
2012.  ( 20. évfolyam )  1. szám FÜGGETLEN FALUSI KRÓNIKA Ára 150 Ft

MAGYAR KULTÚRA NAPJA ( JANUÁR 22. )

Január 21-én délután zsúfolásig meg-
telt a mûvelõdési ház nagyterme. Az
évezredes hagyományainkra, a magyar
kultúrára emlékeztünk a Himnusz szü-
letésnapján.
A magyar kultúra egyidõs az emberrel.
A magyar nép életét, gondolatvilágát,
hovatartozását, helyét a világban kul-
túránk ismerete adja. Kultúránk bizo-
nyítja eredetünket és létünket.
Ez a nap jó alkalom arra, hogy felidéz-
zük Kölcsey Ferenc alakját és a kort,
megismerkedjünk a Himnusz keletke-
zésének történetével.
Fiataljaink verses-zenés összeállítása
után Dr. Kiss Györgyné képviselõ-
asszony mondott ünnepi beszédet.

Boross Ildikó - sámán dobos

Tálas Judit és Kiss Sándor Radnóti
Miklós, ill. Szabó Lõrinc egy-egy szép
versét szavalták el. A vidámabb
mûfajban a táncé volt a fõszerep.
A Szilver Mûvészeti Iskola növen-
dékei és a kengyeli Kunkorgó néptánc-
csoport táncaiban gyönyörködhettünk.
A két táncstílus között Boross Ildikó
táltosdobos õsi magyar dalokkal
repített vissza bennünket történel-
münkben. Érdekes színfoltja volt ren-
dezvényünknek. Mûsorunkat egy rö-
vid táncházzal és fodadással zártuk.
Örvendetes, hogy a kultúra még ma is
fontos szerepet tölt be és nélkülönöz-
hetetlen az emberek életében.

Kovácsné

Szilver - latin-amerikai táncok
Szilver táncosok

kiscsoportja

Fiataljaink
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselõtestülete
közmeghallgatást és falugyûlést tartott a

következõ napirendekkel:
1./ Tájékoztató a készülõ nemzeti köznevelési és az

önkormányzati törvényrõl.
2./ Tájékoztató a 2011. évi önkormányzati munkáról és a

2012. évi lehetõségekrõl.
3./ Falugyûlés.

2011. december 30-án Tiszakürt és Nagyrév Község
Képviselõtestülete együttes zárt ülésen megválasztotta
KeresztesAnitát körjegyzõvé.

2012. január 26-án tartott ülésen elfogadta a képviselõ-
testület a Tiszakürti Mûvelõdési Ház és Könyvtár alapító
okiratát.
Ugyanezen ülésén a képviselõtestület visszavonta a 2012.
évi vízdíj megállapításáról szóló rendeletét.

Az országgyûlés 2011. december 30-án helyezett hatályba
egy jogszabályt, ami a vízi közmûszolgáltatásról szól. Ez a
jogszabály kimondja, hogy ennek a szolgáltatásnak a díját
a felelõs miniszter rendeletben állapítja meg, tehát az
önkormányzat díjmegállapító jogköre megszûnik. Ezért a
meghozott rendeletünket vissza kellett vonni.
A képviselõ-testület megalkotta a 2012. évi hulladékszál-
lítási díj megállapítására vonatkozó rendeletet. A 2012. évi
hulladékszállítási díj jogszabály alapján nem lehet maga-
sabb a 2011. évinél, de az ÁFA mértéke 2 %-kal magasabb
a tavalyinál, ezért a szállítási díj 2 %-ot emelkedett.
A képviselõtestület beszámolót fogadott el a polgármester
két ülés között végzett munkájáról.
Támogatta a képviselõtestület a Kunszentmártoni Rendõr-
kapitányság kérését, mely arra vonatkozott, hogy a tisza-
kürti KMB irodában internet-hozzáférést biztosítsunk. Az
internet hozzáférés segíti a körzeti megbízott munkáját és
ezáltal kevesebbet kell neki utaznia és a községtõl távol
lennie.
A képviselõtestület jóváhagyta a 2011. évi elõirányzat
módosításokat.Az államháztartási törvény szerint az elõzõ
évi elõirányzatokat a tárgyévet követõ január 31-ig
módosítani lehet. Évente általában kétszer szoktunk
elõirányzatot módosítani, félévenként, ez most a második
félévben átvezetett módosításokat tartalmazza.
A képviselõtestület ezen ülésén fogadta el 2012. évre
vonatkozó munkatervét.

2012. február 15-én tartott ülésén a képviselõtestület
megtárgyalta elsõ fordulóban az önkormányzat 2012. évi
költségvetésének tervezetét.

2011.
december 13-án

Keresztes Anita körjegyzõ

SZOCIÁLIS  ÜGYEK
A rendkívüli idõjárásra való tekintettel 32 fõ részesült
természetbeni támogatásban 3q/fõ tûzifa formájában.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születés

GERGÕ BARNABÁS

Halálozás

ANDÓ EDIT és FEJES TIBOR
gyermeke

MOLNÁR LÁSZLÓNÉ (Martók Mária)    Petõfi u. 3.
LÁSZLÓ SÁNDORNÉ (Mári Margit)       Árpád u. 9.
KIRÁLY ANDRÁS Tabán u. 10.
VADÁSZ GYULÁNÉ (Kollár Margit Erzsébet)

Muszályszõlõ 48.
HOPPÁL FERENCNÉ (Farkas Mária)      Béke u. 27.
SÁRKÖZI ATTILÁNÉ (Tóth Mária)        Árvíz út 3.
NAGY ISTVÁNNÉ (Kocséri Anna)         Bozó M. u. 14.

FIGYELEM!

Megjelent Kürti Kovács Sándor legújabb regénye - Az
utolsó gimnazista nyár - , mely kapható a könyvtárban.
Várhatóan május elején író-olvasó találkozón dedikálja
könyvét az író.

Igyunk derûre,
Igyunk borúra,
Ugy is hol kedvre,
Ugy is hol búra
Fordúl az élet.
Kedved a jó bor
Jobban éleszti,
Búdat a jó bor
Messze széleszti,
S elmúlat véled.

Minden por, álom,
S füst e világon;
Mi haszna gázol
A boldogságon
A hír barátja?
Ha dob riadt a
Harc reggelére,
Patakban omlik
Hullámzó vére,
S bérét más látja.

Egy kevésbé ismert versével emlékezünk a Himnusz
költõjére. BORDAL

Békételen, bús,
Senyved magába,
Kétség s remény közt
Vár s fél a kába
Percet s esztendõt.
Miért törõdöl
Szûk életeddel?
Napod ma mit nyújt
Köszönve tedd el,
S hagyd a jövendõt.

Reggel vagy estve,
Szélben vagy csenddel,
Eljön magától
Sorsod mit rendel:
Miként nyár és tél.
Ernyõt keress, ha
Készûl borúlni,
Szenvedj, ha nem tudsz
Hová vonulni,
Fordulhat a szél.

Éld a jelenlét
Percét s óráját,
Együtt lefutja
Jó s rossz pályáját,
S együtt húny véled.
Igyunk derûre,
Igyunk borúra,
Ugy is hol kedvre,
Ugy is hol búra
Fordúl az élet!

Cseke, 1822. december 7.
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TÁJÉKOZTATÓ
„ A Tiszakürti Általános iskola épületének akadálymentesítése”

projekt megvalósításáról

A Tiszakürti Önkormányzat mindig nagyon fontosnak
tartotta az esélyegyenlõség megvalósulását, azt, hogy vala-
mely fogyatékkal élõ emberek (látás, hallás, mozgássérült)
teljes jogú tagjai legyenek közösségüknek, életüket önál-
lóan, a nem fogyatékosokhoz hasonlóan tudják élni.
A korábbi években az Új Magyarország Fejlesztési Terv
keretén belül az Észak-alföldi Regionális Operatív
Program pályázati kiírásán nyert pénzügyi támogatással
megújult és akadálymentesé vált a tiszakürti Községháza,
és az Óvoda épülete.

Az Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén belül
a

tárgyú, ÉAOP-4.1.5-09-2009-0132 jelû
pályázatunkkal 29.965.810,-Ft támogatást nyertünk el, így
a 31.565.420,-Ft elszámolható költségû beruházás az
Európai unió támogatásával, az Európai Regionális Fej-
lesztésiAlap társfinanszírozásával valósult meg.
A kivitelezés, a közbeszerzési eljárás lebonyolítását
követõen 2011. június 16-án kezdõdhetett el, és 2011.
december 30-án zárult le.
Az Általános Iskola épületének akadálymentesítésével az a
célunk, hogy minden ember számára teljes körûen meg-
közelíthetõvé váljon az épület, legyen az mozgás-, hallás-,
látássérült vagy legyen szó idõs emberrõl, kismamáról,
tanulóról vagy az itt dolgozó tanárról.
Az épületbe két bejutási lehetõség van, az udvar felõl és a
fõbejáraton. Az akadálymentes bejutást és az udvarra való
kijutást az udvar felõli bejárat felõl 5%-os rámpa
kialakításával oldottuk meg, mivel ez jóval közelebb van a
már meglévõ mozgáskorlátozott parkolóhoz. A rámpa
induló és érkezõ éle színben és érdességében elütõ
kivitelben készült, kétoldalt kétsoros korláttal ellátva a
gyengén látókat segítve ezzel az épületbe való bejutásra. A
fõbejáratnál, és az udvari kapunál is kaputelefon került
beszerelésre. Az épület kétszintes, ezért az emeletre való
feljutás érdekében szükséges a lift beépítése az aulában,
ahol a legközpontibb helyen, mindenki számára könnyen
megközelíthetõ módon került elhelyezésre. A lift mérete
megfelel az akadálymentesítés kritériumainak, braille
feliratos nyomógombokkal, szintbemondással, valamint
az ajtó záródásakor figyelmeztetõ szöveg bemondásával

„Tiszakürti Általános Iskola épületének akadálymen-
tesítése”

üzemel. Az intézmény mindkét szintjén akadálymentes WC
szükséges. A földszinten a porta áthelyezésével került kiala-
kításra, ahol zuhanyzó, és a tornaórához való átöltözéshez
biztosítottak a feltételek a mozgáskorlátozottak számára. Az
emeleten pont az alsó mozgáskorlátozott WC felett alakí-
tottuk ki. A WC felszerelési tárgyai alkalmasak a mozgás-
korlátozottak speciális igényeinek kielégítésére, és mindkét
helyiség vészjelzõvel van ellátva. A bejárattól a különbözõ
helyiségekig burkolati vezetõsáv készült, amely színében és
érdességében is elüt a környezetétõl.
A helyiségek számozással és funkciókat jelölõ feliratokkal
vannak ellátva, amelyek szemmagasságban a kilincs felõli
oldalon kerültek elhelyezésre 3 cm magas karakterekkel,
kontrasztos színezéssel, csillogásmentes kivitelben, egy-
szerû közérthetõ piktogramokkal és baille feliratokkal. A
tantermek ajtóit is kicseréltük olyan méretûekre, hogy azon
kerekesszékkel is biztosított legyen a bejutás. Minden tante-
remben elhelyezésre került egy térdszabad kialakítású pad.
Avillanykapcsolók akadálymentes magasságba kerültek.
A hallássérültek kommunikációjának elõsegítése érdekében
az aulában és a porta pultjába is egy beépített indukciós
hurkot helyeztünk el, ezen kívül 3 db mobil adó-vevõ készlet
áll rendelkezésre.
A bejáratok és a porta elõtt baille felirattal is ellátott útbaiga-
zító táblák segítik az épületben való tájékozódást.
Az informatikai akadálymentesítés megvalósítása érdeké-
ben az intézmény honlapjának akadálymentes verziója ké-
szült el, valamint a számítástechnika oktatásánál is fontos
akadálymentesen használható számítógép és az ehhez szük-
séges szoftverek kerültek beszerzésre.

Kedvezményezett neve, elérhetõsége:
Tiszakürt Község Önkormányzata
5471 Tiszakürt, Hõsök tere 1., Tel./Fax: 56/318-001,
E.mail.:
Közremûködõ szervezet neve és elérhetõsége:
VÁTI Nonprofit Kft. Észak-alföldi Területi Irodája 4025
Debrecen, Simonffy u. 4-6. Benkó Józsefné

tiszakurt@invitel.hu
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Farsang az iskolában

Sokszor hallottuk, olvastuk már, hogy a farsangi
népszokások, mulatságok célja mindig a tél elûzése.Ezt
talán még soha nem éreztük ennyire fontosnak, mint ebben
az évben. A néhány hete tartó kemény, hideg tél, a szûnni
nem akaró hóesés már a szánkózni, hógolyózni szeretõ
gyerekseregnek is sok. Igen, ideje lenne már, ha a tavasz-
tündér munkába állna, és a nap is megajándékozna ben-
nünket sugarainak erejével. Persze az általános iskolások
számára elsõsorban az önfeledt szórakozást jelenti a
farsangi bál. Az elõkészületek hetek óta zajlottak minden
osztályban. Az idén is, a hagyományokhoz híven, közös
jelmezes produkcióval készültek a csoportok. Amíg õk a
lépések elsajátításán fáradoztak, a szülõk és a pedagógusok
azon dolgoztak, hogy minden adott legyen a jó hangulat-
hoz. Már szombaton délelõtt elkezdõdött a szendvicskészí-
tés, amelyhez az alapanyagokat ezúton is köszönjük a
gyermekek szüleinek, nevelõinek A délutánt Kovácsné
Doma Ildikó tanító néni nyitotta meg. Ezután következtek
a táncok. Az 1. és a 2. osztályosok közös produkcióban
Makk Marcit és Makk Marcsit elevenítették meg. A 3.
osztály a farsang szellemisége jegyében tavasz-csalogató
táncával hívogatta a jó idõt.

A 4. osztály a Pomádé címû film zenéjére, az 5.-esek
Michael Jackson egyik slágerére táncoltak. A 6. osztály
tanulói csíkos ruhába öltözött rabokként foglalták el a tánc-
parkettet. A 7.-esek a Flintstone család jelmezébe bújva
igazi kõkorszaki hangulatot varázsoltak elénk. Majd
ugyanebbõl az osztályból néhány bátor fiú kánkánnal szó-
rakoztatta a tisztelt nagyérdemût. Igyekeztek vidám, hu-
moros elõadásukkal jó hangulatot teremteni. Sikerült is.
Ahogyan a 8. osztályosoknak a „Hat tyúk halála” címû elõ-
adásukkal. A bemutatókat tortával jutalmazta a diákön-
kormányzat. Az este hátralévõ részében az önfeledt szóra-
kozásé volt a fõszerep.Azenét, mint általában, most is Szín
Tamás szolgáltatta. Köszönjük a segítségét! Valamint kö-
szönetet szeretnénk mondani a szülõknek, akik segítettek a
bál lebonyolításában önzetlen munkájukkal. Hálásak va-
gyunk mindazoknak, akik felajánlásukkal, részvételükkel
igyekeztek hozzájárulni a rendezvény sikeréhez.

Bízunk abban, hogy ez a szép hagyomány jövõre is
folytatódhat iskolánkban.

Bódi Brigitta

ÓVODAI FARSANG
A februári hónap fénypontja óvodánkban a farsang meg-
rendezése. Maga a szó német eredetû, "fateln", jelentése:
fecsegni. A tavaszvárás pogánykori, igen változatos képet
mutató idõszaka ünnepeibõl nõtt ki, gyakorlatilag a zajos
mulatozás, tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom. A mi
jelmezes mulatságunkra február 11-én került sor. Az elõzõ
két hétben naponta készültünk erre az eseményre. A gyer-
mekek sapkákat, szemüvegeket díszítettek, verseket, dalo-
kat tanultak.

Végre elérkezett a szombati nap. Délelõtt a szülõké volt a
fõszerep. Szorgos kezek készítették a sok finom szendvi-
cset, a süteményeket, rendezték a székeket, míg három apu-
ka színes léggömbökkel, szalagokkal igazi bálteremmé
varázsolta a mûvelõdési házat. A délután érkezõket gyö-
nyörû környezet fogadta. Köszönet érte a kedves szülõk-
nek, akik nem sajnálták feláldozni szabadidejüket.
A vendégek köszöntése után a báli hangulat fokozását a
gyermekek táncai biztosították. A Napsugár csoportosok
cigánytáncot roptak, míg a Pillangó csoportos fiúk cow-
boynak öltözve járták a táncot. Igencsak mosolyt csalt min-
denki arcára a kislányok seprûs boszorkánytánca is.

A kellõ ráhangolódás után mindannyian felöltötték az
áhított jelmezt. A bemutatkozás után valamennyien csokit,
üdítõt, fánkot és kukoricapelyhet kaptak ajándékba. Jókedv,
vidámság, kacagás szõtte át ezt az egész délutánt. A talpalá-
valóról Tompa Imre gondoskodott, immár sokadszor támo-
gatva óvodánk rendezvényeit. Farsangi délutánunk sike-
réhez sokan hozzájárultak támogatásukkal, nekik szeretném
megköszönni a segítségüket.



TISZAKÜRTI HÍRMONDÓ 5TISZAKÜRTI HÍRMONDÓ 5

Patronálóink voltak:
Tálas László polgármester, Keresztes Anita jegyzõnõ,
Szeleczki Károly alpogármester, NINE Bt., Hérán és Tár-
sa, Hajdú Lajos, Balla Károly és családja, Kecskés és Tár-
sa Bt., Mojzinger Tibor, "Horváth László Tiszakürtért"
Alapítvány, Gácsi Kitti, Általános Iskola dolgozói, Koro-
na bolt, K. Tálas László, Fémmûszer Kft.(Somogyi Béla),
Földvári Sütõ Kft., Nagysziget Kft., Genero Kft., Cyber-
Team Kereskedelmi Kft. A rendezvény bevételébõl az
elmúlt évekhez hasonlóan az udvari játéklehetõségeket
szeretnénk bõvíteni, biztonságosabbá tenni.
Nagyon jó érzés volt tapasztalni, hogy ebben a nehézsé-
gekkel és gondokkal teli mindennapokban milyen sokan
vagyunk még, akik nem sajnáljuk a fáradságot azért, hogy
gyermekeink arcára mosolyt, vidámságot csaljunk ezen az
emlékezetes délutánon. Gácsi Gyuláné

tagintézményvezetõ

Farsang idején
Évek óta sikeresen rendezzük meg az arborétumban a
hagyományos farsangi bálunkat. Ebben az évben is meg-
tartottuk február 4- én. Vendégeink zöme visszatérõ, de
újak is kapcsolódnak mindig. Most is így volt, hála az inter-
net nyújtotta pozitív hatásnak / www.arboreta.hu és a
www.tiszazug.info. / Az idõjárás próbára tett minket, de
nem tudott eltántorítani a farsangi mulatságtól. Hogy is
tudott volna? Hiszen aki volt már nálunk tapasztalhatta,
hogy mindent megteszünk azért, hogy a vendégek jól
érezzék magukat. Most is volt hagyományos farsangi
mûsor amit a Kunszenti Betyárok és a Kunszenti Banda
adott elõ. Nagyon hangulatos és színvonalas produkcióval
szórakoztatták a közönséget.
A báli zenét a Csík - Molnár duó szolgáltatta a tõlük
megszokott jó hangulatot teremtve. A farsangi étkek bõsé-
ges sorát a Termál étterembõl szállították ide. A vacsora
mellett jólesõ beszélgetések alakultak táncolással frissítve.
Nehezedõ gazdasági viszonyaink mellett vonakodva szán-
juk magunkat rá sok esetben, hogy kimozduljunk, pedig
egy-egy jól sikerült program feltölt és energiát biztosít a
hétköznapi bajaink elviseléséhez.

Bízom abban, hogy akik itt voltak a bálunkon, jól érezték
magukat és hosszú ideig megmarad a jólesõ érzés, hogy:
„de jó, hogy eljöttünk, máskor is jövünk!”

Torkosné Egervári Ilona

Tanyagondnoki Szolgálat hírei
A Falugondnoki Egyesületen keresztül településenként 1-2
db ajándék kerékpárra lehetett pályázni. Településünk mind-
kettõt megnyerte, melynek boldog tulajdonosa lett Kollárné
Palotai Erzsébet és Pintér Attila tanuló. A kerékpárokat K.
Tálas László Bogaras képviselõjének adtuk át.
2011 augusztusában ,,Falugondnokok négy keréken” vetél-
kedõn vettünk részt Kecskeméten a Bács-Kiskun megyei
rendõrkapitányság szervezésében. Elsõsegély, KRESZ,
vezetésben mértük meg tudásunkat. A 14 csapatból II. helye-
zést értük el a Jász-Nagykun-Szolnok megyét képviselõ
csapatunkkal: Nagy János Tiszainoka, Kocsisné Mojzinger
Ildikó Tiszakürt, Ritvalszki József Cserkeszõlõ.
Augusztusban Hajdú Lajos képviselõ úr egy hûtõtáskával
szerelte fel a tanyagondnoki autót, így lehetõvé vált a rom-
landó élelmiszerek biztonságos szállítása a nagy melegben.
Településünket Vajdaságból látogatta meg egy csapat. Meg-
tekintve az itteni tanyagondnok munkáját és Tiszakürt neve-
zetességeit, sétáltunk az arborétumunkban, megnéztük a
helytörténeti múzeumunkat. Kellemes beszélgetést tartot-
tunk a házasságkötõ teremben.

Karácsony elõtt most is minden családhoz eljutott a Télapó-
val a tanyagondnok. Apró kis ajándékkal leptünk meg min-
denkit. Megköszönve mindezt Tálas László polgármester
úrnak és minden képviselõnek.

Kocsisné Mojzinger Ildikó

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Megköszönöm Tálas László polgármester úrnak, Mojzin-
ger Ildikó tanyagondnoknak, Szõgyör Sándorné postá-
sunknak, Izbéki Ferencnének és Mojzinger Tibornak, hogy
a nagy és kemény téli idõjárásban sem feledkeztek meg a
külterületen élõkrõl és rengeteget segítettek rajtunk.

Filipné Zsombik Ilona
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A Polgárõr Egyesület Közgyûlése úgy határozott, a haté-
konyabb tevékenység érdekében egy személygépkocsit
vásárolunk. A megvalósítás érdekében a lakossághoz és a
vállalkozókhoz fordultunk segítségért. Kérésünket megér-
tették, s önzetlen támogatásuk eredményeképpen sikerült
450.000,-Ft-ért Renault Clio gépkocsit vásárolni. Kiváló
mûszaki állapotban van. Átírás megtörtént és az egyesület
tulajdonába került.
A gépkocsi segítségével a járõrszolgálatot hatékonyabban
tudjuk ellátni. Nagy segítségünkre van a külterületen és a
belterületen egyaránt. 2011-ben is maradéktalanul eleget
tettünk a községi rendezvények biztosításában, az
Önkormányzattal meglévõ és hatályos együttmûködési
megállapodásban foglaltak ránk esõ részét maximálisan
teljesítettük. Sajnálatos módon a többszöri kérésünk elle-
nére sem sikerült a szolgálati helyiség környékén kialakí-
tani egy vizesblokkot. Így a település fõterén…az alapvetõ
szociális igényeinket sem tudjuk kielégíteni..!
Visszatérõ probléma a taglétszámunk fejlesztése, ebbéli
törekvésünk sorra kudarcot vall, mivel az arra illetékes
szakembereket nem tudjuk a közös cél érdekében meg-
gyõzni, s tagjaink sorában köszönteni, mint ahogyan erre
az ország más területein nagyon is pozitív példák vannak.
A csellengõ, idõnként elszökõ gyerekek felkutatása, a
szórakozóhelyekrõl történõ eltávolítása, az alkoholfo-
gyasztás, az egyéb szerek használatának visszaszorítása.
Az egyéb, unalomból, vagy csak szórakozásból elkövetett
kisebb bûncselekmények, szabálysértések elkövetésének
megakadályozása közös feladatot jelent a szülõknek, a
pedagógusoknak, a rendõrségnek, a polgárõrségnek.
Jónak mondhatjuk a kapcsolatot a lakossággal, a rend-
õrséggel és a többi civil szervezetekkel. A lakosok azonnal
jeleznek felénk, ha gyanús személyeket és idegen
gépkocsit látnak a község területén. Mi a rendõrséget érte-
sítjük. Sajnos még sokszor elfelejtik a lakosok a gépjármû
rendszámát, gépjármû típusát és színét felírni! EZ
FONTOS LENNE! Ennek alapján a rendõrség azonnal
azonosítani tudja, kinek a tulajdonában van a gépjármû! A
rendõrséggel karöltve egy bûnmegelõzési fórumot tartot-
tunk a lakosságnak. Továbbra is elsõdleges feladatunk a
rendõrséggel együtt a bûnmegelõzés, a vagyon elleni bûn-
cselekmények megelõzése. Lakosság, idõsek, fiatalok
segítése.
Statisztikai adatok:
Taglétszám: 14 fõ, szolgálatban töltött órák összesen: 3419
óra. Az Országos Polgárõr Szövetség (OPSZ) által
elismert egy polgárõr óra eszmei értéke 1200,-Ft, vagyis a
mi teljesítményünk alapján: 3419X1200 = 4.102.800,-Ft.
(ez nem valós forint). Önállóan adott szolgálati órák szá-
ma: 3020 óra, Rendõrséggel: 399 óra, Tettenérés: 2 alka-
lommal, Eltûnt személy felkutatása: 15 esetben, Jelzés-
adás: 35 esetben, Segítségnyújtás: 40 esetben, Katasztrófa
elhárítás: 3 esetben, Önálló szolgálat: 339 alkalommal
587 polgárõr - ebbõl Bogaras szõlõben: 87 alkalommal
150 polgárõr Iskolás gyerekek átengedése: 360 óra, Fuss a
szívedért: 18 óra, Duatlon: 32 óra, Falunap:188 óra,
Szüreti mulatság: 170 óra. Szolgálatot június hónapig saját
gépjármûvel láttuk el. Összes kilométer: 1550 km.

A lakosság tájékoztatása a Tiszakürti Polgárõr Egyesület 2011. évi tevékenységérõl

Egyesület gépjármûvével megtett kilométer belterületen:
915 km. Bogaras szõlõben: 482 km. Összesen: 1397 km.
Mindösszesen: 2947 km.
Támogatást kaptunk: OPSZ: 250.000 Ft-, Önkormányzat:
120.000 Ft. Az Egyesület tagsága nevében köszönetünket
fejezzük ki az alábbi adományozóknak, akik támogatták
egyesületünket. Az alább felsoroltak hozzájárultak az
általuk adott összegek nyilvánosságra hozatalához:
Cirax Kft. 100.000 Ft, Dr. Fábián Lajos 20.000 Ft, Dr.
Fábián Gábor 20.000 Ft, JuhászAttila 20.000 Ft, Sági István
országgyûlés képviselõ 25.000 Ft, Szigeti Ferencné 10.000
Ft, Tiszakürti Polgárõr Egyesület 100.000 Ft, Szatmári
Lajos 10.000 Ft, Szeleczki Károly 10.000 Ft, Betéri Éva
5000 Ft, Dr. Boross Gábor 5000 Ft, Tálas László
polgármester 5.000 Ft, Bencsik Illés 5.000 Ft.
Az alábbi személyek az általuk adományozott összeg
kiírásának mellõzését kérték: Fülöp Zoltánné, Deményi
Jánosné, Németh György, Tóth Imre Attiláné, Tóth Antalné,
Szabó Gyuláné, Pálinkó Jánosné, Békési Lászlóné, Nyíkos
Gerzsonné, Hoopál Ferencné, Csoma Antalné, Rabb
Gyuláné, id. Papp Károlyné, Jantovics Lászlóné, Juhász
Kálmánné, Vadász Zoltánné, Molnár Sándorné, Zvarnasz
Jorgosz, Komlós Ferenc, Szöllõsi Sándorné, Kocsisné
Mojzinger Ildikó, Dr. Kiss Györgyné.
Augusztusban Nagyréven részt vettünk a kistérségi Polgárõr
napon, ahová elkísért bennünket Szeleczki Károly alpol-
gármester úr. Novemberi civil szervezetek és munkahelyi
vetélkedõn vettünk részt helyben. Az egyesület csapata
megnyerte a vetélkedõt, elsõ helyezést értek el, tagjai:
Dantesz Pálné, PatkóAndrásné, Oltyán Ferenc.
A könyvelését az egyesületnek továbbra is Martók Istvánné
végzi társadalmi munkában. Nagyon szépen köszönjük
önzetlen, fontos tevékenységét.

Tájékoztatni szeretném a tisztelt lakosságot, hogy az
egyesület tagsága még mindig társadalmi munkában látja el
önként vállalt - módosított polgárõr törvény által megsza-
bott feltételek alapján - feladatait. (járõrszolgálat, segítség-
nyújtás, felvilágosítás, rendezvénybiztosítás, stb.)
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy már az interneten is
megtalálhatóak vagyunk a
weboldalon.
Kérjük a lakosságot, hogy a még eredményesebb tevékeny-
ség érdekében anyagi támogatásukkal és személyes részvé-
telükkel és jelzéseikkel segítsék munkánkat. Csakis össze-
fogással tudunk eredményesek lenni a bûnmegelõzésben.
Ennyiben kívántuk Önöket tájékoztatni a 2011. évi tevé-
kenységünkrõl.

www.kurtipolgaror.5mp.eu

Józsa István elnök
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2012. évben is szeretné a Sportegyesület hasonló színvo-
nalon és mennyiségben megszervezni rendezvényeit, mint
az elõzõ években. Pénzügyi fedezet - ha szûkösen is - ren-
delkezésre fog állni, hiszen az elnökség folyamatosan kere-
si a támogatókat és a pályázati lehetõségeket. Bízunk az ön-
kormányzat civil szervezeteket támogató programjában is.
Az egyesületünk nyitott, így továbbra is várjuk minden ér-
deklõdõ jelentkezését tagnak. Szeretnénk megnyerni a fia-
tal korosztályt is, hogy érdemes a sportegyesület tagjának
lenni.
Tagdíjunk az elnökség határozata alapján, melyet a köz-
gyûlés elfogadott, maradt 2000 Ft/év.
Szeretném felsorolni a 2012. elsõ negyedévi eseményein-
ket:
- Február 18. Kézilabda mérkõzés Tiszakécske
- Március 10. Március 15-i kupa
- Április 07. Foci
- Április 28. Sportbál batyus
Kérjük, hogy minél többen vegyenek részt a felsorolt
eseményeken. Amennyiben lehetõségük van, kérjük
támogassák egyesületünket.

Sóspataki Gyula TKSE tag

2011. december 31-én ismét megrendezte a SE a Szil-
veszteri bált. Már az elõzetes tájékozódás alapján várható
volt az igen magas létszám, ezért korlátozottan és elõvétel-
ben történt a belépõk értékesítése. Nagyon jó hangulatú bál
sikeredett. Több korosztály töltötte az Ó év búcsúztatását,
ill. az Új év köszöntését, hiszen sokan érkeztek gyerme-
keikkel és képviseltette magát az „idõsebb” korosztály is.A
Kovács Sándor „Suny” által szolgáltatott zenére mindenki,
aki szeret táncolni, akár egész éjszaka rophatta. Ezen az
eseményen nem csak a SE tagjai és családtagjai vehettek
részt, így sokan hozták az ismerõsöket is magukkal.
Amíg ilyen hangulatú rendezvényeket sikerül rendezni az
SE-nek, addig érdemes belevágni.
Következõ esemény, melyen a Tabán csapata vett részt
2012. január 22-én Abonyban volt, ahol a teremtornán 3.
helyezést ért el.
2012. február 12-én a Sportegyesület megtartotta az éves
rendes közgyûlését, mely nyilvános volt, bárki részt vehe-
tett rajta.
Aközgyûlés napirendje a következõ volt:
1. 2011. évi beszámoló:

Pénzügyi, tömegsport és kézilabda szakosztály.
2. 2012. évi eseménynaptár ismertetése
3. 2012. évi költségvetési terv ismertetése
4. Elismerések átadása
5. Elnökségi határozatok ismertetése
Az SE tagjainak nagy többsége megjelent a közgyûlésen,
így határozatképes volt. Tiszteletét tette Tálas László pol-
gármester úr, õ egyben egyesületi tag is. A közgyûlést
Katona József, a Sportegyesület elnöke nyitotta meg, majd
a meghirdetett napirendi pontoknak megfelelõen zajlott a
munka. Néhány gondolatot szeretnék megosztani a tisztelt
olvasókkal.
A2011. évben is egész sok programot sikerült megrendezni
önállóan, vagy más civil szervezetekkel együttmûködve. A
betervezett rendezvényeinket nagy részben sikerült meg-
valósítani. Sikerült annak ellenére, hogy az elõzõ évektõl
eltérõen az önkormányzattól anyagi támogatásban nem
részesültünk.
Az egyesület több tagja kifejezte köszönetét az elnökség
felé az elõzõ évi lelkiismeretes munkájukért, mely meglát-
szott a rendezvényeink lebonyolításában és a felelõs gaz-
dálkodásban.
A kézilabda szakosztály gyakorlatilag önfenntartóan mû-
ködött az elmúlt évben is, a Sportegyesülettõl kevés anyagi
támogatást kapott, nevezetesen a Horváth László Alapít-
vány 100.000,- Ft-os támogatásából 50%-ot.
2011-ben elért kiemelkedõ sporttevékenységéért elisme-
résben részesült Paulovics Attila és Kecskés Péter. Sport-
tevékenységükért és kiemelkedõ társadalmi munkájukért a
Torna klub, kiemelkedõ társadalmi munkáért. Bordás Ist-
ván, Komlós Ferenc és Barta Zsolt kaptak elismerést. Az
elnök úr megköszönte Csikós Mihályné egész éves mun-
káját. ( könyvelés, pályázatírás.) A kézilabda szakosztály
külön elismerésben részesítette Katona Józsefet, egye-
sületünk elnökét, önzetlen munkájáért. Természetesen az
egyesület tagjai is gratulálnak.

Sportegyesület hírei
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Rendkívüli idõjárás

Csak õk tudják

Környékünket sem kerülte el a rendkívüli idõjárás. A rend-
õrség a hideg idõjárással kapcsolatos feladatokra már elõre
készült. Az önkormányzatokkal és a polgárõrséggel együtt-
mûködve hatékonyan tudtuk és tudjuk kezelni a hideg
idõjárással kapcsolatos speciális feladatokat. A rendõrség
kiemelt figyelmet fordít a közterületen tartózkodókra, vala-
mint bejelentés alapján azokra az állampolgárokra, akik
veszélyben lehetnek a hideg idõjárás miatt. A rendkívüli hi-
deg idõben több olyan intézkedést hajtottunk végre, amely
akár emberéletbe is kerülhetett volna. A lakossági bejelen-
tések többsége arról szólt, hogy az idõs, egyedülálló sze-
mély tüzelõje elfogyott, a közterületen találtak olyan sze-
mélyt, akirõl nem tudták eldönteni az állampolgárok, hogy
beteg, vagy megfagyott. Minden esetben megtette a rendõr-
ség a szükséges intézkedéseket, valószínûleg ezért nem is
történt eddig kihûlés miatt haláleset.
A hideg és a leesett csapadék is problémát okoz a jármû-
vezetõk számára. Ilyen idõben megnövekedik a balesetek
száma. A gépkocsikat fel kell készíteni, a jármûvezetõknek
pedig fel kell készülni a megváltozott útviszonyokra. A
csúszós út, a nem megfelelõ látási körülmények, mind-mind
külön veszélyforrás, ezért a jármûvezetõktõl nagyobb oda-
figyelést igényel.
Kérek mindenkit, hogy ebben a hideg idõben legyünk egy-
másra nagyobb figyelemmel!

Egy helyi hölgy feljelentést tett férje ellen, miszerint 2011.
júliusa óta többször tettleg bántalmazta, illetõleg ezen
alkalmakkor azzal fenyegette a sértettet, hogy megöli. Egy
darabig ezt elviselte, azonban 2012. február 06-án a reggeli
órákban ismételten veszekedett a férj. A veszekedés során a
férj földhöz vágta a sértett mobiltelefonját, továbbá egy
alkalommal a sértett vádlijába rúgott, majd szintén az adott
napon 14 óra körüli idõben ismételten elkezdett veszekedni
a sértettel. A veszekedés során azt kiabálta neki, hogy
megöli. Ezt követõen ellökte a sértettet, aki az ágyra esett,
majd amikor megpróbált felállni, megütötte a felesége
karját. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül
gyógyuló sérüléseket szerzett.Afeleség magánindítvánnyal
élt a férfi ellen a sérelmére elkövetett zaklatás és könnyû
testi sértés bûncselekmények miatt.

MEGYEI BALESETMEGELÕZÉSI BIZOTTSÁG
KÖZLEMÉNYE

Ismét esett a hó, fagypont alá esett a hõmérséklet,
reggelenként köd nehezíti az észlelhetõséget. A csúszós,
jeges, esetleg nedves utakon még intenzívebb odafigyelés
szükséges a balesetek elkerülése érdekében.
Kérjük a jármûvezetõket, hogy indulás elõtt gyõzõdjenek
meg arról, hogy a gépkocsi gumiabroncsai és a világító
berendezések tiszták legyenek. A gépkocsiból minden
irányból jól ki lehessen látni, a kormány és fékberendezés

dr.Barath Éva
r.õrnagy, hivatalvezetõ

hatékonyan mûködjön. A jármû belsõ páramentesítõ
berendezései is megfelelõen biztosítsák a szellõzést.
Hosszabb utak esetén vigyenek magukkal takarót, hóla-
pátot és meleg folyadékot is. Külföldi utazáskor érdek-
lõdjenek arról, hogy adott országban, vagy annak egyes
tájegységein hólánc nélkül engedélyezik-e a behajtást.
Menet közben ne az engedélyezett sebességhatár, hanem az
adott úttest vonalvezetése, felületének állapota (jegesedés,
úthibák), a kanyarok íve, és a forgalmi viszonyok határoz-
zák meg a haladási tempót.
A gyalogosok és a kerékpárosok továbbra is tegyenek meg
mindent a jó láthatóságuk érdekében. Lakott területen belül
is - lehetõség szerint - viseljenek láthatósági mellényt, vagy
színes, feltûnõ ruházatot, mely fényvisszaverõ csíkokkal
van ellátva.AKRESZ szabályai rájuk is vonatkoznak, tehát
legyenek körültekintõek és figyelmesek, különösen kanya-
rodáskor, illetve ha elsõbbséget kell adniuk.

A hideg idõjárás miatt egyre több vízterület fagy be,
azonban ezek felülete még nem elég szilárd ahhoz, hogy az
bárkit is elbírjon. A szabadvizek befagyott területe gyer-
mekre és felnõttre egyaránt vonzerõt gyakorol, ugyanakkor
veszélyeket is rejt magában. A jégbeszakadásoknak gyak-
ran halálos kimenetelû végkifejlete van, az emberek fele-
lõtlen viselkedésének és a jég tulajdonságának nem meg-
felelõ ismerete miatt. A hirtelen hõmérsékletváltozások,
illetve a tartósan enyhe idõjárás nagymértékben megvál-
toztathatja a jégtakaró tulajdonságait, ezáltal az veszé-
lyessé, kiismerhetetlenné válhat.
A fagyásban lévõ jég, amelynek tulajdonságait az elõbbi
tényezõk nem befolyásolják a következõképpen terhel-
hetõ: kb. 12 cm vasatagságú · szánkók, fakutyák

kb. 18 cm vastagságú · csoportok
A szabadvizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha az
kellõ szilárdságú, nem olvadt, nem mozog. Azonban még a
biztonságosnak ítélt jégre is TILOS rámenni éjszaka,
korlátozott látási viszonyok között, jármûvel a biztonságos
munkavégzés kivételével, kikötõk és veszteglõhelyek terü-
letén, valamint a folyókon.
A szabadvizek jegére nem csak a sportolásra, csúszkálásra
vágyók mennek, hanem azok is, akik horgászat, illetve
szellõztetés céljából léket vágnak. Lékvágása esetén a
jégmentessé vált területet legalább 50 méter távolságból
felismerhetõ módon meg kell jelölni.
Aki a jégen jégkitermelést folytat, vagy a halak oxigén
ellátását biztosító, 1 négyzetméternél nagyobb léket vág,
köteles a jégmentessé vált területet 1 méteres magasságban
elhelyezett, legalább 10-10 cm széles, piros-fehér csíko-
zású korláttal ellátni. A kihelyezõ a jégmentessé vált terü-
letet jelzõ eszközöket köteles eltávolítani a figyelmeztetõ
jelzés elhelyezésére okot adó körülmény megszûnésekor.
Szabad vizek jegén mindenki saját felelõsségén tartóz-
kodhat!

Soha ne menjünk egyedül a jégre, ne álljunk szorosan
egymás mellé nagy csoportban és lehetõleg folyamatosan

Mindenkit hazavárnak!

Jégen tartózkodás szabályai

Néhány jótanács:

RENDÕRSÉGI HÍREK
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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: Soós Klárika és Szõgyör Sándorné

NYTSZ:B/PHF/520/80

MEGHÍVÓ!

TAVASZVÁRÓ JÓTÉKONYSÁGI BÁLRA

A „TISZAKÜRTI ISKOLA TANULÓIÉRT” ALAPÍTVÁNY
SZERETETTEL HÍV ÉS VÁR MINDEN ÉRDEKLÕDÕT

2012. MÁRCIUS 17-ÉN 19 ÓRÁTÓL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
MEGRENDEZÉSRE KERÜLÕ VACSORÁVAL EGYBEKÖTÖTT

VACSORA, IGÉNY SZERINT VÁLASZTHATÓ:
A: PACALPÖRKÖLT
B: SAJTOS CSIRKEMELLTORTA KUKORICÁS RIZZSEL ÉS

CSÍPÕS MONGOL SALÁTÁVAL.
VACSORAJEGY:                   2500 Ft/fõ
VACSORA UTÁNI BELÉPÕ: 500 Ft
TÁMOGATÓI JEGY:              500 Ft
JEGYEK ÉS ASZTALFOGLALÁS IGÉNYELHETÕK:
KOMLÓS FERENCNÉ ISKOLATITKÁRNÁL SZEMÉLYESEN ÉS
TELEFONON:56/318-002 és 06-30-463-2171
HATÁRIDÕ: 2012. MÁRCIUS 12.

A BÁL BEVÉTELÉBÕL TANULÓINK NYÁRI TÁBOROZÁSÁT
TÁMOGATJUK!

Kérjük részvételével - vagy bármilyen más formában / felajánlás,
tombolatárgy, támogatói jegy, személyes segítség stb. / - támogassa
rendezvényünket, hogy céljainkat megvalósíthassuk!
ALAPÍTVÁNYUNK SZÁMLASZÁMA: 69800085-15800806
A „TISZAKÜRTI ISKOLATANULÓIÉRT”ALAPÍTVÁNYKURATÓRIUMA

mozogjunk, ne egy helyben ácsorogjunk!
A jégen tartózkodás során gyanús ropogás,
recsegés esetén, azonnal hasra kell feküdni
a jégre, hogy az minél nagyobb felületen
legyen terhelve és meg kell próbálni a leg-
közelebbi biztos pontot (partot, stéget)
hason csúszva elérni. Beszakadás esetén
igyekezni kell a jég szélében megka-
paszkodni és lábbal a legközelebbi biztos
pont felé lökni magunkat és közben segít-
séget kérni. A megkapaszkodás, illetve a
part felé igyekvés során kerülni kell a feles-
leges mozdulatokat, hogy a ruházatban
keletkezett szigetelõ légréteg ne tudjon
kijönni. Partot érés után azonnal meleg
helyre kell menni, meg kell szárítkozni és
forró, meleg italt kell fogyasztani. Ilyen
esetben a kávé és az alkohol fogyasztása
tilos!
Ne kezdjünk felelõtlenül mások menté-
sébe, mert ez csak tetézheti a bajt. Éle-
tünket kockáztathatjuk, illetve további
beszakadások keletkezhetnek. Hívjunk
segítséget! A mentést végzõt kötelekkel
illetve társakkal biztosítsuk! Ha más
eszköz nincs, egy hosszú, de erõs ágat,
ruhadarabot nyújtsunk a jégbeszakadtnak,
ha többen vagyunk, egymás lábát fogva -
mint egy hason fekvõ lánc- segíthetünk. A
mentést követõen hívjunk mentõt!

BUSI LÁSZLÓ r. alezredes stock.
rendõrségi fõtanácsos, kapitányságvezetõ

LEADER Kérelmek aktuális állapota

ALEADER pályázatok második körben történõ beadására 2011. október 1. és november 15., valamint 2011. november 29-
tõl december 5-én 18 óra között volt lehetõség. A pályázatokat csakis kizárólag elektronikus úton lehetett beadni. A
pályázatok benyújtását követõen elkezdõdtek azok értékelései, majd a hiánypótlások kiküldésére került sor. A hiány-
pótlásokat azonban már nem elektronikusan, hanem papír alapon kell benyújtani az illetékes LEADER HACS munka-
szervezetéhez, a erre rendszeresített, módosított 149/2011 (IX. 20.) MVH Közlemény formanyomtatványain.
Elérhetõsége: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1492011

tiszazug.leader@gmail.com

www. tiszazugleader.eu

A hiánypótlásoknak való minél teljesebb megfelelés érdekében lakossági tájékoztató fórumot és személyes konzultációkat
tartottunk, illetve akinek még szüksége van rá, telefonos idõpontegyeztetés után továbbra is rendelkezésükre állunk. A
munkaszervezet elérhetõségei a következõ:

Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail:

Honlap:

Tiszazugi - Leader Nonprofit Kft.
Helye: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8.

Nagyistókné Kecskés Marietta

Munkaszervezet vezetõ
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Képösszeállítás:  Iskolai és óvodai farsang, polgárõrök , sportegyesület díjazottak


