyt 12 fõ, termé-
szetbeni juttatást 15 fõ, gyógyszertámogatást 1 fõ, temetési
segélyt 3 fõ, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 10 fõ
részére állapított meg.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A következõ ügyfélfogadás: 2011. január 3.

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

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõtestülete
ülésén megtárgyalta:

2010. december 2-án a képviselõtestület rendkívüli ülést
tartott.

A Polgármesteri Hivatal 2010. december 24-tõl
2010. december 31-ig zárva tart.

2010. november 18.-i

A hulladékszállítási díjra vonatkozó rendeletmódosítást
elsõ fordulóban. A hulladékszállítási díjat a képviselõtes-
tület decemberi ülésén állapítja meg.

A képviselõtestület módosította a közterület használatra
vonatkozó rendeletét. A közterület használati díj 2010. no-
vember 20-tól 1000 Ft/alkalom és 4000 Ft/hó. A kép-
viselõtestület megbízást adott a Jegyzõ és az Ügyrendi és
Településüzemeltetési Bizottság részére a közterület hasz-
nálati rendelet átdolgozására.

A képviselõtestület nyilatkozott a Magyar Állam vagyon-
kezelõjeként eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
felhívására, hogy szándékában áll a Tiszakürt, Táncsics M.
u. 4. sz. (336 hrsz.) könyvtár épület 1/25-öd tulajdoni hánya-
dát a Magyar Államtól megvásárolni. Az önkormányzat a
fenti tulajdoni hányad vételáraként 200.000,- Ft-ot tud
felajánlani.

A Képviselõtestület megtárgyalta a JNSZ Megyei Környe-
zetvédelmi Intézkedési Tervet (2011-2012) és változtatás
nélkül javasolta elfogadásra.

Ugyanezen a napon zárt ülésen bírálta el a képviselõtestület
a BURSA Hungarica ösztöndíjpályázatokat. 13 diák adott
be pályázatot, a képviselõtestület minden pályázót
támogatott, a támogatás mértékét havi 3000-5000 Ft-ig
állapította meg.
A képviselõtestület támogatott egy 8. osztályos általános
iskolai tanulót, aki részt kíván venni a hátrányos helyzetû
diákok Arany János Tehetséggondozó programjában.
Amennyiben a pályázó felvételt nyer a középiskolába,
részére a képviselõtestület 5 éven keresztül havi 5000 Ft
ösztöndíjat biztosít.

Ezen az ülésen a képviselõtestület megtárgyalta és jóvá-
hagyta Tiszakürt község környezeti fenntarthatósági tervét.

Módosította a Képviselõtestület a Körös-Tisza menti Ön-
kormányzatok Hulladékrekultivációs Társulás társulási
megállapodását.

Ajánlatot fogadott el a képviselõtestület a polgármester vég-
kielégítésének biztosítására, meg nem választása esetére.

Elfogadta a képviselõtestület az önkormányzat 2011. évre
vonatkozó belsõ ellenõrzési tervét. A belsõ ellenõrzés költ-
ségét a Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása biz-
tosítja.

Elutasította a képviselõtestület Kunszentmárton Város ké-
relmét, mely a szelevényi szeméttelep területén szolgalmi
jog alapítására vonatkozott.

Megyery Pál   ( 1920-2010.)

Fülöp Zoltánné

Fiatalon, pályakezdõként került
Tiszakürtre. Itt találta meg élete
párját is, akivel több mint 60 évig
éltek megértésben, szeretetben.
Betegséggel küzdött, trombózi-
sa miatt sokszor került ápolásra,
és Kati néni híven ápolta, majd
élete végén õ ápolta és a gondos-
kodás sokszorosát adta vissza.
1953-ig tanított az alsó tagozat-
ban. Legtöbbször a 2. osztály-
ban, ami a magas osztálylétszám
(30-40 fõ) miatt nem volt
könnyû. Nála mindig fegyelem
volt és pontosság.

Közéleti ember volt.
Õ hozta létre a fiúnevelõ otthont, és igazgatója volt 1965-ig.
Módszertani központ is volt az intézet sokáig. Ide jártak
tapasztalat cserére az ország minden részérõl. Õ az állami
gondozottak apjának és nem csak gondviselõjének tartotta
magát.A„ gyermekeivel „ élete végéig levelezõ viszonyban
volt. Követte a sorsukat, amíg csak lehetett. Nem találni
olyan fiút, aki ne szeretettel emlegetné. Sokan elhozták
hozzá bemutatni családjukat is.
Munkássága utolsó szakaszában újra visszakívánkozott az
apró gyerekekhez, és 1965-ben visszament az iskolába
tanítani. Az 1-2. osztályosok napközise lett. Szinte még ma
is látni és hallani, mikor az ebédlõbõl a Rózsa F. úton dalol-
va hozta a csoportot. Nála lehetett, sõt kellett is a padra dõl-
ve egy kicsit aludni, hogy frissen, jól készüljön el a lecke.
Jó kolléga volt. Tapasztalatait (amibõl volt bõven) szívesen
megosztotta a hozzáfordulókkal. Vidám ember volt, jó
humorú, ami ezen a pályán ajándék. Példakép tudott lenni a
fiatal kollégák szemében, hiszen munkája, magánélete
alkalmassá tette erre.
1980-ban vonult nyugdíjba és utána Veszprémbe költöztek,
ahol leányuk Kati élt családjával, és akire igen büszkék
voltak. Ott is aktív volt, a múzeumban fogadta és vezette a
látogatókat és nagyon boldog volt, ha kürti csoport érkezett.
Kürtre mindig visszavágyott, és ha tehette ellátogatott a kis
faluba. Szobájuk falán lévõ Tisza-partot ábrázoló festmény-
re gyakorta néztek sóvárogva.
Nagy megtiszteltetésnek vette, hogy 2000-ben megkapta a
Tiszakürt Díszpolgára címet.
Õr községben született, de Tiszakürtinek vallotta magát és
ez a falu valóban fiává fogadta.
Nyugodjon békében.
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KARÁCSONY
Amikor ezt a szót
hallja az ember, külö-
nösen a mai nehéz gaz-
dasági helyzetben,
valószínûleg az az elsõ
gondolata, hogy jajj,
ajándékok vásárlása,
de mibõl és hogyan.

Ez a gond annyira ránehezedik a mindennapjaira, hogy
eszébe sem jut az, hogy valahogy lelkileg is készülni kellene
az ünnepre.
Ehhez jön még a versengés, az igények és az egész
karácsony elõtti idõre jellemzõvé válik ez a lótás-futás és
mire az ünnepi vacsorára kerül a sor, mindenki holtfáradt.
Úgy érzem, hogy ez a mai kialakult helyzet, amiben elvész a
karácsony lényege.
Sajnos ilyenné lett a karácsonyi elõkészületünk ebben a
világban, ahol minden reklám csak vásárlásra, vásárlásra
biztat. Pedig a karácsony nem ez, és semmiképpen nem ez a
lényege. Ennél sokkal mélyebb a karácsony üzenete, de arra
már se akarat, se figyelem nincsen. Aztán olyan lesz a
karácsony amilyen és elmúlik, mintha nem is lett volna.
Szent Ágoston figyelmeztet minket:
„Ébredj fel ember, mert Isten érted lett emberré. Ismétlem,
érted lett emberré”… Elvesznél, ha Õ el nem jött volna.”
„Vajon ragyoghat-e fel számunkra Istennek ennél nagyobb
kegyelme mint az, hogy egyszülött Fiát, aki csak az övé volt,
Emberfiává tette, és fordítva: az ember gyermekét Isten
gyermekévé.”
Tehát az Isten megajándékozta az embert saját Fiával, hogy
felemelhessen bennünket. De vajon nem úgy vagyunk-e,
hogy jó nekünk, ahogy vagyunk, hagyjon békét nekünk az
Isten. Sajnos a mai világban jelen van ez az Istentõl való
elzárkózás. Majd mi rendezzük az életünket Isten nélkül is.
Aki így gondolja, azt nem lehet megváltani, azt nem lehet
felemelni, pedig az Isten ezt szeretné.
Így a karácsony marad egy vásárlási gondokkal terhelt
hajsza, egy ünnepi vacsora és ebéd, meg ajándékozás, de
mindezeknek semmi köze a karácsony kimaradt lénye-
géhez. Ez természetesen hit kérdése. Ha nem hiszem, hogy
Jézussal és az õ segítségével szebb és értelmesebb az
életem, akkor természetesen elzárkózom elõle és tõle.
Milyen nagy kár, hogy a mai ember nem érzi már a 35.
zsoltár szavainak a boldogságát:

„Istenünk, szereteted a mai nagy kincsünk,
szárnyad árnyékában nyernek oltalmat az emberek…
mert nálad van az élet forrása,
s a te fényedben látjuk az igazi fényt.”

Milyen jó lenne, ha ezt mindenki így hinné és gondolná.
Én mégis azt tudom javasolni mindenkinek, hogy ne
engedjük kiveszni az életbõl a jézusit, az istenit, mert még
kegyetlenebbé és embertelenebbé fog válni az élet. Én
mindenkit szeretettel várok Szenteste 8 órakor és karácsony
elsõ és második napján délután 4 órakor az ünnepi szent-
misékre. Így kívánok mindenkinek elõre is Jézussal boldog
karácsonyt. Szarvas András plébános

ÓVODAI ESEMÉNYEK
Az elmúlt idõszak során lehetõség nyílt arra, hogy gyerme-
keink megismerkedjenek a természet szépségeivel, az õszi
termények gazdagságával, színes növényvilágával. Töre-
kedtünk arra, hogy minél több, változatosabb tevékenységi
lehetõséget biztosítsunk számukra. Mustot, gyümölcs-
salátát, vegyes savanyúságot készítettünk, rétest sütöttünk.
A komplex nevelés érvényesítésére törekedtünk a környe-
zeti nevelés folyamatában, elsõsorban az irodalmi, - anya-
nyelvi, a zenei, a vizuális neveléssel és a játékkal való kon-
centrációs lehetõségeken keresztül.
A környezeti nevelés szempontjából fontos a környezet-
kultúra, a közvetlen tapasztalatszerzés, a különbözõ hely-
színek biztosítása, hiszen, hogy a kisgyermek rá tudjon
csodálkozni a természet jelenségeire ez a mi felelõsségünk.
Szívesen emlékeznek vissza az örömet adó tevékenysé-
gekre. A környezet megismerése áthatja a gyermekeink
életét, az óvodai tevékenység egészét. Lehetõvé teszi a
csoporthoz való érzelmi kötõdést, kapcsolatépítést, a szülõ-
föld szeretetének megalapozását. A gyermekeinknek a
közvetlen miliõben volt lehetõségük érzékelni a környezet
esztétikumát: színeket, illatokat, formákat a természet
ritmikusságát. A közösen átélt élmények pozitív hatást gya-
korolnak, melyeket versekben, dalokban dolgoztunk föl.Az
õszi projektünk lezárására a Pillangó csoportban november
23-án került sor " õszi kóstolgató" címmel. Erre a délelõttre
meghívtuk a szülõket is. Ízelítõt adtunk a tanult versekbõl,
dalokból, majd felidéztük a vásárok hangulatát a "Mihály-
napi vásáros" címû hagyományõrzõ játékkal. Lezárásként
megkínáltuk vendégeinket az elõzõ napon sütött almás-diós
és meggyes rétessel.
A következõ fontos esemény óvodánkban a télapó érkezése
volt. Hetekkel elõtte kezdtünk készülõdni erre a napra. Új
köntösbe öltöztettük a csoportszobákat, ezzel is fokozva a
várakozás örömét. Verseket, dalokat tanultunk, csizmákat
festettünk, ragasztottunk a mikulásnak. Néhányan kicsit
megszeppenve, de tele várakozással vették át a nagy
szakállútól az ajándékukat, melyet délután mindannyian
hazavittek.
A következõ idõszak az adventi készülõdéssel, karácsony-
várással fog telni. Sok-sok teendõ és élmény várja gyerme-
keinket az elkövetkezendõkben. Gácsi Gyuláné

tagintézmény-vezetõ
Színházi élmények
November 25-én, az Integrációs Pályázati Program segítsé-
gével 29 gyermek lehetõséget kapott arra, hogy a kecske-
méti Katona József Színházban megtekinthessen egy ferge-
teges elõadást. A gyerekeknek általában már maga a szín-
ház, az utazás is élmény, de az i-re a pontot mégiscsak a mû-
sor teszi fel, mint, ahogyan jelen esetben fel is tette. A
népszerû Popeye történetét láthattuk zenés mesejáték for-
májában. Az elõadás gyerekek, felnõttek számára egyaránt
élvezetes volt, hiszen a modern stílus, a szóviccek, a bohó-
kás hangulat végig jelen volt a másfél órás mûsor alatt. Az
élményt csak fokozta, hogy Blútó, a kalózkapitány szemé-
lyében Zana Zoltán (Ganxta Zolee) lépett színpadra, a kö-
zönség legnagyobb meglepetésére. A sikert mi sem bizo-
nyítja jobban, minthogy a gyerekek mosollyal felvértezve,
„Ez nagyon jó volt!” felkiáltással távoztak a színházból.

Erdei Ibolya tanító néni
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Komplex Tanulmányi Verseny
A tavalyi tanévben elõször szervezett komplex
tanulmányi versenyt iskolai társulásunk, melynek
házigazdája akkor Csépa volt. Idén iskolánk szerve-
zésében jött létre e nemes verseny, melynek keretében
a 3. és 4. osztályos tanulók számot adhattak eddig meg-
szerzett tudásukról matematika, környezet, magyar és
készségtantárgyak területérõl. Mindezek természe-
tesen játékos feladatok formájában történtek, amik
nagy sikert arattak a gyermekek körében. Csapatver-
senyrõl lévén szó a teljesítményekhez nagyban hozzá-
járult - a tantárgyi tudáson kívül - az is, hogy mennyire
képesek egymással együtt dolgozni a tanulók, milyen
mértékben fogadják el egymás véleményét, ötleteit,
javaslatait.
A köszöntés, a bemutatkozás, a pontozás menetének
ismertetése után belevághattunk egy izgalmas délu-
tánba. Elõzetes feladatként meseillusztrációt kellett
készíteni a csapatoknak, melyeket a zsûri magas pont-
számokkal értékelt. A játékos nyelvi és matematika
feladatokon túl énekelhettek, pantomimezhettek a gye-
rekek, ahol megmutathatták színészi képességeiket is.
Mozaikképet, vonalrajzot készítettek, valamint az erdõ
lakóival évszakoknak megfelelõ képet varázsoltak
közösen.

EREDMÉNYEK

3. osztály
1. hely Tudorkák (Tiszakürt) 71 pont
2. helyKobrák (Csépa) 69 pont
3. helyTûzsárkányok(Csépa)67 pont
4. hely Eszeskék (Tiszakürt) 55 pont

4. osztály
1.hely Jóeszûek (Csépa) 71 pont
2.helyOkoskák (Tiszakürt) 69 pont
3.helyVillámok (Csépa) 67 pont
4.helyÜgyeskék (Tiszakürt) 55 pont

Az igazán izgalmas versengés végén a csapatok oklevélben, utána
pedig egy kis vendéglátásban részesültek. Reméljük, hogy az
együtt töltött vidám délután után mindenki kellemes élményekkel
távozott iskolánkból.

Tálas Melinda

Egy kisfiú, akit megihletett a tél

Bartusz Lacika még csak 5.
osztályos, de az önkifejezésnek egy
igen nehéz formáját választotta,
verseket ír. Egy olyan költeményét
adja most közre Önöknek, kedves
Olvasók, amely így tél elején
nagyon is aktuális, hiszen az évszak
egyik kedves jelképérõl szól.

Hóemberek

Ha a gyertyák meggyúlnak,
A gyerekek hóembert gyúrnak.

Karácsonykor, bizony ám,
A télapók évszakán.

A hóember egész nap áll,
Éjszaka a füvön hál.
Seprûnyél a kezében,

Ragyogás a szemében.

A hóember szép, fehér,
Nem kell neki tea, kenyér.

Nem szereti a tüzet,
Ezért gázszámlát sem fizet.

Szeretik a friss havat,
Utálják a sárosat.

Répa orrát el nem veszti,
Az életét télen kezdi.

Biztonságosan 2 keréken

A Kunszentmárton Városi Balesetmegelõzési Bizottság
Kunszentmárton Rendõrkapitánysága minden évben
megrendezi kerékpáros vetélkedõjét. Ezt megelõzõen az
általános iskolában háziversenyt rendezünk, melyen
KRESZ-tudásról és ügyességrõl kell számot adni. Az itt 1.
és 2. helyezést elért diákok képviselik intézményünket.
2010. december 2-án Kunszentmártonban versenyzett
Váradi Ivett (3. osztály), Kuru Diána (7. osztály), Bózsvári
Ferenc (6. osztály), Borsos György (8. osztály) tanuló. A
részvételért valamennyien ajándékot kaptak. A legnagyobb
öröm számunkra, hogy Váradi Ivett 3. osztályos tanuló II.
helyezést ért el. Ezért dicséret illeti.
Köszönjük Hajdú Lajos bácsinak lelkiismeretes felkészítõ
munkáját. M
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Alakosság tájékoztatása a végzett munkáról.
Mint azt sokan tudják, Tiszakürt községben tizenöt éve
mûködik egy szervezet, amely kisebb nagyobb sikerrel…
teszi a dolgát. Ez a Polgárõr Egyesület. Tagjai a falu lakossá-
gából verbuválódott önkéntes alapon és megfelelõ okta-
tásban részesülnek. Elméleti, illetve gyakorlati ismeretek-
kel felvértezve, szeretnének a közösség érdekében, védel-
mében a jog és a törvény alkalmazásával tevékenykedni.
Ehhez a jogszabályi háttér biztosítva van. Az országgyûlés,
2006.évi. LII.tv. fogadta el a Polgárõrségrõl szóló törvényt.
Az egyesület tevékenysége nem csak a jogszerû és törvé-
nyes szolgálat ellátásában nyilvánul meg, hanem a megelõ-
zés, illetve a felvilágosító munka is a feladatába tartozik.
A különbözõ községi rendezvények biztosítása. Együtt-
mûködés a rendõrséggel, a katasztrófavédelemmel, a tele-
pülésõrökkel, mezõõrökkel, tûzoltókkal.
Az egyesület tagjai ezt a szabadidejük felhasználásával,
ELLENSZOLGÁLTATÁS NÉLKÜL végzik, önként vállal-
va a munkát.
A faluban, illetve a szõlõterületen éppen úgy megtalálha-
tóak, mint a társközségekben. Együttmûködve a lehetséges
bûnesetek megelõzésében.
Az elmúlt években „mostohagyerekként” volt kezelve az
egyesület? A miértet nem tudjuk. Erre talán az illetékesek
tudnának válaszolni!
Ha egy egyesület életében vitatkoznak, ez nem jelenti azt,
hogy nem tudnak konszenzusra jutni. Úgy gondolom, éppen
az egészséges viták jobbítják és erõsítik a munka minõségét.
Több ezer eltöltött órát, sok száz kilométert tettünk meg,
gépkocsival, kerékpáron, gyalogosan. Mindezek figyelem-
bevételével, a hasonló civil szervezetek sorában is méltó
helyet kellene, hogy kapjunk! Ezek dokumentálva vannak a
szolgálati naplóban és a menetlevelekben.
Az Egyesület munkáját az OPSZ (Országos Polgárõr
Szövetség ) elismerte. Kitüntetésben részesültek a végzett
munkájuk elismeréséért:
A „Polgárõr Érdemkereszt” bronz fokozat kitüntetésben
részesült Bartus Sándor, Berezvai József, Józsa István
polgárõrök. A „Polgárõr Érdemkereszt” arany fokozata
kitüntetésben részesült Józsa István polgárõr.
Egyesületünknél ügyészségi vizsgálat 2007-ben volt. Meg-
állapította, hogy az érvényben lévõ alapszabály és szerve-
zeti mûködési szabályzat a törvényi elõírásoknak megfelel.
Az ügyvitel szabályszerû. Ennek alapján az egyesület
elnöksége jogszerûen irányítja az egyesület tevékenységét.
Több kezdeményezést is tettünk a település közbiztonsága
fokozásának érdekébe. Együttmûködési megállapodást kö-
töttünk az önkormányzattal, annak reményében, hogy zök-
kenõmentes legyen együttmûködésünk, a különbözõ kér-
désekben hatékonyabban tudjunk döntéseket hozni.
Az iskolában nyugdíjas pedagógus, Dantesz Pálné polgárõr
vezetésével szakkör keretén belül a diákoknak tartunk heti
rendszerességgel oktatást. Az „egy iskola egy polgárõr
mozgalom „ keretén belül.
Állandó járõrözéssel vagyunk jelen éjjel, s nappal a község
területén. Alkalmanként a postai kézbesítõket kísérjük, a
községben és a külterületen.
Atelepülésen létrehoztuk a SZEM (szomszédok egymásért)

Tiszakürt Községi Polgárõrség beszámolója
mozgalmat. A kihelyezett táblák is ezt jelezik. Erõsítve a
bizalmat a szomszédok között, hogy jobban oda figyeljenek
egymásra! Kihelyezett táblák belterületen: 36 db, Bogaras
szõlõben:18 db.Összesen: 54 db.
Adományt gyûjtöttünk Kolontár vörösiszap károsultjai
megsegítésére! Az adományozók száma 98 fõ. Adományo-
zott összeg:140.900,-Ft. A gyûjtõíveket kizárólag az ado-
mányozottak tekinthetik meg.
A lakosságot segítve és a támogatásukat elfogadván jelen-
tõsen sikerült visszaszorítani a bûnesetek számát. Sajnos az
utóbbi idõben ismét eluralkodott a magántulajdon sérel-
mére elkövetett bûncselekmények, szabálysértések száma.
Ez annak is köszönhetõ, hogy az egyesületnek nincs
gépjármûve! Abban reménykedünk, hogy rövid idõn belül
ismét lesz gépkocsija az egyesületnek. S így hatékonyabban
tudunk ismét megelõzõ tevékenységet folytatni.
A hatékonyság érdekében a bogarasi polgárõr csoport
létszámának növelése szükséges. Ehhez az ott élõk na-
gyobb aktivitására számítunk! Szívesen látnánk és várjuk a
fiatalokat, idõseket: hölgyeket, urakat az egyesület tagjai
sorába.Annak érdekében, hogy még nagyobb biztonságban
tudjunk élni.
Kérnénk a településen élõket, hogy a jobb és biztonságo-
sabb Tiszakürtért fogjunk össze. Egymást tisztelve, támo-
gatva mindenki biztonságáért!
A községi rendezvényeken és más egyéb megmoz-
dulásokon vettünk részt: Május 1-i rendezvényen 4 fõ,
árvíz: Tiszafüred, Alsózsolca 4 fõ, falunapon: 21 fõ,
augusztus 20. rendezvényen: 8 fõ, szüreti felvonulás és bál:
19 fõ, október 23 ünnepség: 5 fõ, országgyûlési választás: 8
fõ, polgármester és képviselõ választás: 6 fõ, gyermek-
otthonból szökött gyerekek keresése 10 alkalommal: 20 fõ,
roncs derbi Kunszentmártonban: 7 fõ, postáskísérés:8 fõ,
duatlon verseny biztosítása: 9 fõ. Résztvevõ polgárõrök
száma összesen: 119 fõ.
Polgárõr Egyesület tagjainak 2010. évben szolgálatban
töltött órák száma 10 hónap alatt: 4925 óra.Az egy fõre jutó
havi óraszám - csak akik szolgálatot adtak: 33 óra.
Saját gépjármûvel megtett út 2313 km.
Munkájukkal példát mutatva végzik polgárõr megbíza-
tásukat: Patkó András, Oltyán Ferenc, Berezvai József,
Patkó Andrásné, Dantesz Pálné, Szõgyör Sándorné, Szabó
Károly, Gyöngyösi János, Pintér Pál, Pintér László, id.
Csontos Imre.
Az egyesület könyvelését ellenszolgáltatás nélkül végzi
Martók Istvánné. Köszönjük felelõsségteljes munkáját.
Sajnáljuk, hogy felmondta tagsági viszonyát Bartus Sándor.
Az egyesület Elnökség tagjai:

elnök: Józsa István
alelnök: Oltyán Ferenc
szolgálatvezetõ: id. Csontos Imre
gazdaságvezetõ: PatkóAndrásné
FB elnök: Szabó Károly
tagok: Gyöngyösi János, HorváthAndrás.

Kérjük a lakosságot, pénzadományaikkal támogassák
egyesületünket.

( csapatkép a 8. oldalon )

Józsa István
elnök
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Tiszakürt Községi Sport Egyesület Hírei

November 20-án

Eredmények:

December 3-5-ig

12.03-án

12.04-én

12.05-én

1.
2.
3.
4.

Gólkirály:
Legjobb kapus
Legjobb játékos

November 28-án

.
December 30-án
December 31-én Szilveszteri Bál

2010.
december 20-ig

került megrendezésre a II. Hajdú László
teremlabdarúgó torna.

Martfû
Tabán (Tiszakürt)
Kecskemét
Rákócziújfalu
Fodor Tamás (Tabán)

Agárdi Zsolt (Kecskemét)
: Fekete Gábor (Rákócziújfalu)

Avándorserleget 1 évig Martfû csapata õrzi.
Kocséron került megrendezésre az I.

Senior teremlabdarúgó torna melyre Tiszakürt Öregfiúk
csapata is meghívást kapott. Csapatunk az erõs mezõny-
ben 5. helyen végzett.

került megrendezésre az „V. Bihari Imre
Emléktorna”. A három napos sporteseményt megelõzõen,
péntek délután tiszteletünk jeléül koszorút helyeztünk el a
névadó sírjánál.

a sakkversennyel kezdõdött meg az emléktorna,
melyen 7 fõ mérette meg magát. A ver-senyzõk körmér-
kõzésen döntötték el sorrendet.

1. Paulovics Attila, 2.Kiss Sándor, 3. Fodor
János, 4. Szín Tamás, 5. id. Benkó József, 6. Szabó Ferenc,
7. Tóth József.

következett az asztalitenisz verseny 6 spor-
tolóval, az elõzõ nappal megegyezõ lebonyolítással.

1. ifj. Gál József, 2. Benkó Viktor, 3. Fodor
Tamás, 4. Tamasi István, 5. Paulovics Attila, 6. Szín
Tamás.

a kispályás labdarúgás került megrendezésre az
induló 4 csapat részvételével

1. Tabán, 2. Anda KFT, 3. Hódmezõ-
vásárhely, 4. Öregfiúk.
A torna gólkirálya 13 találattal Mezei Tamás (Hódme-
zõvásárhely), a legjobb játékos Benkó Bence (Tabán), míg
a legjobb kapus ifj.Benkó József (Tabán) lett.
A versenykiírás értelmében minden versenyszámban a
versenyzõk pontokat szereznek, melyek alapján a követ-
kezõ végeredmény született: 1. Paulovics Attila, 2. Szín
Tamás, 3. ifj.Gál József

II. Szilveszter Kupa

Jegyeket csak elõvételben lehet vásárolni Gállné Szûcs
Évánál, Fehérné Szõke Erikánál és Kiss Lajosnál

! Minden sportbarátot szeretettel várunk.
Tiszakürt Községi Sport Egyesület valamennyi tagja
nevében KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET és
BOLDOG ÚJ ÉVET kívánunk.

Végeredmény:

Végeredmény:

Végeredmény:

TKSE. Vezetése

BALATON FÉLMARATON

November 21-én Siófokon szezonzáró futóversenyt rendezett
a Budapest Sportiroda. A félmaraton útvonala a város leg-
szebb részein és a „magyar tenger” partján haladt. Közsé-
günket Paulovics Attila képviselte, aki 1 óra 47 perc után
érkezett célba, 696 férfi induló közül 286. lett.

Iskolánk tanulói negyedik éve vesznek részt ebben a verseny-
sorozatban. Az idei tanévben a 2000-2001-ben, illetve a
korábban született gyermekek játszhatnak. Az elsõ forduló
Szolnokon volt. A Tiszakürti Párducoknak nem sikerült az
ellenfeleket “átugrani”. Sebaj, majd a következõ fordulóban
lesz javítási lehetõség! Eredmények:
Szolnoki Bikák - Tiszakürti Párducok 24:15
Kisújszállási Vadak - Tiszakürti Párducok 26:11
A csapat tagjai: Zsoldos Attila, Téren Dávid, Fehér Erik,
Nagy Gábor, Váradi Ivett, Béres Bence, Ónodi Ramóna,
Kurucz Viktor, Utassy János, Molnár Károly, Knul
Alexandra, Csatos Zsolt.

Remondis Megyei Kosárlabda Bajnokság

Paulovics Attila
Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Egy szombat délután…
2010. november 20-án délután 14.30-ra invitáltak több civil
szervezet képviseletében induló, valamint családi össze-
állítású csapatokat egy szellemi-ügyességi megmérettetésre a
mûvelõdési házba.
A nagycsaládosok, a sportkör, a nyugdíjas klub, a pedagó-
gusok, a polgárõrök mellett más összeállítású csapatok
mérték össze tudásukat, ügyességüket.
A profi módon összeállított és vezetett vetélkedõ különbözõ
próbák elé állította a jelenlévõket, akiket sajnos csak igen kis-
számú szurkoló támogatott.
Pedig érdemes lett volna sokkal több embernek részt vennie,
hogy láthassák, amint a csapatok helytállnak a különbözõ
szellemi, és ügyességi feladatokban.
Mert igen is volt egy olyan, ki nem mondott tartalma a ver-
senynek, ami távolba mutató és akár példa értékû is lehet.
Konkrétan az összefogási törekvés a különbözõ civil szerve-
zõdések között a településen élõk körében.
A megjelentek ezt az üzenetet is érzékelték, amit a
mûvelõdési ház vezetése és munkatársai biztosítottak, hogy a
késõbbiekben ez a szellemiség hassa át a közmûvelõdést,
vagy a közbiztonságot Tiszakürtön.
A pártatlan zsûri által meghozott végleges eredmény egy
olyan kellemes délután hangulatát tetõzte, amiért érdemes
volt látni és megérezni, hogy ki mit tud? ...Tenni, ha min-
denki akarja!!

Köszönet a vetélkedõ támogatásáért a Remondis Kft.- Gál
Józsefnek, A Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövet-
kezetnek és a kecskeméti Szent István LION’S Clubnak.
-Avetélkedõ képei a 8. oldalon.

Oltyán Ferenc

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

NYTSZ:B/PHF/520/80
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Velük a legkönnyebb

Zaklatás

Lopás, ütlegelés

Biztos helyen volt a kulcs !!??

Néhány óra ismeretlenség

Az elkövetõk dolga az idõsebbekkel a legkönnyebb, hiszen
õk nem gyanakodnak és sok mindent elhisznek, mint az a
fenti esetnél is látszik. A tettesek könnyedén jutnak sokszor
nagyobb pénzösszegekhez az idõsek megkárosításával. En-
nek megelõzésére a rendõrség kidolgozott egy programot. A
cél az állampolgárok biztonságának javítása, a közterület
rendjének erõsítése és a bûncselekmények megelõzése.
Minden településen fokozott ellenõrzések kerülnek végre-
hajtásra, melyek az állampolgárok érdekeit szolgálják.
Néhány jó tanács a bûncselekmények megelõzéséhez:

A kapu legyen mindig zárva, azért, hogy azt engedjen be,
akit ismer !
- Idegeneket soha ne engedjen be a lakásába !
- Ne tartson otthon nagyobb összegû készpénzt !
- Jól gondolja meg, hogy kinek vállal pénzváltást !
- Soha ne mondja meg, hogy mennyi pénze van otthon, fõleg
arról ne beszéljen, hogy hol tartja ! Gyõzõdjön meg arról,
hogy rendelkeznek-e megfelelõ igazolvánnyal a lakásába
bejutni szándékozók !
- Hívja át a szomszédját vagy ismerõsét, ha bizonytalan és
gyanúsnak találja az ellenõrzést végzõ személyt !

Egy férfi 2010. október hó 31. és 2010. november hó 18.
napja között feleségét szétköltözésüket követõen rendsze-
resen személyesen, valamint mobiltelefonon keresztül zak-
latta. Ennek során szóvá tette, hogy amennyiben nem békül-
nek ki, úgy rátöri az ajtót és megveri. Ez a férfi 2010. no-
vember 18-án 20 óra 30 perc körüli idõben megjelent a fele-
sége háza elõtti utcafronton, ahol feleségének lányával szó-
váltásba keveredett. Ezt követõen megfogta nevezett sze-
mély ruházatát és rángatni kezdte, majd több alkalommal a
lány lábába rúgott. A bántalmazás során további veréssel
fenyegette a sértettet.

Egy tiszakürti férfi bejelentette, hogy lakásának nyitott
melléképületébõl ismeretlen tettes 2010. november 12-õt
megelõzõ egy hét során eltulajdonította egy budapesti nõ
tulajdonát képezõ kandallóját. Ugyanez a tiszakürti sértett
telefonon tett bejelentést 2010. november 20-án 19 órakor.
Lakásán megjelent két szintén tiszakürti férfi, akik közül az
egyik egy alkalommal megütötte, a másik több alkalommal
lábon rúgta. sérülése nem keletkezett, azonban a veszekedõk
az édesanyját is meglökték.

Helyi lakos tett bejelentést a rendõrségen, miszerint 2010.
november 23-án 20 óra és a másnap 18 óra között ismeretlen
elkövetõ, a háza szoba helyiségébõl eltulajdonított egy
sárga-fehér színû láncfûrészt és egy kék-sárga színû Einhell
típusú láncfûrészt. Lopási kár több tízezer forint. A sértett
elmondta, hogy a ház kulcsa a postaládában volt elhelyezve.
Remélem a sértett ebbõl tanul és más biztonságos helyen
tárolja a lakáskulcsát.

Egy helyi hölgy tett bejelentést 2010. november 25.-én 1

-

óra
30 perckor, miszerint a bejelentése és november 22-e közötti
idõben a férje tulajdonát képezõ, részben körbekerített lakat-
lan ingatlanba ismeretlen elkövetõ behatolt. A tettes feltehe-
tõleg a lakásnál elhelyezett bejárati ajtó kulcsát megtalálta,

azzal a házba bejutott és onnan fûnyírót, mozgássérült kocsi
akkumulátorát, akkumulátor töltõt tulajdonított el majd-
nem ötvenezer forint értékben. Az ügyben a helyi körzeti
megbízott nyomozásba kezdett. A helyi polgárõrök segít-
ségével néhány órán belül a tettesek elõ is kerültek, kihall-
gatásuk megtörtént. Az elkövetõk alig múltak el tizennégy
évesek és egyikük a rendõrség számára már több bûncse-
lekmény elkövetése miatt ismert volt.

Vidéki hölgy tett bejelentést 2010. november 26-án 16
órakor, miszerint a tulajdonában lévõ Tiszakürt, Villongó
szõlõben található hétvégi házába szeptember 20. és a beje-
lentése között eltelt idõben ismeretlen elkövetõ ablak befe-
szítés módszerével behatolt. Az ingatlan és az udvaron ta-
lálható pince helységrõl és a tároló helységrõl ismeretlen
módon eltávolította a lakatokat. Az ingatlanból eltulajdo-
nított háztartási gépeket, barkács eszközöket, kerékpárt és
egyéb elektromos eszközöket. A lopással több százezer
forint kárt okozott az elkövetõ.

Kunszentmátonban már néhány éve megrendezésre kerül a
"város tesztje” nevû internetes teszt verseny. A Városi
Baleset-megelõzési Bizottság az idén úgy döntött, hogy
kibõvíti a kapitányság illetékességi területére. Ezért most
már a Tiszazug tesztje nevet viseli a verseny. A tesztlapon
olyan kérdések vannak, melyek a közelmúltbeli KRESZ
módosításokat is tartalmazza. A tesztlaphoz többféle kép-
pen lehet hozzájutni. Interneten:
honlapon KRESZ verseny alcím alatt. Aki papír alapon
szeretné beküldeni, az a helyi körzeti megbízotton, vagy a
polgárõrökön keresztül juthat hozzá. Egy személy egy
tesztlappal nevezhet. A rendõrkapitányság dolgozói nem
vehetnek részt a versenyben. Minden tesztlap kijavításra
kerül, azonban a sorsoláson csak a hibátlanul kittöltött la-
pok vesznek részt.
Beküldési határidõ:
Eredményhirdetés: 2010. december 22-24. közötti idõben,
melyrõl a nyerteseket értesítjük. Érdemes játszani, hiszen
az idén is sok .Az egyik
értékes nyeremény a Révész Tamás jármûvezetõ-oktató
által felajánlott B kategóriás KRESZ elméleti tanfolyam.

Volt idejük

Tiszazug Tesztje

biztonsagautosiskola

2010. december 17.

értékes ajándék kerül kisorolásra

Hegedûsné dr. Barath Éva r.õrgy.
hivatalvezetõ

ANYAKÖNYVI HÍREK
HÁZASSÁG

Oberna Brigitta  és Bencsik Gábor
SZÜLETÉS

Loós Márta és Debreczeni Csaba
gyermeke  CSABA

HALÁLOZÁS
Kotvics Imre
Szatmáry Józsefné (Csengõdi Juliánna)
Szûcs Lászlóné (Tompa Erzsébet)
Erdei Lászlóné (Varga Krisztina Julianna)
Knap Lajosné (Ónodi Eszter)

mondunk mindazoknak, akik szeretett halot-
tunk temetésén részt vettek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak.

Köszönetet
KOTVICS IMRE

A gyászoló család

RENDÕRSÉGI HÍREK
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Képösszeállítás: Ki Mit Tud...?- vetélkedõ gyõztes csapatai és a zsûri, -  polgárõrök ,-  óvodai projekt: Mihály napi vásár


