2011. (19. évfolyam ) 4. szám

FÜGGETLEN FALUSI KRÓNIKA

Ára 150 Ft

SZÜRETI MULATSÁG
Több évtizedes hagyománynak megfelelõen - még
szüleinkrõl maradt ránk - az idén is megrendezésre került a látványos szüreti felvonulás és bál.
Tiszakürt utcáin végigvonuló lovasokból, hintókból és gumis kocsikból álló hangulatos felvonulás
hívta fel a figyelmet az eseményre.
Menet közben - több helyszínen - a kisbíró és a néptáncosok csoportja hívogatták a nézõket szõlõ- és
borkínálgatás, ostorpattogtatás, lovasbemutató
közepette az esti szüreti bálba. Az idén a tiszakécskei néptáncegyüttes vendégeskedett nálunk.
A szüreti szokásokat szõlõpréseléssel, friss must
kóstolásával, ill. kenyérlángos sütéssel elevenítettük fel a helytörténeti múzeum udvarán.
A program szüreti bállal zárult a mûvelõdési házban, ahol a többség hajnalig ropta a táncot.
folytatás a 4. oldalon

SZÕLÕ ÉS A BOR ÜNNEPÉN
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2011. augusztus 25-i zárt ülésén a képviselõtestület meghallgatta a jegyzõi állásra pályázók közül azokat, akik elfogadták a képviselõtestület meghívását. A meghallgatáson 4
fõ jelent meg.
2011. augusztus 30-i zárt ülésén a képviselõtestület megválasztotta KeresztesAnitát az önkormányzat jegyzõjévé.
2011. augusztus 30-i együttes ülésén döntött Tiszakürt és
Csépa község képviselõtestülete az általános iskola alapító
okiratának és társulási megállapodásának módosításáról.
2011. szeptember 15-i ülésén módosította a képviselõtestület a helyi szociális rendeletét. A rendeletmódosítás a
törvény változása miatt vált szükségessé. A gázártámogatás beépült a lakásfenntartási támogatásba, amit a polgármesteri hivatalban lehet igényelni. ( A rendelet teljes
szövege olvasható a tiszakürt.hu honlapon is.)
- A képviselõtestület beszámolót fogadott el az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának elsõ félévi helyzetérõl.
- Elfogadta a képviselõtestület a Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítását.
- Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõtestülete havi
4.071 Ft/hó támogatást nyújt a Kunszentmártoni Mentõállomásnak az esetkocsi szolgálatát ellátó mentõtisztek
utazási, illetve lakhatási költségeinek támogatására.
- A képviselõtestület megbízta a Tiszazugi Turizmus Szövetséget (TTSZ), hogy a település turizmussal kapcsolatos
feladatait, az összefogásban részt vevõ településekkel
együtt, folyamatos egyeztetéssel végezze.
- A képviselõ-testület megbízta a TTSZ-t, hogy Tiszakürt
településen a kulturális programokat, közérdekû adatokat
(pl. ügyeletes orvos, hétvégén elérhetõ patika ügyelet,
autószerelõ, gumis, stb.) egy települési kulturális megbízotton keresztül összehangolja, az induló TTSZ honlapon
ezeket folyamatosan tegye közzé.
- Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõtestülete a
helyi Polgárõr Egyesület részére gépjármû vásárláshoz
egyszeri 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer Ft támogatást
biztosított.
- Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõtestülete a
Zöldfa utcában 3 db közvilágításai lámpa elhelyezésérõl
döntött, melynek költsége kb. 150.000,- Ft.
- A képviselõtestület jóváhagyta a megállapodás-tervezetet
Tiszakürt, Tiszainoka és Nagyrév Község Önkormányzata
között a tiszainokai vízmûtelep tulajdonjogának rendezése
tárgyában, valamint Tiszakürt és Tiszainoka Községi önkormányzat között a vízmûtelep tulajdonjogának rendezése tárgyában a felperes jogi képviselõjének díjazásáról.
- Döntött a képviselõtestület a BURSA Hungarica 2012. évi
Felsõoktatási ösztöndíjpályázathoz csatlakozásról. A pályázat 2011. október 17-én kerül kiírásra. A pályázat beadási határideje 2011. november 14. Pályázati nyomtatványt a
polgármesteri hivatalban, a titkárságon lehet kérni.
( A testületi ülésekrõl készült jegyzõkönyvek hiteles másolata a
községi könyvtárban minden érdeklõdõ számára hozzáférhetõ.)

SZOCIÁLIS ÜGYEK
Szociális és Humánpolitikai Bizottság 2011. július 14-i
ülésén: átmeneti segélyt 6 fõ, természetbeni juttatást 1 fõ,
gyógyszertámogatást 1 fõ, temetési segélyt 3 fõ, rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást 4 fõ részére állapított meg.

BEMUTATKOZÁS
Tisztelettel köszöntöm a tiszakürti lakosokat, a Tiszakürti Hírmondó Olvasóit.
Engedjék meg, hogy a lap
hasábjain mutatkozzam be
Önöknek. Keresztes Anitának hívnak, 2011. szeptember 1-jétõl látom el Tiszakürt Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának
jegyzõi feladatait.
Elõször is köszönettel tartozom a képviselõtestületnek, hogy bizalmat szavaztak nekem, minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a lakosság, a köz érdekeit szem
elõtt tartva végezzem munkámat.
Hevesen születtem, azonban Kunszentmártonban nõttem fel, ahol jelenleg is élek. A mezõberényi Petõfi Sándor
Gimnáziumban érettségiztem, majd a Budapesti Corvinus
Egyetem Államigazgatási (jelenleg Közigazgatástudományi) Karán, igazgatásszervezõ szakon folytattam
tanulmányaimat. A fõiskola elvégzése után felvételt
nyertem a Ludwigburgi Fõiskola Európai Közigazgatási
Menedzsment mester szakára. Németországi egyetemi
tanulmányaim elõtt azonban szakmai tapasztalatot
szerettem volna szerezni, így különbözõ programoknál
pályáztam, amelyek külföldi közigazgatási gyakorlatokat
támogatnak. Egy év gyakornokoskodás és a mesterszak
elvégzése után, úgy éreztem, hogy megszerzett ismereteimet legjobban hazám szolgálatába állíthatom. Mivel az
Alföldön nõttem fel, bármerre is jártam, mindig kötõdtem e
térséghez, így néhány év fõvárosi munka után, tudatosan
kerestem a környékbeli lehetõségeket. Így találtam meg a
tiszakürti jegyzõi álláshirdetést is, melyet sikeresen
megpályáztam.
A jegyzõi feladatok ellátása új kihívást és a szakmai
célok megvalósítását jelentik számomra. Nekünk, köztisztviselõknek mindenkor arra kell törekednünk, hogy a
lehetõ legmagasabb szakmai színvonalon és készségesen
intézzük az ügyeket, miként azt a közszolgálati hivatás
megkívánja. Tisztában vagyok azzal, hogy a képviselõtestület és a lakosság velem szemben tanúsított elégedettségét csak elhatározott és kitartó munkával lehet kivívni.
Fontosnak tartom, és nagy hangsúlyt fektetek az
önkormányzat szolgáltató szerepének erõsítésére, ezért az
eddigi gyakorlatnak megfelelõen szerdánként fogadóórát
tartok, amelynek keretében igyekszem a lakosok rendelkezésére állni, és minden szükséges segítséget és tájékoztatást megadni.
Keresztes Anita jegyzõ
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A XXI. sz. iskolája
- a fejlõdés nem áll meg!
Tiszakürt és Csépa községek fenntartói feladataik során
2008-ban pályázatot nyújtottak be „ A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztésére” címmel az iskolák számára az interaktív táblák és a
hozzá kapcsolódó informatikai eszközök beszerzésére. A
pályázat megvalósítása ebben az idõben nagyon lelassult.
Ismételt benyújtásra került sor 2010. márciusában, amikor
az események már felgyorsultak. 2010. novemberi keltezésû
Támogatói Okirat alapján a Körzeti Általános Iskola és
Óvoda az - intelligens iskola - modell infrastrukturális
hátterének kialakítása 17.592.000 Ft-ot nyert.
A beruházás kezdetét vette. Tálas László polgármester, a
Társulási Tanács elnöke az iskolák vezetõi és informatikus
szakemberei Tiszapüspökibe látogattak, ahol a már beszerelt
és mûködõ eszközöket nézték meg, és tapasztalatot szereztek a beruházást végzõ vállalkozó munkájáról is.
Május elején megkezdõdtek a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos tevékenységek és rövid idõn belül eldõlt, hogy a
munkálatokat a Konvex Irodatechnika Kft. Szolnok végzi
iskoláinkban. A munkát mindkét helyen a nyári szünetben
végezték el, így nem zavarták a gyermekek minden napos
iskolai életét, a tanulást, és õk is nyugodt körülmények
között dolgozhattak, szerelhettek.

A beruházást a szolnoki Konvex Kft. valósította meg Szûcs
Péter ügyvezetõ igazgató úr irányításával. Az ünnepélyes
átadón az iskola igazgatója Turóné Guba Anna köszöntötte
a kivitelezõt és megköszönte munkatársai lelkiismeretes,
körültekintõ, pontos, precíz, határidõt tartó, egyéni érdekeket figyelembe vevõ, jó hangulatban zajló munkavégzését.
Köszönetet mondott a tanulók nevében is a munkáért, amit
a tanítványok tudásának gyarapítása érdekében tettek.
Az eszközök ünnepélyes átadása a nemzeti színû szalag
átvágásával megtörtént. Két tanuló elhelyezte az iskola
bejáratánál a pályázat megvalósítását jelzõ C típusú táblát.
A tanulók és a szülõk megtekintették a táblákat, a lehetõségek közül kipróbáltak egyet-kettõt, ami felkeltette érdeklõdésüket.
Tiszakürtön az iskolában beszerelésre került öt tanteremben
az interaktív tábla, megkaptuk a hozzá tartozó 5 db tanári
laptopot. Hozzájutottunk 14 db tanulói számítógéphez a
számítástechnikai teremben szakszerû összeköttetésben. 1
db Wifi felszerelése az internet biztosítását szolgálja. Most
már elmondhatjuk, hogy iskolánk informatikai felszereltsége megfelel a kor követelményeinek.
A nevelõk a pályázathoz kötelezõen kapcsolódó továbbképzésen vettek részt. Elsajátították az eszközök alapvetõ
kezeléséhez és használatához szükséges tudnivalókat. Az
eszközöket és a pedagógusi tudást biztosítjuk, a tanulókon a
sor, hogy tudásuk gyarapítása érdekében éljenek a megteremtett és felkínált lehetõségekkel.

Turóné Guba Anna igazgató
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ÖSSZEFOGÁS HETE

1.oldal folytatása

A szüreti mulatság egy régi hagyomány újraélesztett váltoAz idei könyvtári hét mottója „-Könyvtárak összefogása a zata. A díszes felvonulás - a vigadalom külsõ jegyeivel- a
tudásért.“ A könyvtári napok programjai is ezt a célt szol- szõlõ és a bor ünnepe.
Köszönjük támogatóink felajánlásait: Apollon Travel,
gálták.
Október 5-én délután a nyugdíjas klub tagjai vettek részt az Tálas László, K. Tálas László, Kovács Sándor, Katona
Ezeregyéjszaka meséi címû filmvetítésen, ahol a doku- József, Arborétum, Anda Kft, Kollárné Major Erzsébet,
mentumfilm segítségével a mítoszok és legendák nyomában Zeiselné Füstös Ilona, Bajtáth János, Fülöp Zoltánné,
ismereteket szereztek a mesék keletkezésének hátterérõl, Obernáné Sós Anikó, Tatárné Bertók Margit, Komlós
Ferenc, Dr. Kiss Györgyné, Szombati Zoltán, ifj. Benkó
valamint arró a korról, melyben a mesék születtek.
Október 6-án az általános iskola - 7. osztály tanulói ünnepi József, Szeleczki Károly, Hérán József, Bartus Sándor és
mûsorral emlékeztek az Aradi Vértanúkra és elhelyezték a családja, Nagycsaládosok Egyesülete, Sós Klárika és
kegyelet koszorúit. A könyvtárban errõl a korról szóló köny- családja, Zsombik Lajosné, Mojzinget Tibor, Szelepcsényi
Szidónia, Szõgyö Sándorné, Dorogi Sándor, ifj. Bordás
vekbõl kiállítást láthattak az érdeklõdõk.
Október 7-én délután a legkisebbek, az óvodások voltak a István és a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet.
könyvtár látogatói. Torkosné és Benkéné vezetésével ismer- Köszönet a finom vacsoráért Bordás Istvánnak, Komlós
kedtek óvodásaink az õsz terméseivel és aranyos kis figu- Ferencnek, Dorogi Sándornak, Tatár Sándornak és valarákat: sün, kutya, kisegér, stb. alkottak. Közben lehetõség mennyi segítõnek, a rendõrségnek és a polgárõrség tagjavolt szétnézni a könyvek birodalmában és volt aki be is irat- inak - akik hozzájárultak rendezvényünk zavartalan lebonyolításához.
Kné
kozott a könyvtárba.
A mûvelõdési házban 7 tablón került bemutatásra 19962003-ig a szüreti mulatságok fotói, felidézve az elmúlt évti- Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
zed hangulatát.Akiállítás a hónap végéig megtekinthetõ.
Október 8-án a Kamasz tanya foglalkozásán a fiatalabbak a abban az esetben lehetséges, ha a pályázó rendelkezik MVH
magyar népmesék világával ismerkedtek. A verseny gyõz- regisztrációs számmal. Aki nem rendelkezik regisztrációs
tesei voltak: Kiss Bence, Téren Dávid és Fábián Tóth Erika. számmal, az Ügyfélkapura ugyan be tud lépni, de a kérelembeadás felületéhez nem tud hozzáférni. A regisztrációs
Valamennyi versenyzõ díjazásban részesült.
Kné
folya-mat idõigényes, ezért mielõbb gondoskodjon az
Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss MVH regisztrációs kérelem benyújtásáról illetve az
Ügyfélkapus regisztrációról.
Pályázat akkor nyújtható be, ha az ügyfél:
- eleget tesz a Vhr.-ben, a támogatási rendeletben, a pályázati felhívásban és a célterület katalógusban foglaltaknak;
- a számviteli jogszabályok szerint számított, az adott gazdálkodó szervezetre vonatkozó jogszabályban elõírt legTÁJÉKOZTATÁS
kisebb jegyzett tõkének megfelelõ mértékû saját tõkével
LEADER pályázatok benyújtásának elõfeltételeként szol- rendelkezik;
gáló Helyi Bíráló Bizottság támogató nyilatkozatának meg- - megfelel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
szerzése érdekében a pályázni vágyóknak szeptember 29.ig törvény (Áht.) 15.§-ában szabályozott rendezett munkaügyi
volt lehetõségük projekt adatlap benyújtására. A Tiszazugi- kapcsolatok általános feltételeinek;
LEADER HACS Helyi Bíráló Bizottsága 35 beérkezett - szervezet esetében a pályázat benyújtásakor nem áll csõd-,
projekt adatlapot vizsgált meg a kritérium listához és Helyi felszámolási eljárás, végelszámolás, adósságrendezés alatt ;
Vidékfejlesztési Stratégiához való illeszkedés szempontjá- - természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenyséból. Mind a 35 benyújtott adatlap esetében támogató gével összefüggõ végrehajtási eljárás alatt;
nyilatkozat került kiállításra a Helyi Bíráló Bizottság által. - nem áll a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési
A kiadott támogató nyilatkozat kötelezõen csatolandó Operatív Program, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, illetve
melléklet a pályázat elektronikus benyújtása során, ennek az ÚMVP keretében nyújtott támogatásból való kizárás
elmulasztása esetén hiánypótlásra nincs lehetõség, hiánya hatálya alatt;
azonnali érdemi vizsgálat nélküli elutasítást von maga után. - nem minõsül nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak.
A pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31. között Bõvebb felvilágosítás elérhetõ a www.tiszazugleader.eu
lehet elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül a Mezõ- honlapon, illetve kérhetõ személyesen a munkaszervezet
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: irodájában, vagy e-mailen, illetve a feltüntetett telefonszáMVH) által rendszeresített és honlapján közzétett forma- mokon.. Elérhetõségek:
nyomtatványon az MVH-hoz benyújtani. Tekintettel arra, Tiszazugi - Leader Nonprofit Kft.
hogy október 31. munkaszüneti napra esik a pályázat elek- 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8.
tronikus feltöltésének legkésõbbi dátuma 2011. november Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-294
2. napja. A pályázat benyújtása kizárólag elektronikus E-mail: tiszazug.leader@gmail.com
úton történhet. Az elektronikus felület megnyitásához Honlap: www.tiszazugleader.eu
Nagyistókné Kecskés Marietta
Mozilla Firefox böngészõ szükséges.Pályázat benyújtása
munkaszervezet vezetõ
kizárólag
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KÖZSÉGÜNK FIATAL MÛVÉSZEI
A múltkori számunkban Németh Gyuri
mesélt életérõl egy kiállítás kapcsán.
Most egy kevésbé ismert házaspárt szeretnék bemutatni olvasóinknak, és pár
képpel illusztrálni mûvészi munkájukat.
Még nincs egy éve, hogy ide költözött
Tiszakürtre családjával Szabolcs Gábor. Édesanyja, Szabolcs Attiláné Emese nem ismeretlen a kürti emberek elõtt.
Az õ fiát kértem meg, hogy mondjon pár
szót magáról, feleségérõl, tevékenységükrõl.
- Üdvözlöm a Hírmondó Olvasóit.
Örömmel fogadtam a felkérést, mert
fontosnak tartom, hogy megismerjen
bennünket az a közösség ahol élünk.
Tavaly decemberben költöztünk Tiszakürtre. Elõtte 11 évig dolgoztam Portugáliában.
Ott ismertem meg a feleségemet, Valecia Ramalho Diast. Õ
Brazíliában született és felnõttként költözött Portugáliába,
mint ahogy én is. Összeházasodtunk majd három és fél
évvel ezelõtt megszületett Álmos fiunk. A héthónapos Anna
Karolina lányunk már itthon látta meg a napvilágot.
Fafaragással hét éve foglalkozom. A szakmám asztalos, és a
faipar minden területén dolgoztam már.
GÁBOR MUNKÁI

Innen a fa szeretete és ismerete. Elõször
a kinti paratölgy érdekes formája
indította el a fantáziámat. Saját kedvtelésemre készítettem az elsõ faragásokat. Ma már szívesen mutatom be
munkáimat, mert azt tapasztalom, hogy
másoknak is tetszenek. A feleségem
dísztárgyakat készít hideg porcelánból.
Ez az anyag egy olasz találmány. Porcelán keménységû, de nincs kiégetve.
Brazíliában nagyon népszerûek az ilyen
technológiával készült darabok (esküvõi tortadíszek, karácsonyi kellékek,
kulcstartók, hûtõmágnesek, különbözõ
feliratok, személyre szabott ajándékok). Kézmûves vásárokon és üzletekben is árulják. 15 éve kezdett
dolgozni ezzel az anyaggal..
Anyukájától, nagymamájától leste el a fortélyokat. Négy
évnyi tanulás után már professzionálisan formázgatott. A
Google kere-sõbe beírva a “Valecia Dias”-t, meg lehet
nézni számos alkotását. Egyedi darabokat készít, esetleg
fotó alapján karikatúrát is. Fontosnak tartja, hogy a tárgyak személyhez szólóak legyenek.
- Köszönöm a bemutatkozást.
MVM
LEKA MUNKÁI
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Tiszazugi Hegyközségek
A Tiszazugi Hegyközségek 2008. március 26. dátummal,
egy jogszabályváltozás után súlyozott területi alapokon jött
létre. A környezõ községekben addig önállóan mûködõ
hegyközségek beolvadtak a Tiszakürt-Tiszainoka Hegyközségbe. Így Cserkeszõlõ, Csépa, Nagyrév, Tiszainoka,
Tiszasas, Tiszaug és a szervezetet adó Tiszakürt közigazgatási határain belül végezzük jelenleg a szõlõtermesztéssel kapcsolatos közigazgatási feladatokat. (Kivételt
képez a hatáskörbõl elvont, és az Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által végzett telepítési és kivágási eljárás.)A névválasztás kicsit szokatlannak tûnt, de kifejezetten
arra utal, hogy nem bekebelezésrõl van szó, csak az
irányítás összevonásáról. A választmányi tagokat már az
összevonás kezdetekor úgy próbáltuk javasolni, hogy
minden községben legyen helyben élõ választmányi tag.
2008-ban a törvény szabályai szerint ezt nem tudtuk
maradéktalanul megvalósítani, de a késõbbiek során a
közgyûléseken mindig korrigáltuk. Korábban 15 tagból állt
össze a választmány, amit hatékonysági szempontból 11-re
csökkentettünk. Évente két közgyûlést tartunk, alkalmazkodva a termesztés fázisaihoz. Az év eleji közgyûlésen
inkább a mûködési feladatokat tárgyaljuk meg, az
augusztus elején tartott közgyûlésen, pedig, mindig a
felvásárlással és a termés megõrzésével kapcsolatos
teendõkben születnek döntések. Választmányi ülésünk
évente 4 alkalommal van. A szervezetnek egy teljes állású
ügyintézõje, egy részállású hegybírója van. A többi tisztségviselõ tiszteletdíjas.
Egész évben mûködõ, önállóan fenntartott irodánk
folyamatosan minden nap munkanap nyitva tart. Kihelyezett mûködést eddig a társhegyközségek nem igényeltek, amit nehezen is tudnánk teljesíteni a technikai eszközeink helyhez kötöttsége miatt. Tiszakürt a fent említett
települések gyûrûjének közepén helyezkedik el, ezért ez
egy központi hely és a szinte arányos távolság nem is indokolná a társközségekbe való fogadó órákat. Az is szerencsés, hogy a felvásárlás zöme is Tiszakürtön történik, az
ezzel kapcsolatos származási bizonyítvány kiadás szinte
helyben bonyolódik minden község termelõjének. A termelõk ügyeinek intézése mellett a hegyközségnek számos
törvényben elõírt rendszeres jelentési kötelezettsége van. A
hegyközség hegybírója az illetékes a megye szõlõkataszterbe be nem sorolt településein a szõlõtermesztéssel
kapcsolatos ügyek befogadására, további intésére.
Közgazdasági mûködési környezet: Az ágazatot nyomja a
máig ható, a rendszerváltáskor kialakított rossz privatizációs politika. A szõlõtermesztés és a feldolgozás teljesen
külön vált, a feldolgozóknak közgazdasági érdeke alig/nem
fûzõdik az ültetvények állapotához.
A Tiszazugban a szõlõtermesztés évszázadokig
hagyományosan kötõdött a borkészítéshez, borkereskedelemhez. Az 1950-es évek ezt a hagyományt felborították és az ehhez szükséges felszerelések nem tudták követni a modern követelményeket. A rendszerváltáskor a
helyi borpince is idegen kézbe került, és csak nagyon rövid
ideig próbálták üzleti alapon mûködtetni. Látszólag megol-
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dást jelentett a helyi termelõk összefogásán alapuló értékesítési szövetkezet. Kezdetben voltak feldolgozási, borkészítési és helyben értékesítési terveik, de a szövetkezet a
rossz idõjárási viszonyok miatt nem tudott elég árbevételt
produkálni a fejlesztési támogatások igénybevételéhez. Ma
felvásárlás-szervezõ tevékenységet folytat és a termelõk
által megvásárolt telepen bérfeldolgozást végez.
A termõterületek a rendszerváltás óta folyamatosan
csökkennek. Ezt a csökkenést az utóbbi évek EU támogatással engedélyezett végleges kivonásai meggyorsították.
Örömteli, hogy a támogatott kivágások mellett támogatott
ültetvények létesítése is megindult. A támogatott kivágások
lehetõséget adtak azoknak a termelõinknek a termelésbõl
való veszteség nélküli kivonulásra, akik idõs korukban
végleg abba szerették volna hagyni a termelést. A területek
csökkenése egyenes arányban van a termesztést folytató
tagság csökkenésével is. Míg évekkel ezelõtt aggódva figyeltük tagjaink életkorának emelkedését, az utóbbi két évben látható, hogy a szõlõtermesztés mellett elkötelezett családokban megjelent a fiatal termesztõ generáció. Örvendetes, hogy többen gondolkodnak a borászat beindításában is.
Nagy problémát jelent a hegyközség területén a
szõlõtermesztõ terület visszaszorulásával összefüggésben,
hogy fõleg a támogatott kivágások helyén a földtulajdonnal
rendelkezõ tulajdonosok erdõtelepítéssel szeretnék
hasznosítani a parlagon maradt területeiket. Szerencsére, a
hatályos törvények nagyjából védik a történelmi termesztõ
területeiket, és a hegyközség vezetésére bízzák a szõlõkataszterbe sorolt szõlõterületeken a mûvelési ág változás
engedélyezését. Jelenleg a Tiszazugi Hegyközségek területén az erdõtelepítés a hegyközség hozzájárulásával lehetséges. Álláspontunk szerint a termesztést nem akadályozhatja a faültetvény és különösen védeni kell a termesztés községi magterületeit.
Közérdekû adatok:
Ültetvények fõbb fajtái: Chasselas, Irsai Olivér, Kövidinka,
Ottonel muskotály, Rizlingszilváni, Zalagyöngye, Cabernet
franc, Cabernet sauvignon és Kékfrankos.
Teljes termõ ültetvényterület: 2006-ban 434,2031 ha; 2007ben 290,1180 ha; 2008-ban 754,8937 h; 2009-ben 729,5636
ha; 2010-ben 729,5636 ha és 2011-ben 629,7543 ha.
Szüreti adatok: 2006-ban szõlõ 8531,46 q, 2007-ben szõlõ
11737,59 q; 2008-ban szõlõ 54572,45 q; 2009-ben szõlõ
62145,79 q és 2010-ben szõlõ 29992,41 q, .
Tálas László hegybíró
Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

SZÜRETI SZABÁLYOK
- Szüreti összeszólalkozásoknál bicskát, hordódongát nem
illik használni, kínáljuk meg óborral az ellenfelet, az majd
leteríti.
- Reggelre kelve ne ijedjünk meg a táskás szemû, piros orrú
embertõl a tükörben.. Megvan szegénynek a maga baja...

TISZAKÜRTI HÍRMONDÓ

EGYÉB SPORTHÍREK
Nike Félmaraton
Közép-Európa legnagyobb félmaratoni futóversenye ismét
nagy számban vonzotta a futókat. Szeptember elsõ vasárnapján hétezer futó rajtolt, hogy leküzdje a „legyõzhetõ
távolságot.” A nagy meleg alaposan próbára tett mindenkit,
közel ezer futó nem ért célba. Településünkrõl két sportoló
indult. Simon Szilárd kerekesszékkel ismét remek versenyzéssel a dobogó második fokát érdemelte ki, 1 óra 24 perc
alatt ért célba. Paulovics Attila könnyed futással, 2 óra alatt,
a középmezõnyben érkezett be.
Csongrád-Szentes gátfutás
Szeptember 24-én rendezték meg a 13 km-es futást, amelyen a Tiszakürt KSE színeiben Paulovics Attila 1:14:10
idõvel érkezett célba.
Hírös Futás
Szeptember 25-én Kecskeméten csodaszép környezetben és
napsütéses idõben rendezte meg a Iusticia SE a hagyományos versenyét. A rendezvénynek a Benkó Szabadidõ
Központ adott helyet. Paulovics Attila - az elõzõ napi futás
miatt - a félmaraton helyett a 14 km-t vállalta be. A népes
mezõnyben 5 percen belüli kilométerekkel haladva, a 2.
helyen végzett.
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1999-2000.- fiúk: 3. Fehér Erik, 1997-1998.- lányok: 1.
Kalló Eszter, 2. Sõrés Renáta,1995-1996.- lányok: 1. Kuru
Diána, - fiúk: 1. Gulyás Sándor, 2. Csizmár Dániel, 3. Rafael
Gergõ. Legeredményesebb tiszakürti versenyzõk: Váradi
Ivett és Fehér Erik.
Köszönet a verseny támogatóinak: Általános Iskola Diákönkormányzat, Virágbolt- Hérán József, Tiszakürt Községi
Sportegyesület. Köszönet a rendezvény segítõinek: Csikós
Zoltán, Bódi Brigitta, Fehérné Szõke Erika, Gállné Szûcs
Éva, Gulyásné Barta Melinda, Gulyás Imre, Horváth
Györgyné, Katona József, Kissné Borgulya Beatrix, Kovács
Zita, Mátyus Jánosné, Mihalecz Gyuláné, Mucsi Zoltán,
Mucsi Zoltánné, Seres Irén, Sõrés Andrásné, Szécsi Sándor,
Péterné Fodor Mária, Polgárõrség-Tiszakürt, PolgárõrségTiszainoka, Tálas Melinda.
HORGÁSZ ÁLMA

Szüreti futás
Szeptember 16-án délután verõfényes, gyönyörû idõben
került sor a hagyományos rendezvényre. Ismét gyerekek
vettek részt nagyobb számban, bár a rendezõk felnõtteket is
szívesen láttak volna a futáson. 67 induló futotta le a különbözõ korcsoportok távját. A futás után mindenki szõlõvel és
csoki szelettel frissítette magát .
Atávok leggyorsabbjai különdíjat vehettek át.
Leggyorsabbak: óvodások: Filip Virág, Tamasi Bence, 1-2.
o. Kuru Tünde, Felföldi Máté, 3-4.o. Váradi Ivett, Dóczi
Zoltán, 5-6.o. Lingurár Anasztázia, Fehér Erik, 7-8. o. Kalló
Eszter, Gulyás Sándor.
Köszönet az esemény segítõinek: Általános Iskola Diákönkormányzat, Zeiselné Füstös Ilona és Zeisel László.

Kürtkerülõ duatlon
A Kürtkerülõ duatlon verseny október 8-án került
megrendezésre. Immár ötödik alkalommal mérték össze
tudásukat a környék versenyzõi. A megnyitó beszédet
Mátyus Jánosné tartotta. Kiemelte, hogy „ép testben, ép
lélek” lakozik és jó versenyzést kívánt mindenkinek. Két
gyermek kapott elismerést a verseny elõtt: Kalló Eszter és
Csizmár Dániel, azért, mert mindegyik Kürtkerülõ
duatlonon részt vettek. A helyi sportolókon kívül Kunszentmártonból, Csépáról, Szelevényrõl és Szentesrõl fogadták
el a meghívást. A verseny színvonalát emelte, hogy a gyerekek versenyében a megyei duatlon bajnokság 1. és 5. helyezettje is eljött. Az iskolánál elhelyezett kerékpáros depónál
szülõk és iskolatársak hangos buzdítása fogadta a versenyzõket. Az eredményhirdetésnél az érmeket és okleveleket a
Tiszakürt Községi Sportegyesület képviseletében Fehérné
Szõke Erika elnökségi tag és Katona József elnök úr adták
át. Tiszakürtiek eredménye: 2003 vagy korábban születettek- lányok: 1. Mucsi Vivien, 2. Ónodi Klaudia - fiúk: 3.
Csikós Zoltán, 2001-2002.- lányok: 1. Váradi Ivett, 3.
Felföldi Barbara - fiúk: 2. Szõcs László, 3. Szécsi Martin,

HORGÁSZVERSENY
Az Aranyhal Horgászegyesület augusztus 21-én tartotta
hagyományos halfogó versenyét. Kellemes idõben, apadó
víz mellett 14 felnõtt és 4 gyermek-és ifjúsági horgász igyekezett kapásra bírni a halakat. Három kivételtõl eltekintve,
mindenki fogott halat. Jó hangulatban telt el az idõ, majd a
vetélkedés után Tatár Sándor fõzõmester „aranyérmes”
remekmûvét fogyasztották el a versenyzõk és családtagok.
Eredmények: ifjúsági- és gyermekhorgászok: 1. Tálas
László Máté 2480 g, 2. Szabó Nóra (Kunbaracs) 300 g, 3.
Velõ Gábor 260 g, 4. ifj. Tálas László 140 g.
Felnõttek: 1. Ványai Zoltán (Mezõtúr) 6180 g, 2. Nagy
Lajos 2000 g, 3.Kutas Károly 1320 g, 4. Márkuly Attila
1180 g, 5.Jakab János 960 g, 6. Fodor László 840 g.
PA

Az ifjú bajnok, Tálas Laci átveszi a díjat
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Sportegyesület hírei
Szeptember 10-én a sportegyesület életében elõször nyárbúcsúztató szalonnasütést rendeztünk. Az egyesület tagjain
kívül részt vettek a családtagok, barátok. A nem túl nagy létszám ellenére jó hangulatban telt el a késõ délután, kora este.
Aki ebben a kellemes nyárvégi idõben rászánta magát erre a
kis kikapcsolódásra jól tette. Reményeink szerint hasonló
összejövetelt máskor is meg fogjuk rendezni, talán nagyobb
részvétellel.
A következõ esemény szeptember 24-én, szombaton, kora
délután a hagyományos öregfiúk mérkõzés, melyre Cserkeszõlõben került sor. Nagy izgalommal vártuk ezt a mérkõzést, hiszen szerettünk volna végre gyõzelmet ünnepelni. Ez
volt a 6. összecsapás és eddig csak egy döntetlent sikerült
kiharcolni a jól összeszokott cserkei fiúk ellen. Ezen a napon
végre sikerült jó eredményt elérni:
Cserkeszõlõ - Tiszakürt: 1 - 3
Az elsõ félidõ elején sikerült meglepni ellenfelünket és egy
szép Ónodi I. találattal vezetést szereztünk. Ezt még kiegyenlítették Kupeczki révén az elsõ félidõ végén. A második
félidõben felváltva forogtak veszélyben a kapuk, de nekünk
volt nagyobb szerencsénk Felföldi M. csodálatos góljával
újra vezetést szereztünk. Továbbra is támadásban maradtunk és ennek meg is lett az eredménye, hiszen a mérkõzés
vége felé még egy gólt szereztünk Barta Zs. révén. Szép idõben szép gyõzelmet arattunk. Reméljük tavasszal hasonló
eredményt fogunk elérni hazai pályán is.
Tiszakürt Öregfiúk csapat tagjai:
Balogh Zoltán, Dr. Kecskés Béla, Kiss Lajos, Kocséri
Zoltán, Asztalos István, Mucsi Antal, Fehér Géza, Csomós
Imre, Tamasi István, Tovaj Csaba, Felföldi Mihály, Ónodi
István, Barta Zsolt, Sóspataki Gyula..

-baráti kézfogással kezdõdött a mérkõzés Cserkeszõlõben
Másnap, 2011. szeptember 25-én került megrendezésre a
Tabán kupa kispályás labdarúgó torna. Hét csapat részvételével, valamint a teke és lengõteke verseny. Délelõtt
folyamán, a futballpályán két csoportban zajlottak a küzdelmek. Szoros, élvezetes meccseket láthattak a vasárnapi
napot szurkolással töltõk.

ATorna végeredménye:
1. Tabán (Tiszakürt)
2. 4. CENT-RUM (Martfû)
3. NIEFPLASTIC (Kunszentmárton)
4. Megújulás (Tiszaföldvár)
5. Pótkerék (Cibakháza Tiszakürt)
6. Kocsér
7. NP Hungária (Kunszentmárton)
Gólkirály: Benkó Bence (Tabán)
Legjobb kapus: Sipos Béla (Kocsér)
Legjobb játékos: Polgár Dávid (Megújulás)
Mint a felsorolásból is látszik ismét jó kis mezõny jött
össze, ami a szervezõket dicséri. Ezúton is szeretném
megköszönni nekik, hogy a tornák szervezésére ennyi idõt
és energiát fordítanak szabad idejükben.
Az eredményhirdetés után „természetesen” ismét finom
pörkölt várta a résztvevõket, melyet Csabai László ajánlotta
fel és készített el. Délután következett a teke és lengõteke
verseny. Eredmények:
Teke:
1. Benkó Viktor - 2. id. Szabó András - 3.Barta Zsolt
Lengõteke:
1. Tóth Sándorné - 2. ifj. SzabóAndrás - 3. MucsiAntal
Ezeken a versenyeken a hölgyek és urak vegyesen versenyeztek. Tekében még a férfiak lényegesen jobbak voltak,
de lengõtekében a hölgyek közül került ki a gyõztes és a
többi hölgy is jó eredményt ért el.
Ezúton szeretnék beszámolni egy örömteli hírrõl is. Ezekben az anyagiakban szûkös idõkben minden civil szervezetnek nagy szüksége van minden forintra. Ennek érdekében egyesületünk idõrõl-idõre pályázatot nyújt be. Így történt ez az idén is. Pályázatot nyújtottunk be a:
- Nemzeti Erõforrás Minisztérium az egészségjavítást célzó
szabadidõs sporttevékenységek támogatására. Ezen a
pályázaton 450.000,- azaz Négyszázötvenezer Ft-ot nyertünk, melyhez az egyesületnek + 20%-ot kell hozzátenni.
Apályázaton nyert összeggel a kiírás szerint:
- Bérleti díjak, nevezési díjak, szervezet tevékenységéhez
szükséges sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése
címen lehet felhasználni, ütemezés szerint kb. 1 év alatt.
Szeretném megköszönni a pályázat elõkészítésében és
megírásában tevékenyen résztvevõ Csikósné Erika és az
elnökségi tagok munkáját.
Egyesületünk támogatta:
- Szüreti futást
szeptember 16.
- Kürtkerülõ duatlont október 08.
Errõl bõvebben Paulovics Attila sporttársunk ír az újságban.
Akésõ õszi, tél eleji várható programok a következõk:
- Kürt kupa
október 23.
- Sport bál
november 19.
- Bihari emléktorna
december 2-3-4.
- Szilveszteri kupa
december 31.
Kérek minden tiszakürtit, hogy vegyen részt rendezvényeinken sportolóként vagy szurkolóként, esetleg támogatóként.
Sóspataki Gyula TKSE tag
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Tájékoztató

RENDÕRSÉGI HÍREK
Éjjel dolgozott
Egy helyi lakos tett telefonon bejelentést, mivel a tulajdonát
képezõ Tiszakürtön lévõ, körbekerített ingatlanjába 2011.
szeptember 30-án 20 óra és október 01-én 07 óra közötti idõben ismeretlen elkövetõ feltehetõleg kerítés átmászás módszerével bejutott. Az udvaron lévõ nyitott állapotú fa tárolóból eltulajdonított egy hegesztõ trafót, egy zöld színû
Bosch típusú sterimót, és egy digitális mérleget. Az eset során a sértettnek több mint hetvenezer forint kára keletkezett.
Jogos védelem ?
Egy helyi férfi azzal gyanúsítható, hogy 2011. szeptember
17-én 01 óra körüli idõben Tiszakürtön az egyik sörözõ elõtt
az utcán elõzetes szóváltást követõn egy szintén helyi férfit
fejen ütötte egy sörösüveggel. Ezt követõen a sértett az elkövetõt egy alkalommal felsõ testén megrúgta. A verekedést
kezdeményezõ férfi a rúgás hatására hanyatt esett és az esés
következtében a fejét az út betonfelületébe ütötte. Mindkét
személy 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Az ügy
tisztázása folyamatban van, így elsõdlegesen mindkét személy gyanúsítottként került kihallgatásra.
Suhanó bicikli
Egy helyi hölgy telefonon tett bejelentést, hogy 2011. szeptember 16-án 11 óra 30 perc és 11 óra 45 perc között eltelt
idõben elektromos kerékpárját az egyik utcában a ház elõtt
letámasztotta és természetesen az indító kulcsát is benne
hagyta. Így az elkövetõnek nem sok dolga volt. Ez a rövid
idõ elég is volt, hogy a sértett közel százezer forintos kerékpárját eltulajdonítsa. A bûncselekmény valószínûleg megelõzhetõ lett volna, ha lezárja, vagy esetleg betolja a ház kapuján.
Megelõzzük a bajt !
Néhány éve, hogy a helyi általános iskolában a rendõrség
bûnmegelõzési beszélgetéseket tart. A gyermekek által
DADA néven ismert programban sokféle hasznos ismeretre
tettek szert. Ezek a beszélgetések segítették a gyermekeket a
jogsértések megelõzésében. A 3. és 4. osztályos, valamint a
7. és 8. osztályos tanulók szívesen fogadták az oktatókat.
Néhány éve ez a program kiegészült az "iskola rendõre "
programmal. Minden iskolának van egy rendõre, akinek
neve és elérhetõsége ki van függesztve az iskolában egy
plakáton. Mivel ez mindenki számára elérhetõ helyen van, a
szülõk és a gyermekek is bátran fordulhatnak hozzá.
Az idei tanévtõl az iskola rendõre Kakuk Gábor r.ftõrm., aki
egyben a Cibakháza rendõrõrs egyik körzeti megbízottja is.
A DADA programot dr. Barath Éva r.õrnagy hivatalvezetõ és
Jordán Katalin r.õrnagy bûnmegelõzési fõelõadó oktatja.
Fenti rendõrök elérhetõsége: 56/560-610, 560-620, 560-621
telefonszámon.

Az igazgatásrendészeti alosztály ügyfélfogadási rendje:
Hétfõn :
08-12 óra
Csütörtökön: 08-12 óra és 13-16 óra
Pénteken: 08-12 óra
Aszemély- és vagyonõr ügyintézés:
Hétfõ, szerda, csütörtök: 13-16 óra közötti idõben.
dr. Barath Éva r.õrnagy hivatalvezetõ

Készülõdés
Bár még szép õszi idõnk van, azért gondolnunk kell már
arra, hogy közeledik a karácsonyra való készülõdés ideje, az
advent. Hagyományainkhoz híven az idén is tartunk kézmûves foglalkozásokat négy héten át az arborétumban. Itt
mindenki kedve és ízlése szerint alkothat karácsonyi dekorációkat akár ajándékba vagy otthoni díszítésre, saját örömére. A felhasznált anyagok között sok az arborétumban
lévõ növényekrõl gyûjtött termés amit modern anyagokkal
kombinálva érdekes alkotások alapjai lehetnek. Egyúttal
megismerkedhetünk a termések nevével és a növényekkel
amin megteremnek.
Ajánlom mindenkinek, aki szereti a természetes anyagokból készült díszeket, hogy ezzel is a karácsonyi készülõdés,
várakozás minél szebb és kellemesebb legyen. Torkosné
ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETTEK
GÁCSI NÓRA és KAKUK LÁSZLÓ

gyermeke KENÉZ
KURU GIZELLA és FEHÉR FERENC KRISZTIÁN

gyermeke VIVIEN VIKTÓRIA
SERES DIÁNAés TÁLAS ISTVÁN

gyermeke KAMILLA HELGA
FAZEKAS ERZSÉBET és BORDÁS ISTVÁN

gyermeke OLIMPIA MELODI
VILHELM ILONAés SZÕGYÖR PÉTER

gyermeke VIKTÓRIA RÉKA
TÓTH ÉVAés SZILÁGYI RICHÁRD

gyermeke DOMINIK
ELHUNYTAK
Id. BORBÉLY JÁNOS
BUDA TIBOR
BALI GYÖRGY
CSÁNYI ZSIGMOND
ÖRDÖG ZOLTÁN JÁNOS
BORDÁS ISTVÁNNÉ (Csorba Julianna)
VELÕ KÁROLYNÉ (Nagy Katalin)
DOROGI GÁBOR
SONKOLY IMRE
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Rákóczi út 50.
Rózsa Ferenc u. 4-6.
Öregszõlõ 64.
Béke u. 17/a.
Kossuth tér 3.
Széchenyi u. 5.
Ságvári u. 9.
Béke u. 26.
Táncsics M. u. 39.
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Képösszeállítás: Sport-öregfiúk, szalonnasütés, szüreti mulatság, Szabolcs család alkotásai

