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FÜGGETLEN FALUSI KRÓNIKA

Ára 150 Ft

Farsang és tavaszvárás
az arborétumban
Ebben az évben már 3. alkalommal rendeztük
meg a farsangi mulatságunkat az arborétumban, tehát mondhatjuk, hogy már hagyománya van, mint ahogyan azt ünnepi köszöntõjében említette is K. Tálas László, az arborétum igazgatója.
Mint az elõzõ rendezvényeinken, most is
mûsor, játék, zene és finom vacsora várta a
vendégeket, akik a szépen feldíszített fogadóépületben hajnalig szórakozhattak. A mûsort
most az óvodások adták, nagyon kedves és
vidám játékukkal szórakoztatták vendégeinket. Sokan közülük még betegen is vállalták
a fellépést, nehogy elmaradjon az elõadás. A
vendégek nagy szeretettel figyelték a gyermekek mûsorát, amit késõbb Monzák Péter és
segítõi farsangi játékai követtek. Ezekben a
játékokban gyermekek és felnõttek együtt
vettek részt, de aki csak nézõ volt, az is jól
szórakozott Cibere vajdán, Konc királyon és a
játékban résztvevõkön is.
Ezekhez a farsangi játékokhoz a régi népi
hagyományokban is fellelhetõ történetek
szolgáltak alapul. Szokás szerint égettünk
kiszebábot, hogy mihamarabb odébb álljon a
tél, de talán rossz lehetett a bábunk, mert még
most sem akar tavaszodni….
A zenét a Csík Molnár duó szolgáltatta már
második alkalommal. A vendégeink fõleg
visszatérõk, ami azt jelzi, hogy jól érzik magukat évrõl évre, de természetesen mindenkit
várunk szeretettel, hogy tapasztalja meg ennek az arborétumi farsangnak a hangulatát,
amire mi dolgozók nagy odaadással készülünk.
A farsang elmúltával, ha beköszönt a tavasz,
remélem sok látogatót csalogat ide az arborétumba az ébredõ természet.
Torkosné Egervári Ilona
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõtestület 2010. december 15.-én megtartott
ülésén beszámolót fogadott el az önkormányzat 2010. évi
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetérõl és elfogadta a
képviselõtestület Tiszakürt Községi Önkormányzat 2011.
évi költségvetési koncepcióját.
Ezen az ülésen a képviselõtestület meghatározta 2011. évre
vonatkozó munkatervét.
A képviselõtestület a hulladékszállítási díjakat a következõk szerint fogadta el 2011. évre a REMONDIS Kft. javaslata alapján: Havi rendszerességû fizetési gyakoriság:
A kommunális hulladék gyûjtése, szállítása és ártalommentes elhelyezése esetén az alábbi összeget kell fizetni (egységnyi díjtétel) ÁFA-val: Ürítési díjak:
80 literes hulladékgyûjtõ edény alkalmanként /hetente/
290,- Ft/alkalom. Havi díj összesen általános forgalmi
adóval 1.450,- Ft/hó.
120 literes hulladékgyûjtõ edény alkalmanként /hetente/
434,- Ft/alkalom. Havi díj összesen általános forgalmi
adóval 2.170,- Ft/hó.
240 literes hulladékgyûjtõ edény alkalmanként /hetente/
869,- Ft/alkalom. Havi díj összesen általános forgalmi
adóval 4.345,- Ft/hó.
A képviselõtestület úgy határozott, hogy a 70 éven felüli
egyedülálló személyek részére, amennyiben igényik, 80 les gyûjtõedény használatát teszi lehetõvé.
Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõ testülete
meghatározta a 2011. évi vízdíjat a következõk szerint:
a./ a vízfogyasztásba bekapcsolt ingatlanok fogyasztási
helyenként - fogyasztástól független - fizetendõ alapdíja:
300,- Ft/hónap+ÁFA/fogyasztási hely,
b./ Tiszakürt község közigazgatási területén a közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvíz díja 257,- Ft/m3 + ÁFA25%
A képviselõtestület jóváhagyta BÁCSVÍZ Észak-BácsKiskun megyei Víz és Csatornamûvek Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság közötti üzemeltetési szerzõdés I. számú
módosítását.
Ugyancsak jóváhagyta Tiszainoka-Tiszakürt és Nagyrév
község önkormányzatai, valamint a BÁCSVÍZ ÉszakBács-Kiskun Megyei Víz- és Csatornamûvek Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság közötti együttmûködési Szerzõdésben, valamint a BÁCSVÍZ Zrt. Alapító Okiratában
foglaltak szerinti 2011. évi Beruházási-felújítási tervet.
Meghatározta a képviselõtestület a Tiszazugi Ivóvízminõség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és Energia
Operatív Program keretében ivóvízminõség-javítás KEOP1.3.0 kódszámú pályázat benyújtásához a saját erõt.
A képviselõtestület döntött a Polgármester szabadságának
engedélyezésérõl és a polgármester helyettesítésérõl a Kistérségi Fejlesztési Tanácsban.
A képviselõtestület elfogadta a Nagy és Mihály Kft. haszonbérleti kérelmét.
2011. január 27. képviselõtestületi ülés
Ezen ülésén a testület elfogadta Carsten Hoffmann bérleti
kérelmét a Táncsics M. u. 20. sz. alatti ingatlanra vonatkozóan.
Megtárgyalta a képviselõtestület az önkormányzat 2010.
évi költségvetésének módosítását, valamint elsõ fordulóban
tárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetését.

Meghatározta a képviselõtestület a köztisztviselõi teljesítmény-követelmények alapját képezõ 2011. évi célokat.
2011. február 10. képviselõtestületi ülés
Ezen az ülésen a képviselõtestület elfogadta az önkormányzat 2011. évi költségvetéséhez kapcsolódó intézkedési
tervet.
A képviselõtestület megtárgyalta az önkormányzat 2011.
évi költségvetését második fordulóban.
Döntött a képviselõtestület az oktatási intézmények költséghatékonyságának vizsgálatáról.
Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõtestülete a
község 4 bejáratánál üdvözlõtáblát helyez ki, valamint kiírja
a település nevét rovás írással. Ezen táblák kihelyezésével
egy idõben elhelyezi a „Községünkben Polgárõrség mûködik” feliratú táblát is.
Dr. Kiss Györgyné és Komlós Ferenc képviselõk felajánlották tiszteletdíjukat a 2011. évi rendezvények ( iskolai,
mûvelõdési és sport) támogatására.
A következõ képviselõtestületi ülések 2011. március 3-án

és március 25-én lesznek.

Dr. Héczei Eszter jegyzõ

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

TÁJÉKOZTATÓ
2011. évben mentes a GÉPJÁRMÛADÓ alól a súlyos
mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott
kiskorú és a bírósági ítélet szerint cselekvõképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló, súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele
közös háztartásban élõ szülõje, nevelõszülõje, mostoha
vagy örökbefogadó szülõje, aki tulajdonosa és üzembentartója egy darab, 100 kilowatt teljesítményt el nem
érõ személygépkocsi, ide nem értve a személy taxiként üzemelõ személygépkocsit. Ha a mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi van, akkor a mentesség
kizárólag a legkisebb teljesítményû személygépkocsi után
jár. A súlyos mozgáskorlátozott üzembentartó alany is mentesül az adófizetés alól. Az adómentesség csak a súlyos
mozgáskorlátozottak által üzemeltetett személygépkocsik
átlagos (13000.-Ft/év) adóterhéig jár, az ezen összeg
feletti adóösszeget meg kell fizetni.
A gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 6. §.
(1) bekezdése és 7. §. (1) bekezdése alapján
Az adó alapja személyszállító gépjármû - ide nem értve az
autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármû teljesítménye csak
lóerõben van feltüntetve, akkor a lóerõben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az eredményt a kerekítés
általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha
a hatósági nyilvántartás a személyszállító gépjármû teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a személyszállító gépjármû azonosító adataival megkeresi az
illetékes közlekedési hatóságot a személyszállító gépjármû
teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a
személyszállító gépjármû adóalapjának tekinteni.
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Az adó mértéke a 6. § (1) bekezdése szerinti adóalap
után a gépjármû
- gyártási évében és az azt követõ 3 naptári évben
345 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követõ 4-7. naptári évben
300 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követõ 8-11. naptári évben
230 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követõ 12-15. naptári évben
185 Ft/kilowatt,
- gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt
követõ naptári években 140 Ft/kilowatt.
Fentiekkel kapcsolatos ügyintézés a Polgármesteri
HivatalAdócsoportjánál történik.
PARKOLÁSI ENGEDÉLYT a Kunszentmártoni
Városi Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában igédr. Héczei Eszter. jegyzõ
nyelhet.

SZOCIÁLIS ÜGYEK ...
Szociális és Humánpolitikai Bizottság 2011. február
3-i ülésén: átmeneti segélyt 7 fõ, természetbeni juttatást 1 fõ, gyógyszertámogatást 1 fõ, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 14 fõ részére állapított meg.

Magyar Kultúra Napja
Január 21-i rendezvényünkön az évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra emlékeztünk.
„ Kultúra nélkül sem emberek, sem magyarok nem
vagyunk.” Becsüljük meg ezt a napot.
Ünnepi beszédet mondott Gácsi Gyuláné tagintézmény vezetõ. Mi most a tiszta forrást kerestük, erre
építkeztünk, melyre Bartók Béla és Kodály Zoltán oly
sokat hivatkozott. Hisszük, hogy belõle maradandó
kultúra született.
Népköltészeti alkotásaink verses mûfajai közül elõször népdalokat hallgattunk a nyugdíjas klub népdalköre és Bata Hajnalka elõadásában. Népballadáink
közül egy régi stílusú, klasszikus népballadát (Kõmíves Kelemenné) Tálas Judit, a rabénekek közül egy
betyárballadát (Rózsa Sándor) Szöllõsi Sándor, a családi eseményekhez fûzõdõ népballadát (Túl a Tiszán)
Ürmös Szamanta elõadásában hallhattunk.
Népi hangszereink gyûjtõje, készítõje és szakértõje
Németh György. Sajnos most nem tudott jelen lenni,
ezért a hangaszerek másik jó ismerõje, Bata Hajnalka
vette át Gyuri szerepét és bemutatott nekünk néhányat
mûködés közben. ( dorong, balalajka, citera, stb.).
Népköltészetünk egyik prózai mûfaja a monda, mely
meghatározott helyhez vagy személyhez kapcsolódó
elbeszélés. Szõllõsi Sándor Sarolta fejedelemasszonyt,
Benke Ádám a Leányrablást adta elõ.
A nép mûvészeti ösztöneinek kifejezése ritmikus mozdulatokkal, ez a néptánc. Tánccsoportunk szatmári és
marosszéki táncokkal idézte föl ezt az érzést.
Egy egészen más mûfajjal ismerkedtünk, a festészettel.
Szabolcs Attiláné nyitotta meg Szamecz Béla kunszentmártoni festõmûvész kiállítását, melynek gondolatait a következõ hasábon olvashatják.
Fogadás-vendégség és közben ismerkedés a hangszerekkel, a festmények megtekintése - ezzel zárult a
magyar kultúrát ünneplõ rendezvényünk. Kovácsné
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Szamecz Béla kiállítása
A magyar kultúra napjának megünnepléséhez egy képzõmûvészeti
program is tartozott. Szamecz Béla
kunszentmártoni amatõr mûvész
képeinek kiállítása. A megnyitó
célja, a közönség ráhangolása az
élményre. Én a személyes gondolataimat szeretném megosztani
önökkel a nappal kapcsolatban, a
festményekrõl.
Úgy gondolom, aki ide eljött, az belsõ indíttatásból tette, és talán
nem tartja teljesen feleslegesnek eszmefuttatásom.
Kultúránk dönti el, hogyan oldjuk meg élethelyzeteinket, azokat
hogyan éljük meg, hogy érezzük magunkat a világban.
Napjainkban mindenhonnan az a vélemény árad, hogy nagyon
rosszul élünk, rosszul kezeljük problémáinkat, rosszul érezzük
magunkat a bõrünkben. Tehát baj van a kultúránkkal, mert nem
ad megoldásokat. A helyzet nem rózsás, de mikor volt az, és
mikor és mitõl lesz az? Aki olvasta Móricz Zsigmondtól a Boldog ember-t, avagy A hét krajcár-t, Illyés Gyulától a Puszták
népé-t, vagy falunk szülöttének Kürti Kovács Sándor könyvét,
összevetheti napjaink és a múlt század, tehát a mi fiatalkorunk,
apáink, nagyszüleink nehezítõ szegénységét. És akkor még szó
sem volt olyan idõkrõl, amikor kötelességbõl kellett olyan emberek életét kioltani, akik hasonló életet éltek, semmi személyes
indíttatás rá nem volt. Ezen idõk embereinek java része mégis
képes volt feljebb emelkedni, mert arra nevelték õket, hogy meg
tudják oldani a szinte lehetetlent.
Ma sok minden létezik, ami ezelõtt soha, hogy kibontakoztassuk
emberi mivoltunkat, testünket, lelkünket, értelmünket gazdagíthassuk. Csak lenne rá igényünk! A médiáknak ne csupán a legkönnyebben emészthetõ, a felszínes, szenzációhajhász, a sokszor
igen sekélyes izgalmakat kiváltó kínálatait vegyük igénybe, van
ott más, sok hasznos dolog is.
Ez a mai rendezvény egészében hivatott magasabb szintû igényekre nevelésre. A képek például elgondolkoztathatnak bennünket azon, hogy egy másik ember, aki itt él a mi nem túl
látványos vidékünkön, mennyi szépet képes felfedezni. A téli
tájról nem a gázszámla jutott eszébe, hanem az, hogy a tél szép is.
A régi kis házakról nem az, hogy lakója biztosan szegény, azért
nincs neki új, talán inkább a benne megélt szép emlékek
szépségét árasztja látványuk. A nap, mint nap látott közönséges
növényekrõl, a nem fényképszerûen festett képek a bennük rejlõ
rendkívüli színességre hívják fel figyelmünket. Arra, hogy nem
kell egzotikus, drága környezet, drága tárgy, hogy szépet lássunk.
Sokféle felfogásban láttatja világunkat, annak a célnak megfelelõen mit tart érdemesnek megmutatni.
Kérem, hogy valahogy így gondolkodva közeledjenek a
képekhez, hátha segít egy picit abban, hogy ne csak a gondokat
vegyük észre, hanem a velük együtt is létezõ szépet. Köszönjük
az alkotónak, a kiállítás rendezõjének, hogy ilyen élményben is
van lehetõségünk részt venni.
Szabolcs Attiláné
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Valami történt Bogarason
Önkormányzati biztatásra összesereglettek az ifjú nyugdíjasok
nov. 11.-én a bogarasi mûvelõdési házban és megalakították az
„ÖRÖKIFJAK” nyugdíjas klubot. És ha már van klub, akkor
annak kell vezetõjét is választani, így engem; Fogarassy Lászlót
választottak klub vezetõnek.
A mostani kezdeti idõkben még ízlelgetjük a klubélet hangulatát,
lehetõségeit. Amint jobbra fordul az idõ, rövidebb, hosszabb
sétákra is vállalkozhatunk és többször csatlakozhatunk a kürti
nyugdíjas klub rendezvényeihez.
Meghívásukra örömmel vettünk részt a január 31-i farsangi összejövetelükön.
Kérjük, fogadják szeretettel rövid bejelentkezésünket.

Ovisok farsangja

Február elsõ hetei a farsangi készülõdéssel teltek óvodánkban. Még az idõjárás is néhány napra a közelgõ
tavaszból adott ízelítõt. Ilyenkor örömükben, jókedvükben mókáznak a gyerekek.
Az óvodákban jelmezes mulatságokat rendeznek
mindenfelé, így igyekeznek elûzni a telet, a hideget,
hogy köszöntsék a bimbót bontó kikeletet.
Milyen ünnep is a farsang?
Minden emberben lakik egy olyan vágy, hogy de jó
volna néha másnak lenni! Ez a kívánság a gyermekek
fantáziájában még jobban él. Szeretnének néha
repülni, vagy egy-egy mesehõs bõrébe bújni! Ezek a
Fogarassy László klub vezetõ vágyak farsangkor teljesülhetnek.
A készülõdés izgalmát egy zenés délelõttel igyekeztünk fokozni ebben az évben is. Budai Attila vendégeskedett óvodánkban február 3-án. Kedvelt verseket, dalokat hozott a tarsolyában, melyeket a gyerekek
nagy része ismert.
Gitárkísérettel, a gyermekek bevonásával fergeteges
hangulatot teremtett. Énekeltek, táncoltak, vonatoztak, még a legkisebbek is bekapcsolódtak a mulatságba.
Ez a ráhangolódás még aktívabbá tette õket.
karácsony
farsang közösen
Szorgalmasan díszítették a sapkákat, szemüvegeket,
álarcokat. Mindkét csoport készült erre az alkalomra
Horgászvetélkedõ
egy-egy kis népi játékkal is.
A "Napsugár" csoportosok egy medvetáncoltatót
Március 1-én délután ifjúadtak elõ, címe:"Farsang farka", melyet nagyon élsági horgászvetélkedõt renveztek. Táncoltak, mondókáztak, énekeltek.
dezett az Aranyhal HorgászA "Pillangó" csoportosok egy "Gyermek lakodalegyesület. Sajnos kevés érmast" játszottak el, melyben csúfolók, rigmusok,
deklõdõt vonzott az esedalok hangzottak el.
mény. Akik jelen voltak, jól
A kellõ hangulat megalapozása után mindenki
érezték magukat. Totó, halbelebújt kedvenc jelmezébe. Kezdõdött a felvonulás,
felismerés és horogkötés
majd a bemutatkozás után csokoládé és fánk volt a
szerepelt a programban.
jutalma mindenkinek.
Eredmények: 1. Velõ Gábor
A szülõk is sok segítséget nyújtottak farsangi rendez27 pont, 2. Fehér László 25
vényünk sikeréhez. A délelõtt folyamán szorgos
pont, 3. OláhAntal 18 pont.
kezek készítették a szendvicset, finom sütemények
készültek. A nagytermet színes papírok és léggömbök
kavalkádja varázsolta báli hangulatúvá. Jókedv,
Községünk
az
iskolával
köMÁRCIUS 15.
zösen emlékezett nemzeti móka, kacagás szõtte át az egész délutánt.
ünnepünkre. Az iskola aulá- Sokan évek óta hozzájárulnak rendezvényünk
jában gyülekeztünk, ahol sikeréhez: Általános Iskola dolgozói, Katona József,
meghallgattuk a himnuszt. Hérán és Társa Bt., Tálas László polgármester,
Ezután Kovács Istvánné Községi Sportegyesület, Csikós Zoltán, Hajdú Lajos,
méltatta a márciusi ifjak "Horváth László Tiszakürtért" Alapítvány, Szeleczki
hõstettét, akik forradalmi Károly, Nagysziget Kft, Cyber-Team Kereskedelmi
hévvel lobbantották lángra Kft, Genero Kft, Kecskés és Társa Bt, Balla Károly,
nemzetünk szabadságvá- Fémmûszer Kft /Somogyi Béla/, Tompa Imre,
gyának tüzét. Az 5. osztá- Sütõipari Kft, Mojzinger Tibor, Dr Kiss Györgyné.
lyos tanulók az énekkarral Köszönjük támogatásukat!
közösen ünnepi mûsorral Nagyon jó érzés volt, hogy ebben a nehézségekkel és
gondokkal teli mindennapokban milyen sok szülõ,
idézték fel a történteket.
nagyszülõ fáradozott azért, hogy óvodásaink egy
Felkészítõ tanárok voltak: Bódi Brigitta és Dobainé Nagy Éva. A újabb, vidám, emlékezetes délutánnal gazdagodjaszózat elhangzása után kivonultunk a 48-as emlékmûhöz, ahol az nak!
önkormányzat, az általános iskola és a Tiszakürt SE vezetõi
Gácsi Gyuláné tagintézmény vezetõ
elhelyezték a kegyelet koszorúit.
Mezõné Vakhal Margit ( Képek a 10. oldalon.)
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TESTVÉRTELEPÜLÉSEK

A vér szava

2011. február 25-én a testvértelepülések delegációi találkoztak az
arborétum konferencia termében. Két településen (Erdõkürt és
Kürt) választottak új polgármestert, akik néhány szóban be is
mutatkoztak.
A találkozó fõ momentuma volt a testvértelepülések találkozójának megbeszélése. Az idén, július 9-én Hejõkürt látja vendégül a népes társaságot.
A program végén - igazán idilli téli hangulatban - egy rövid sétát
tettünk az arborétumban K. Tálas László vezetésével. Ezt követõen vendégeink megtekintették a helytörténeti gyûjteményünket.
Finom ebéddel, sok jó kívánsággal és a közelgõ találkozó reményében búcsúztunk egymástól.
Kné

2011 március 05-én, szombaton tartotta vacsorával egybekötve a Tiszakürti Vöröskereszt az éves taggyüllését.
A meghívott vendégek közül Tálas László polgármester úr,
a Vöröskereszt területi elnöke: Veres Margó, illetve titkára:Tóth Lenke fogadta el a meghívást.
Az este Szõgyör Sándorné köszöntõjével kezdõdött, aki
elmondta, hogy az utóbbi idõben sikerült egyre több embert
a véradásra buzdítani, hogy eme nemes feladatnak, még ha
nehezen is, de igyekszik a helyi Vöröskereszt eleget tenni.
Tálas László is köszöntötte az egybegyûlteket, s kiemelte,
hogy öröm látni azt, hogy a mai világban önzetlenül is lehet
segíteni, amire a véradás is nagyszerû példa! Veres Margó
elnökasszony a térség adataival is jellemezte, hogy a tiszakürti véradók száma nem csekély, s bizony nagy szükség is
van donorok számának növelésére, mert a vérbõl sok létfontosságú gyógyszert és egyéb, a gyógyászatban alkalmazott anyagokat lehet készíteni. Nem is beszélve a
közvetlen vértraszfúzióról. A Fentiek elismerése képen
tárgyjutalmakat adott át a 10, 20, 25, 30, illetve 40 szeres
véradóknak. Tízszeres véradók: Dr. Kecskés Béla, Laczkó
Jánosné, Mezõ Sándorné, Sonkoly Károlyné, Szabó Ilona,
Tálas László. Húszszoros véradók: Szabó Valéria, Szente
Lászlóné. Huszonötszörös véradók: Barta Attila, Bencze
Ferencné, Berezvai József, Ollé Sándorné, Szõgyör Sándor,
Tovaj Zoltánné, Zsoldos Károly. Harmincszoros véradók:
Hegedûs József, Horváth András. Negyvenszeres véradók: Kovács Sándor, Nagy ÉvaAnna.
A jutalmak átadása után kezdõdött a vacsora, ami az egyesület vezetõjének és segítõinek közremûködésével jutott a
közel hatvan fõre terített asztalokra. Természetesen a méltán finom vacsorához megfelelõ stílusú zene is párosult,
ami az est hátra levõ részében táncos, beszélgetõs, kellemes
hangulatú mini bállá alakult.

MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
PROGRAMAJÁNLÓ
Március 19-én 9.30 h
Jászkun Világ - Gyermek és Ifjúsági Mûvészeti szemle
elõdöntõje
Március 22-én 17 h
A Városi Rendõrkapitányság és a Polgárõr Egyesület
szervezésében elõadás és fórum a BÛNMEGELÕZÉSRÕL.
Elõadó: Hegedûsné dr. Barath Éva r.õrnagy
Április 2-án 16 h
A Szeres Népzenei Együttes közremûködésével TÁNCHÁZ
és hangszerbemutató. A tájelõadás támogatója a Verseghy
Ferenc Megyei Könyvtár és Mûvelõdési Intézet, valamint a
Nemzeti KulturálisAlap Közmûvelõdési Kollégiuma.
Április 11-én 14 h
Költészet napi - községi vers- és mesemondó verseny.
Április 16. Sport bál
Május 1.
Majális- Tánc világnapja -Anyák napja
FIGYELEM!
2011. március 24-én a képviselõtestületi ülésen ( házasságkötõ terem ) részt vesz Dr. Lengyel Györgyi, a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetõ
kormánymegbizottja és a kormányhivatal mûködésével
kapcsolatban tart tájékoztatót. Minden érdeklõdõt várunk.

Hogy a vacsora zavaró tényezõk nélkül tudjon lebonyolódni, a Tiszakürti Polgárõr Egyesület jelenlévõ tagjai garantálták. Elmondható, hogy két civil szervezet összefogásával
is lehet embereket megmozgatni, s talán a jövõben a többi
szervezet is csatlakozik.
Mert a vér fontos, s hogy összefogva több dolgot is elérhessünk ezért a szó erejére is szükség van!
Oltyán Ferenc
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Tisztelt Barátom, Tiszakürti Polgártársam!

RENDÕRSÉGI HÍREK
Évértékelés
2011. február 4-én a rendõrkapitányság megtartotta a már
minden évben szokásos évértékelõ munkaértekezletét. Az
értekezleten Egedi István r.alezredes rendõrségi fõtanácsos
kapitányságvezetõ értékelte az elmúlt évben végzett
munkát. A meghívott vendégek dr. Czuczi Mihály
kunszentmárton város polgármestere, Molnár Bálint a
Tiszazugi Települések Szövetségének elnöke, dr. Moós
Ferenc a városi ügyészség vezetõje, dr. Ivanov Dömötör a
városi bíróság elnöke megköszönték a rendõrség munkáját.
Ezután Farkas József r. ezredes rendõrségi fõtanácsos
értékelte a kapitányság eredményeit és meghatározta az
ezévi végrehajtandó feladatokat.
Hulladékgyûjtés
Egy helyi férfi tett bejelentést, hogy ismeretlen tettes
2011.március 02.-át megelõzõ 3 nap során kerítésbontás
módszerével behatolt a Tiszakürtön lévõ telephelyére, és
onnan vas szerelvényeket tulajdonított el összesen több
tízezer forint értékben.
Drága nõnap
2011. március 06-án 04 óra 30 perckor egy helyi férfi
bejelentette, hogy a bejelentését megelõzõ éjszaka lakóháza
elõtt lévõ homokos részen leparkolt gépjármûvének
központi zárját ismeretlen elkövetõ kinyitotta, majd a
kesztyûtartóban lévõ pénztárcáját benne személyes
iratokkal, bankártyákkal és több tízezer forint készpénzzel
együtt eltulajdonította.
Õrizetben
2011. március 07-én a délutáni órákban állampolgári
bejelentés érkezett, hogy Tiszakürtön több tanyát feltörtek.
A rendõrök a bejelentést követõen megkezdték a szükséges
intézkedések végrehajtását, mely alapján már aznap 16 óra
körüli idõben ellenõrzés alá vontak két tiszakürti férfit. Fenti
személyek kihallgatásuk során a bûncselekmény
elkövetését elismerték. Ezek után elõállításra, majd egyik
személy õrizetbe vételére került sor.
Hegedûsné dr. Barath Éva r.õrnagy
hivatalvezetõ

Kérem segítsen, hogy mi is segíthessük Önt vagyona
védelmében!
Mint Ön is tudja és tapasztalja, a közbiztonság fenntartása
és az értékeink védelme egyre nehezebben megoldható
feladat az egész országban, így Tiszakürtön is. Sajnos nem
jut minden kistelepülésre elegendõ számú rendõr, a mi körzeti megbízottunk sem a faluban él, ezért a rendõrség munkáját segítendõ, saját kezdeményezéseink és öngondoskodásunk lehet csak a célravezetõ kiegészítõ megoldás.
Mint tudja, a Polgárõr Egyesület 15 éve mûködik a faluban,
fiatalabb és idõsebb helyi lakosok alkotják a lelkes csapatot,
akik saját idejüket nem kímélve, társadalmi munkában végeznek - néha veszélyes, de nagyon hasznos - közösségi
tevékenységet. Bizonyított tény, hogy abban a faluban, ahol
polgárõrség mûködik, alacsonyabb a bûnözési ráta és sokkal alacsonyabb a vagyon elleni bûncselekmények száma.
Egyetlen gépjármûvünket, a 17 éves Lada gépkocsinkat
vissza kellett szolgáltatnunk az adományozónak, így most a
Tiszakürti Polgárõr Egyesületnek nincs gépjármûve, amivel
a bel- és külterületi járõrözést végezhetné.
Annak érdekében, hogy polgárõreink az Ön házát, földjét,
fáját, gyümölcsét, illetve bármilyen tulajdonát szemmel
tarthassák, és így segíthessenek Önnek a vagyona
védelmében, tisztelettel kérjük, hogy Ön is segítsen nekünk.
Kérjük, hogy erejéhez mérten Ön is támogassa a Polgárõr
Egyesületet, hogy megvásárolhassunk egy kis méretû, használt, szerény, de még gazdaságosan üzemeltethetõ gépkocsit - például egy Suzuki Ignis-t, vagy hasonlót - ami a
Tiszakürti egyesület tulajdonában szolgálhatná közös
érdekünket. Célunk kb. 850-950 ezer forint összegyûjtése
az év során, amibõl már egy használható gépjármûvet
tudnánk vásárolni.
Ha Ön nem tudja közös célunkat anyagilag támogatni,
megértjük, és továbbra is mindent megteszünk a vagyona
védelmének érdekében, azonban a támogatók ingatlanai
kiemelt figyelmet élveznek majd a járõrmunka során,
valamint a támogatók névsorát és a felajánlott összeget egy
köszönetnyilvánítással közzétesszük a gyûjtés lezárulta
után megjelenõ Hírmondóban.
Tisztelettel és hálás köszönettel, Józsa István
a Polgárõr Egyesület elnöke

IGAZGATÁSRENDÉSZETI ALOSZTÁLY

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE:

hétfõ:
8.00 - 12.00 h
kedd - szerda
nincs
csütörtök: 8.00 - 12.00 h és 13.30 - 16.00 h
péntek:
8.00 - 12.00 h
Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

“ Vannak még csodák !”
A rendõrfeleség kulccsörgést hall. - Te jó ég, itt a férjem! Kedvesem bújj
el, én kicsalom a konyhába, addig ki tudsz lógni. - Jó, de hová bújjak? Menj be a TV mögé! Ám a rendõr beül a TV elé és el kezdi nézni a
meccset. A feleség hiába próbálja kicsalogatni. Ekkor fog egy korsót és a
földhöz vágja, hátha a zajra kijön a férje. Csakhogy a korsó visszapattan a
kezébe. Berohan a szobába és azt mondja: - Képzeld szivecském, akartam
neked sört hozni, de a korsó kicsúszott a kezembõl. Nem tört el, hanem
visszapattant. - Az mind semmi. Én meg nézem a meccset, kiállítottak egy
játékost, hát nem itt ment el mellettem?

Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

FELHÍVÁS
Kérjük, támogassa adója 1 százalékával a Tiszazugért
KözhasznúAlapítványt!
Adószáma: 18841431-1-16
Köszönjük bizalmukat!
Az Önök által ilyen módon az Alapítványhoz felajánlott
összeg felhasználásával újabb célkitûzéseket szeretnénk
Tiszakürt községi szinten megvalósítani. Mint pl. 2009-ben
a fõtéri I. világháborús szobor rekonstrukciója volt.
Ezúton is köszönjük támogatásukat!
Tiszazugért Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma
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Nagycsaládos Egyesület élete
2010-ben
A csoportnak 21 család a tagja. Több rendezvényen
részt vettünk, voltak, amelyeket a csoporton belül, de
voltak, amelyeket a községgel közösen tartottunk. Az
anyák napi ünnepségünkön a gyerekek 1-1 cserép
virággal, verssel és énekkel köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat. Egy kis aprósütemény, üdítõ
mellett elbeszélgettünk, amíg a gyerekek játszottak. A
május 1-jét a mûvelõdési házzal, a gyereknapot az
iskolával és a sportegyesülettel közösen tartottuk. Itt
sok játék, légvár szórakoztatta a lurkókat. A finom
paprikás krumplit pedig jó étvággyal fogyasztottuk. A
Szolnoki Nagycsaládos Egyesület tagjai is itt tartották
a gyereknapot, amelyre rengeteg játékot és egyéb
ajándékot hoztak. Ekkor kaptunk energiatakarékos
égõket is, amelyre pályázott az egyesület. Az idén is
érkezett sok adomány az egyesülettõl, amiért Szolnokra kellett bemenni. Ez fõleg élelmiszer (Univeres
adomány: mustár, kechup, majonéz), de kaptunk tésztát és lisztet is, amelynek nagyon örültek a csoport
tagjai. A szállításban nagy segítséget nyújtott Major
István és Bartus Sándor. Nekik ezúton is köszönetet
mondunk! A 21 család részére idõnként 2 q-i adomány
is érkezik, és azt a pince raktárból kell felhordani. Az
adományért csak a fuvart kellett megfizetni. A községi
rendezvényeket tombola tárggyal támogatjuk. Ha a
csoporttag közeli hozzátartozója meghal, akkor egy
kis koszorúval, vagy virágcsokorral fejezzük ki
részvétünket. A karácsonyi és a mikulás ünnepséget a
szokásunkhoz híven egyszerre tartottuk, ahol az iskolás gyerekek 1-1 csomagot kaptak a mikulás bácsitól,
akit a két krampusza segített az ajándék szétosztásában. A gyerekek verset, éneket mondtak, igaz csak
a kisebbek, mert a nagyobbak már elfelejtették vagy
csupán szégyenlõsebbek! A családok 1-1 csomagját a
Szolnoki egyesület és a Vöröskereszt (bélyeg árából
visszajáró pénz) támogatásából vásárolt élelmiszer,
Vincze Istvántól kapott tészta és a község vállalkozóitól érkezett ajándék tette nagyon gazdaggá.
Az Önkormányzattól kaptunk egy termet is, amelynek
nagyon örültünk, hiszen így nem kell mások idejét
elvenni és ha ruhaadomány érkezik, tudjuk hova tenni.
Minden hónap elsõ péntekén 17 órától tartjuk összejövetelünket. Tapasztalatcserére is nagyobb a lehetõség a foglalkozásokon és ajándékokat készítünk a
csoport tagjaival azokból a ruhákból, amelyek már
senkinek nem kellenek. Az iskolai jelmezbálra is
alkottunk egy párat. Felvittük a varrógépet, szabtunk,
varrtunk, tömtünk és voltak, akik a szemet, a nyelvet
varrták, közben beszélgettünk. Az adományozóknak
képeslappal köszöntük meg a csoport támogatását,
amelyet most is nagyon szépen köszönök a csoport
tagjai nevében!
Szeretném megkérni azokat a három vagy többgyermekes családokat, akik kedvet éreznek a csoport
munkájában részt venni, hogy jöjjenek Õk is közénk!
Nagyon sok szeretettel várjuk
Bartus Sándorné csoportvezetõ

Régi-új dolog Tiszakürtön!
Amiért tollat ragadtam egy nosztalgikus kép megelevenedése,
amit újra élhettem. Az általános iskolában február 8-án vizsgáztak az Ifjú Polgárõrök. Hogy ez miért nosztalgikus, és miért is
említésre méltó?Az ok igen egyszerû.
Anno, valamikor az iskolában dolgozó pedagógusok támogatásával és Rácz János tanár úr irányításával az úttörõ rendõrök
segítették a gyerekeket az iskola elõtti úttesten átkelni reggelente.
Gondolhatná bárki, hogy a mai agyon jogszabályozott világban
ez már csak a múlt felidézése. S lám, talán még is van remény…
Közel egy éve a Polgárõr Egyesület segítségével egy lelkes
nyugdíjas-polgárõr, Dantesz Pálné tanárnõ az iskolában az „egy
polgárõr-egy iskola” szakkört vezet.
Az Országos Polgárõr Szövetség irányelveit figyelembe véve a
szakkörbe járó gyerekekkel vették át az ismereteket, a polgárõrség tevékenységérõl, szabályairól, és a szolgálat ellátáshoz
szükséges ismeretekrõl. Természetesen az egyszerû és könnyebben emészthetõ témákat, ami egy gyermek érdeklõdését hivatott
felkelteni, s nem a száraz jogi szövegeket. Viszont az ismeretek a
gyermekeket feljogosítják -felnõtt felügyelete mellett- a szabályszerû járõr szolgálatra, rendezvénybiztosításban történõ segédkezésre, illetve a gyalogosok átengedésére, amikor arra sor kerül!
S igen! Egy késõbbi idõpontban, a megfelelõ együttmûködési
megállapodások megkötése után akár az iskolában az ügyeletes
tanár segítségére is lehetnek a felügyelet gyakorlásában, pusztán
a jelenlétükkel!
Talán a pedagógusok is meglátják a lehetõséget a dologban!
De a tényeknél maradván hat gyermek tett eredményes vizsgát a
polgárõr alapismeretekbõl, hárman a falusiak közül, hárman bogarasból. Álljon itt a névsor, akik sikeres vizsgát tettek: Gáll
Niké, Bertók Csenge, Tóth Attila, Tompa Gergõ, Pintér Attila,
Kutas Roland. Õk az Ifjú Polgárõrök.

Ezúton is kérem a kedves gyalogosokat, kerékpárosokat, gépjármûvezetõket, hogy vegyék az Ifjú Polgárõröket komolyan, õk
is a biztonságos közlekedésért igyekeznek tenni!
OltyánFerenc alelnök
Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Helyesbítés

Az elõzõ számunban tévesen jelent meg a november 20-i vetélkedõn
résztvevõ csapatok neve, mely helyesen a következõ: Torna Klub 2
csapat, Polgárõrök, Sport Egyesület, Nyugdíjas Klub, Egészségügyi
dolgozók és a Nagycsaládosok Egyesülete.
Kné
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Tiszakürt Községi Sport Egyesületi Hírek
December 30-án második alkalommal került megrendezésre a Szilveszter Kupa.
A mérkõzések öt csapat részvételével zajlottak, amelyek
helyenként kemény csatát eredményeztek és a csapatok
mindent megtettek a gyõzelemért. A meccseken sok gól született, és ennek fényében a következõ lett az eredmény:
1.
2.
3.
4.
5.

TGT (Kecskemét-Matkó)
Epreskert (Kunszentmárton)
Huligánok (Lakitelek)
Tabán FC.(Tiszakürt)
ALL-IN (Cserkeszõlõ)

December 31-én az elõzõ évhez hasonlóan Szilveszteri
bállal búcsúztattuk az Óévet. A finom vacsora után, reggelig
tartó mulatság vette kezdetét, ahol a vendégek mulathattak
táncolhattak Jónás Imre zenész jóvoltából.

Az egyesület az Általános Iskola és Óvoda fenyõfái alatt
különféle sportszereket helyezett el.
2011. február 12-én az egyesület megtartotta 2010. évértékelõ közgyûlését, ahol jelen volt Tálas László polgármester úr, Csikós Mihályné (egyesület könyvelõje), a Nagycsaládosok egyesületének vezetõje, az Óvoda vezetõje és több
támogató. Az egyesület elnöke, Katona József a közgyûlés
elé tárta a 2010. év beszámolóját (költségvetést) és a 2011.
évre tervezett programjait és költségvetését, amelyet a közgyûlés elfogadott. A közgyûlés az alapszabályzat 12.§.
3.bek. a, pontjában foglaltak alapján öt évre megválasztotta
az új elnökségi tagokat. A szavazáson egyhangúlag elnökségi tagoknak választották Dr. Kecskés Bélát, Fehérné
Szõke Erikát, Fodor Tamást, Kecskés Andrást, Kiss Lajost
és Tálas Melindát. A közgyûlésen több személy hozzászólásával elismerõen nyilatkozott az egyesület munkájáról
és gazdálkodásáról.
A megjelent tagok és vendégek a közgyûlést követõen a
Komlós Ferenc és Dorogi Sándor által készített finom
marhapörköltet fogyaszthatták el.
Beszámolóból pár gondolat: Az egyesületnek 2010-ben
elsõ feladata volt, hogy február 22-én Kunszentmárton

Városi Ügyészségen törvényességi felügyeleti vizsgálaton
megjelenjen. Az egyesület képviselõje (elnöke) megjelent
és az ügyészségen a kért dokumentumokat benyújtotta. Az
ügyészség a vizsgálat során hiányosságot nem állapított
meg, csak az alapszabály egyes pontjainak módosítását
kérte, amely meg is történt. Az Alapszabály módosításának
idõpontja 2010. szeptember 18. A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Bíróság a PK. 60.318/1989/28. számú végzése
2010. október 27. napján jogerõre emelkedett.
A Tiszakürt Községi Sport Egyesület alapszabályzata
megtekinthetõ az egyesület elnökénél, elnökségi tagoknál,
Jász-Nagykun Szolnok Megyei Bíróságon és www. tiszakurtse.mlap.hu.
Az Egyesületi tagok társadalmi munka keretében 58 órában
(fûnyírás, locsolás) karbantartották a focipályát.
Az egyesület 2010. éves költségvetése az alábbiakból
tevõdött össze: Tiszakürt Községi Önkormányzattól
250.000 Ft támogatás, tagdíjból 156.000 Ft, nevezési díjakból 106.000 Ft, NCA pályázati támogatásból 100.000 Ft,
támogatói díjak: REMONDIS Hulladékgazdálkodási Kfttõl 50.000 Ft, valamint „SZARVAS LUX” Kft. AQUA-SPA
Konferencia és Wellness Hoteltól 55.000 Ft.
Az egyesület 2010. évben vállalt programjait maradéktalanul teljesíteni tudta.
2011. évre tervezett programja:
Március 14-én III. „Március 15” kupa (Általános iskolások részére sakk-asztalitenisz, felnõtteknek labdarúgás,)
Május 1-én Tiszakürt-Cserkeszõlõ Öregfiúk labdarúgó
mérkõzés (sportpálya)
Május 28-án Gyereknap (szabadtéri színpad)
Július 2-án „Polgármesterek” kupája (Hejõkürt)
Július 9-én IV.ANDAkupa
Szeptember 3-4-én III. Tabán kupa (sakk, asztalitenisz,
labdarúgás, teke)
Október 23-án III. Kürt kupa
November 19-én II. Hajdú László kupa
December 2-3-4-én VI. Bihari Imre emléktorna (sakk,
asztalitenisz, labdarúgás)
December 30-án III. Szilveszteri kupa
Az egyesület célja: Tiszakürt község tömegsportjának
szervezése és lebonyolítása.
Az egyesület elõzõ évhez hasonlóan idén is támogatni kívánja a településen megrendezésre kerülõ sportrendezvényeket, ill. rendezvényeket.
Az egyesület 2011. évre a tornaterem használatáról bérleti
szerzõdést kötött az Általános Iskola vezetésével, amely
heti három alkalomról szól így biztosítva a mozgást télen is.
Hétfõn és csütörtökön 18 óra 30 perctõl a tornázni vágyók
részére, szerdán 18 órától labdarúgás céljára.
Az egyesület feladataként tûzte ki idén is a sportpálya
karbantartását.
Az egyesület vezetése és tagjai ezúton szeretnék megköszönni mindazon intézmények, civil szervezetek, vállalkozók és magánszemélyek, segítségét, akik támogatásukkal hozzájárultak a 2010. évi rendezvényeink sikeres
lebonyolításához.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, sportbarátot, szurTSKE. Vezetése
kolót a rendezvényeinkre.
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Vállalkozók figyelmébe!

ISKOLAI SPORT

A Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
pályázati lehetõséget biztosít a Dél-Alföldi régióban mûködõ vállalkozások fejlesztésének támogatására, beruházási és forgóeszköz hitelek igénybevételére.
Olyan vállalkozók vagy vállalkozást indítani szándékozók
jelentkezését várjuk, akik az alábbi célokra keresnek megoldást:
- vállalkozási tevékenység végzésére szolgáló ingatlan
beruházás (vásárlás, építés, átalakítás)
- a vállalkozási tevékenység végzéséhez szükséges használt és új gépek, berendezések, felszerelések, jármûvek
beszerzése
- forgóeszközök vásárlása (pl. árukészlet) max. 7 millió Ftig
Afolyósított hitel általános jellemzõi:
- 500ezer és 50millió Ft közötti folyósított összeg
6-8 %-os kamat
20 % önrész szükséges
kezdõ vállalkozásoknak is!
ingyenes hitel elõminõsítéssel
akár 15 éves futamidõvel
akár 2 év türelmi idõ után is törleszthetõ
elõtörleszthetõ
A hitel igénybevételéhez pályázat benyújtása szükséges,
melynek tartalmaznia kell az elõírt dokumentumokat és az
üzleti tervet. Minden beérkezett pályázatot elõminõsítünk
és csak a megfelelõen elõkészített pályázatot fogadjuk be.
Bõvebb információ a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
honlapján érhetõ el a www.bacs-lea.hu címen a Hitelek
menüpont alatt.
A beadott pályázatok elbírálásának átfutási ideje maxi-mum
30 nap, a hitel folyósítása pedig 1 héten belül meg-történik.
A vállalkozók jelentkezését Mogyorós Csaba minõsített
tanácsadónk várja az iroda@ecotrend.hu címen vagy a
0620/987-5969-es telefonszámon.
Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születés
Szabó Ágnes és Borsos József
gyermeke JULIANNA ANIKÓ
Vincze Viktória és Gyertyák Attila
gyermeke ATTILA LÁSZLÓ
Halálozás
Csapkovitz Gábor
Nagy Imréné (Lukács Julianna)
Kamarás Tibor
Sõrés Andrásné ( Szalontai Borbála)

Árvíz út 43/a.
Álmos utca 38/a.
Villongószõlõ 10.
Felszabadulás út 21.

Játékos sportverseny
Immár kilencedik alkalommal rendezte meg az iskola a
Játékos sportverseny kistérségi döntõjét. Ismét zsúfolásig
megtelt a tornaterem szurkoló szülõkkel és gyerekekkel.
Három iskola alsó tagozatos tanulói mérték össze tudásukat. Izgalmas versengés sok ügyességet és bátorságot is
kívánt a versenyzõktõl. Iskolánk tanulói megvédték 2002
óta tartó gyõzelmi sorozatukat.
A gyõztes csapat tagjai: Balla Boglárka, Gáll Netta, Kovács
Nikolett, Váradi Ivett, Felföldi Barbara, Németh Beatrix,
Kocsis Irma, Sóspataki Boglárka, Knul Alexandra, Szécsi
Martin, Szõcs László, Molnár Károly, tompa Dávid, Papp
Dávid, Dóczi Zoltán, Fehér Erik, Szûcs Zoltán, Zsoldos
Attila.
Eredmények: 1. Körzeti Ált. Iskola Tiszakürt (felkészítõ:
Fehérné Szõke Erika, Paulovics Attila), 2. Kunszentmárton
DSE. ( Jauernik Istvánné) 3. Petõfi Sándor Át. Isk. ( Papp
Ágnes, Csongrádi Béla).
Köszönet a verseny támogatóinak:Horváth László Tiszakürtért Alapítvány, Kunszentmártoni Kistérség Többcélú
Társulás.

Remondis megyei kosárlabda bajnokság
Január 22-én Szolnokon rendezték meg a bajnokság második csoportkörét. Betegségekkel tizedelt csapatunk 6 fõvel
tudott elutazni a mérkõzésekre. Az ellenfél csapatait 3-4
általános iskola legjobbjaiból válogatták össze. Sajnos így
kevés nyerési esélyünk maradt. A gyerekek így is lelkesen
és becsülettel kép-viselték iskolájukat és településüket.
Eredmények:
Tiszakürti Párducok- Szolnoki Bikák 36: 65
Tiszakürti Párducok- Szolnoki Kiskobrák 26: 81.
Játszottak: Fehér Erik (5 p.), Ónodi Ramóna (1 p.), Zsoldos
Attila (34 p.),
Szûcs Zoltán (18 p.), Dóczi Zoltán (2 p.), Csatos Zsolt (2p.)
Köszönöm szépen Szûcs Zoltánnak, hogy segített a gyerekek utaztatásában

Kosárlabda diákolimpia
Január 23-án Kunszentmártonban rendezték meg a IV.
korcsoportos lányok mérkõzését, amelyen lányaink kiváló
csapatmunkával gyõzték le, esélyesebbnek tartott ellenfelüket. Mindenki hozzájárult a sikerhez, volt aki nagyszerû
védekezéssel, más remek átadásokkal és volt aki kosárszerzésekkel.
Eredmény: Tiszakürt- Kunszentmárton DSE 57:33
A csapat tagjai: Barta Ildikó, Felföldi Fanni, Kalló Eszter,
Kun Vivien, Kuru Diána, Nyerlucz Georgina, Sõrés Renáta, Zádori Ildikó.
A megyei elõdöntõt március 7-én rendezik meg TiszaPaulovics Attila
kürtön.
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NYTSZ:B/PHF/520/80

Független falusi krónika. Megjelenik negyedévente
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
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