2012. ( 20. évfolyam ) 2. szám

FÜGGETLEN FALUSI KRÓNIKA

Ára 150 Ft

TÁNC VILÁGNAPJA
Az ünnepet elõször 1982-ben rendezték meg, és
azóta minden évben április 29-én a francia
balett-táncos Jean-Georges Noverre születésnapján tartják.
Táncos programra vártuk az érdeklõdõ közönséget. Berta Kitti és Csótó Szilvia énekével
hangolódtunk rá a táncos bemutatókra.
A Silver Alapfokú Mûvészeti Iskola tiszakürti
növendékei, versenytáncosai latin-amerikai
táncokat (szamba, cha-cha-cha, rumba, jive)
mutattak be.
A legkisebb szilveresek kantri- és kacsatánca
után -mûfajt váltva- a mûvelõdési ház néptánccsoportja elõadásában sárközi leánytáncot,
moldvai táncot, rábaközi dus-t és marosszéki
forgatóst láttunk.
Az ünnep zárásaként a Silver versenytáncosai
angol keringõt adtak elõ.
Célunk a tánc népszerûsítése, az érdeklõdés
felkeltése, és hogy a minél több „táncos lábú”
fiatal jelentkezzen a tánccsoportokba.
Kné

MESEMÛSOR
2012. április 27-én a mûvelõdési házban önfeledten szórakoztak az óvodások, a kisiskolások, de még az óvó nénik és a szülõk is végig kacagták az elõadást. A Mesekocsi Színház elõadásában Az állatok nyelvén tudó juhász c.
mesét közel száz gyermek tekintette
meg.
A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és
Mûvelõdési Intézet a Nemzeti Kulturális Alap Közmûvelõdési Kollégiumától nyert pályázati forrásból biztosította a tájelõadást. Köszönjük.

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális
Alap támogatja.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõtestülete
2012. március 1-én tartott ülésén elfogadta az önkormányzat költségvetését és az ehhez kapcsolódó
intézkedési tervet.
Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõtestülete
megtárgyalta a Polgárõrség kérelmét és 2012. március 1tõl 2012. június 30-ig havi 10.000,- Ft támogatást biztosít
számukra.
Ugyanezen ülésén módosította a képviselõtestület a
mûvelõdési ház és könyvtár alapító okiratát és megbízta
Kovács Istvánnét a vezetõi teendõk ellátásával.
A képviselõtestület 2012. március 29-i ülésén módosította
az önkormányzat szociális rendeletét, melyre a szociális
törvény (1993. évi III. Tv.) változása miatt került sor.
Aváltozások a következõk:
- A lakásfenntartási támogatás kikerült az önkormányzat
hatáskörébõl és jegyzõi hatáskörbe került.A SZT.
132. §. (4) bekezdés a/ pontja kimondja, hogy az
önkormányzat nem csak az aktív korúak ellátására
jogosultak körén belül a foglalkoztatást helyettesítõ
támogatásra jogosultakat kötelezheti a lakókörnyezetük
rendben tartására, hanem az aktív korúak ellátásának
bármilyen formájában részesülõ személyeket is.
- A mi rendeletünk ezt eddig csak a foglalkoztatást
helyettesítõ támogatásban részesülõkre vonatkozóan
tartalmazta. Ezért a rendelet 12. §. /1/ bekezdést kell
módosítani. Ezt ki kell terjeszteni az összes aktív korú
ellátásban részesülõre.
- A rendelet szerint a lakókörnyezetet a következõk szerint
kell rendben tartani:
a) az általa lakott ingatlan udvarán, valamint a lakásban
szeméttároló edény elhelyezése és rendeltetésszerû használata
b) a lakáshoz tartozó udvar, kert rendben tartása, különös
tekintettel az esetlegesen ott található hulladék eltávolítására,
c) az ingatlanhoz tartozó kert, udvar rendeltetésszerû
használata, szükség szerinti gyommentesítés,
d) az ingatlan elõtti járdának (járda hiányában széles
területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedõ
teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén
belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és
gyommentesítése,
e) a lakás rendeltetésszerû használata az alábbiak szerint:
-a lakás folyamatos tisztán tartása, takarítása,
-vizes helyiség és illemhely rendeltetésszerû használata,rendszeres takarítása, fertõtlenítése, létesíteni az építési telken, ha a lakásban nincs,
f) az ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar, rágcsálóktól, kártevõktõl való mentesítése,
g) állattartásra vonatkozó helyi szabályok betartása,
( A testületi ülésekrõl készült jegyzõkönyvek hiteles másolata a
községi könyvtárban minden érdeklõdõ számára hozzáférhetõ.)

SZOCIÁLIS ÜGYEK
Szociális és Humánpolitikai Bizottság 2012. február 16.
ülésén: átmeneti segélyt 15 fõ, természetbeni juttatást 6 fõ,
gyógyszertámogatást 5 fõ, temetési segélyt 3 fõ, rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást 23 fõ részére állapított meg.
Ezeréves magyar közigazgatási hagyományok
újraéledése
Jász-Nagykun-Szolnok megyében járások
I. rész
„a dús alföld síkjait,
Hol a messze Hortobágy határt hasít,
A Tiszának és a Zagyva nyílt közét
Új teleplõk foglalják el szerteszét.
Barna képû, szálas, izmos kúnfiák,
A kiket, mert mind íjászok voltanak,
Az utókor, „Jász-kúnok”-nak nevezett,
S kik maiglan lakják e sík téreket.”(1)

A híreket hallgatva, a televíziót nézve, az újságokat
olvasva, vagy az ügyeink intézése során is tapasztalhatjuk,
hogy Magyarország közigazgatása átalakul. Az átalakulás
érinti az önkormányzati igazgatást, az államigazgatás
megyei, járási és települési szintjét egyaránt. Az átalakítás
sok kérdést vet fel, jelen írás célja, hogy több részben
bemutassa a járások kialakításánál érvényesíteni kívánt
célokat, az átalakítás mögött húzódó motivációkat, betekintést nyújtson a részletes szabályokba, rávilágítson az
átalakítás eredményére, mely többek között érinti a helyi
önkormányzatok munkatársait és rajtuk keresztül pedig
minden ügyeit intézõ állampolgárt. Április elején megkezdõdött a járásokról szóló általános vita a Parlamentben.
Tekintve, hogy a Parlament még nem döntött, jelen részben
a közigazgatás átalakításának elsõ fázisa, és a történelmi
járás fogalma, kialakulása, és szerepe kerül bemutatásra.
A 2010-es tavaszi választások hatására a kormány
lehetõséget kapott a közigazgatási rendszer átalakítására. A
történelmi léptékû átalakítással az egyablakos ügyintézési
rendszer kialakítása és a széttagolt területi közigazgatási
szervezetrendszer egységesítése a cél. Az átalakítási folyamat elsõ lépcsõjeként a regionális államigazgatási hivatalok helyett a fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalok
kerültek átszervezésre, melynek hatására 2010. szeptember
1-tõl a kormány általános hatáskörû szervei újra megyei
szinten mûködtek.
Az átalakítási folyamat 14 területi államigazgatási szerv és
a fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalok integrációjának eredményeként felállított fõvárosi és megyei
kormányhivatalokkal folytatódott. A kormánymegbízottak által vezetett hivatal mellett az egyablakos
ügyintézési rendszer kialakításának elsõ fázisa is ez év
januárjára esett: az ország 29 pontján nyíltak meg az ún.
kormányablakok, a kormányhivatalok ügyfélszolgálati
irodái. A létrehozott kormányablakok csupán az elsõ fázis
elemei. A kormány célja, hogy 2013 végére kialakítsa a
kormányablak-hálózatot. Célkitûzés, hogy az egyablakos
ügyintézés lehetõségét minél több állampolgár számára
biztosítsa, így további kormányablakok nyitását tervezik a
járási székhelyeken.
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A Kormány 2011. szeptember 1-jén hozott határozatával
meghatározta a járások kialakításának alapvetõ elveit,
mely szerint szükséges a járás, mint az állam szervezetének legalacsonyabb szintû területi és szervezeti egysége kialakítása a hatékonyabb, költség-takarékosabb és
ügyfélközpontú területi közigazgatás megteremtése érdekében. Így 2013. január 1-jétõl kialakulnak az országban a
járások. Az elõzetes tervek alapján Szolnok megyében 9
járást alakítanának ki. Tiszakürt Cibakháza, Csépa, Cserkeszõlõ, Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény,
Tiszaföldvár, Tiszainoka és Tiszasas mellett a Kunszentmártoni járáshoz fog tartozni.
Azonban a járás, mint közigazgatási egység nem új
keletû fogalom: a történeti források szerint a XIII. században jöttek létre. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közigazgatásilag 5 járásra és 9 rendezett tanácsú városra
oszlott, majd 1950 elõtt 6 járásra nõtt a szám, ami a járásrendezés után további eggyel növekedett. Ezt követõen
1983-ig a megyéhez négy járás tartozott.
Ajárás fogalma, kialakulása, és szerepe az országban
A járás egy olyan közigazgatási egység, mely a megye
középfokú igazgatási szerve, ami a községi igazgatás
felett áll. A nemesi megye fennállása idején igazgatási és
igazság-szolgáltatási fórumként mûködött, 1948 óta csak
igazgatási feladatokat lát el. A járások gyakran változó
határai általában természeti, gazdasági-földrajzi táji határokat, történeti, néprajzi csoportokat követtek. A paraszti
közösségek életére és mûveltségére integráló, összetartó
hatást fejtettek ki a járások. 1971-tõl a megyei tanácsok
igazgatási-végrehajtó szerveiként járási igazgatóságokat
szerveztek, ezzel együtt megszûntek testületi szerveik. (2)
A járások a történeti források szerint feltehetõleg 1232ben jöttek létre. Területük nagysága akkora volt, amelyet
abban az idõben a legkorszerûbb közlekedési eszközzel,
azaz lovon be lehetett járni.
Hatáskörüket tekintve a királyi vármegyék alközpontjainak feleltek meg. Feladatuk elsõsorban a területükön
történõ adóösszeírásra és beszedésre koncentrálódott, de
ellátták még a határjárást és nem elhanyagolható módon az
igazságszolgáltatást is. Ez a rendszer az évszázadok során
természetesen számos változáson esett keresztül: mind
területük, mind feladatkörük módosult.
1950-ig a járásokban nem mûködött sem önkormányzat, sem választott testület, hanem egyszemélyi vezetõje
volt: a szolgabíró, illetve késõbb a fõszolgabíró. Feladatköre túlnyomó mértékben államigazgatás-hatósági jellegû
volt. A tanácsrendszer elsõ két évtizedében irányítóellenõrzõ szerepet kaptak a községek felett a járási
tanácsok és szerveik. Tehát a járások 1971-ig szinte
minden ügyben elsõ fokú feladatot és hatáskört láttak el,
azaz a községek szerepe, valós helyzete tulajdonképpen
formális volt.
Azonban a gazdasági és politikai helyzet változása a
centralizmus mellõzését indukálta, így az önkormányzatok létrejöttéig hatályos tanácstörvény 1971-ben a járási
tanácsok helyett a megyei tanácsok végrehajtó bizottságának szakigazgatási szerveként járási hivatalokat hozott
létre.Adecentralizáció eredményeként tehát kialakult az
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elsõ fokú községi-nagyközségi hatóság, míg a járási hivatalok ezek felett általános másodfokú szerepet kaptak,
illetõleg néhány, viszonylag ritkán elõforduló ügyben mint kisajátítás, vagy egyes gyámügyek - õk jártak el elsõ
fokon.(3)
1. Garay összes költeményei, Pest, 1854, 869.
2. http://mek.oszk.hu, Magyar néprajzi lexikon, letöltés dátuma: 2011. október 10
3. http://www.onkormanyzatiklub.hu, Dr. Kara Pál: Körbejárt járás?, letöltés
dátuma: 2011. október 10.

Keresztes Anita körjegyzõ

Klubélet
Nagyon jól mûködõ közösség községünkben a Hulló
Levelek Nyugdíjas Klub.
Minden héten kedden 14-tõl 16 óráig a tiszta, jól fûtött
helyen összejövünk, beszélgetünk és jókat nevetgélünk.
Várjuk a lottó fõnyereményt, mert közösen lottózunk is.
Farsangi vidámságban is volt részünk. Nyugdíjas találkozón voltunk Cibakházán és Tiszaföldváron is. Mindkét
helyen finom vacsorát tálaltak. A jó zene szinte mindenkit
táncra perdített.
A farsangi fánkot saját klubunkban csemegéztük. Nyikosné
Incike fánkja szép szalagos és nagyon finom volt.
Úgy tartjuk, hogy a vidám közösségi élet olcsóbb és finomabb, mint a gyógyszer. A következõ rendezvényünk
május 12-én lesz, egy klubtalálkozó, melyre meghívtuk
Martfû, Tiszaföldvár, Cibakháza és Tiszainoka nyugdíjas
klubjait. Vidám együttlét, finom vacsora és egy kis tánc
feledteti velünk a sok betegséget.
Idõsek, nincs kedvetek közénk jönni?
Fné

Õk már 90 évvel dicsekedhetnek !
A szépkorúak köszöntésérõl szóló kormányrendelet szerint
a 90. - 95. - 100. évüket betöltõ polgártársainkat a miniszterelnök jókívánságait tolmácsoló oklevél mellett jubileumi
juttatás illeti meg. Tiszakürtön ebben az évben öten részesülnek ebben az elismerésben. Fekete Tamásné 95 éves, Kis
Jánosné, Szín Ferencné, Szûcs Lászlóné és Tálas István 90
évesek. Õket köszöntjük most, kívánva nekik a továbbiakban is boldogságban, egészségben eltöltött éveket, kapjanak meg mindent, amit az élet még megadhat számukra.

Januárban Tálas Istvánt köszöntötték 90. születésnapja
alkalmából. Korát meghazudtoló életkedvvel, vidáman
fogadta a jókívánságokat családjától, és a polgármesteri
hivatal képviselõitõl.
mvm
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Szavalóverseny a Költészet Napján

FME- értékek mentén: Tiszakürt építészeti világa

2006-ban hagyományteremtõ szándékkal indítottuk el
iskolánkban a kistérségi mesemondó- és szavalóversenyünket. Immár 6. alkalommal ünnepeltük a magyar
költészetet József Attila születésnapján. Ahogy minden
évben, ez alkalommal is meghívtuk a környék iskoláinak
tanulóit, hogy megmérettessék magukat. Bár a tavaszi szünet néhány intézménynél „közbeszólt”, így is 53 gyermek
jelentkezett a versenyre.
4 kategóriában, egyidõben 4 helyszínen folyt a küzdelem.
Az 1-2. és 3-4. osztályosok mesékkel, míg az 5-6. és 7-8.
osztályos gyerekek szebbnél-szebb versekkel nyûgözték
le közönségüket és persze az õket értékelõ zsûri tagjait,
akiknek bizony nagyon nehéz dolguk volt. Az igazán felkészültnek mondható mezõny minden tagja megérdemelte
a dicséretet. Néhányuk már-már „kisszínészként” állt ki a
hallgatósága elé, és varázsolta el elõadásával a teremben
ülõket. Sajnos mindenki nem térhetett haza jutalommal.
Ám az alábbi tanulók megérdemelten tarthatták kezükben
a helyezésért járó könyvet, amely reményeink szerint még
évek múlva is emlékeztetni fogja õket erre a szép délutánra.
1-2. osztály:
I. hely: Mucsi Endre Dömötör (Cibakháza)
II. hely: Varga Dóra (Tiszakürt)
II. hely: Bali Erik (Cibakháza)
Különdíj: Palotai Tamás (Csépa)
3-4. osztály:
I. hely: Gáll Netta (Tiszakürt)
II. hely: Szvoboda Máté (Csépa)
III. hely: Bánszki Dorina (Cibakháza)
Különdíj: Gortva Cecília Laura (Cibakháza)
5-6. osztály:
I. hely: Gáll Niké (Tiszakürt)
II. hely: Filó Henriett (Cibakháza)
III. hely:Gyertyános Noémi (Csépa)
Különdíj:Gyertyák Viktória (Tiszakürt)
7-8. osztály:
I. hely: Ürmös Gábor (Tiszakürt)
II. hely: Tóth Leila (Cibakháza)
III. hely: Papp Dániel (Csépa)
Különdíj: MágaAntal (Tiszakürt)

A Fiatal Mûemlékvédõk Egyesülete (FME) már a
korábbi években felfigyelt Tiszakürt jellegzetes egyedi és
egyben sajátos építészeti világára. A gyönyörû földrajzi
környezetben a Tisza partján fekvõ mintegy 1000 éves
múlttal rendelkezõ település számtalan értékes, a védelemre méltó természeti és épített örökséggel rendelkezik.
Az elsõ alatt a Bolza kastély parkjából kialakított több mint
60 hektáros arborétumra, valamint a Tiszára, míg a másik
alatt arra a nemesi, egyházi, kegyeleti, polgári, népi és ipari
építészeti örökségekre gondolunk, amelyek a mai napig
megtalálhatók Tiszakürtön. Az FME néhány megye
kivételével számtalan települést járt be és a tapasztalatunk a
legtöbb estben az volt, hogy a települések elvesztették eredeti karakterüket, építészeti formálásukat. Tiszakürt ilyen
szempontból a mai napig olyan épületekkel rendelkezik,
amelyek hellyel-közzel megõrizték eredeti állapotukat.
Ezeknek az épületeknek a többsége a „boldog békeévek”,
vagyis 1867 és 1914 között épültek fel, hiszen Magyarország ekkor rendelkezett stabilitással és megfelelõ gazdasági háttérrel. Ekkor élte az ország a fénykorát. Sajnos ebben a fénykorban épült épületek sorra tûnnek el és ma már
nagyon ritka a magyar településeken. Rendkívül fontosnak
tartjuk az épített örökség megõrzését, hiszen az egyik legreprezentatívabb szemléltetõje a magyar kultúrának, amely
évszázadokon keresztül hihetetlen magas színvonalat képviselt, amely sajnos a XXI. századi építészetre nem jellemzõ. Éppen ezért az FME-nek célja, hogy Tiszakürt építészeti
értékeire felhívja a figyelmet és teljes mértékben dokumentálja azokat. 2011-ben 6 órás gyalogtúra során bejártuk az
egész Tiszakürtöt és elkészítettük a település építészeti
értékleltárát. Késõbbi alkalommal találkoztunk Tálas László polgármester úrral, akinek átadtuk a Bolza program
nevet viselõ 37 építészeti értéket megjelelõ dokumentumot.
Ezt követõen szóbeli megállapodást kötöttünk arról, hogy
2012. július 30-31 és augusztus 1-3-ig tartó idõszakban a
Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar
építészmérnök hallgatóinak a bevonásával szeretnénk felmérni a megjelölt építészeti szempontból legértékesebb
épületeket. Ez konkrétan az épületek alaprajzának és
homlokzatrajzainak a megrajzolását jelenti, amelyhez az
érintett tulajdonosok segítsége is szükséges. Természetesen
a felmért épületek tulajdonosai meg fogják kapni a házukról
készült szakrajzokat. Elkészítjük a település helytörténeti
tabló (10 db-70x100 cm-színes) kiállítását, amelyben a
helyi jellegzetes építészeti világot is szeretnénk bemutatni.
Tehát település hasznos tudnivalóit és értékeit szeretnénk
bemutatni a helyi lakosoknak és a Tiszakürtre látogatóknak.
Bízunk benne, hogy a helyiek segíteni fogják a
munkánkat és közös erõvel tudunk tenni Tiszakürt építészeti értékeiért, amely egyben a magyar kultúra szeletét is
képviseli.
Kecskeméti Norbert
FME Elnöke
Elérhetõség:
E-mail: fme.hereditas@gmail.com
Tel: 06 30-410 3596
Honlap: www.fimu.hu

Bódi Brigitta

Néhány mondat az emberségrõl
Március 31-én délelõtt Tiszakürtre utaztam, a múzeumban
lett volna intézni valóm.
Rosszul lettem a buszon, leesett a vérnyomásom és a
vércukor szintem. (Ezt utólag tudtam meg az ügyeletes
orvostól.) Rövid idõre az eszméletemet is elveszítettem.
Kiszolgáltatott helyzetemben siettek segítségemre Patkó
Pisti, Deák Tomi, Kiss Lajos, Tóth Gabi, az autóbusz
vezetõje (sajnos a nevét nem tudom), Szujóné Kiss Kati,
Tálas László polgármester úr és Martók Pityu. Orvost és
mentõt hívtak. Rosszullétem hamarosan elmúlt és hazaszállíthattak.
Köszönettel tartozom emberségükért!
Varga Antal
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
Tisztelt Olvasók!
Úgy éreztem, tollat kell, hogy ragadjak, ugyanis április
11-13. idõpontban Budapesten a Hungexpón megrendezett igen rangos Szakma Kiváló Tanulója országos döntõn
vettek részt a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképzõ
Iskola jól felkészült diákjai. Ezen rangos eseményen kis
falunk általános iskolájának volt tanulói, Major István és
Molnár György is részt vettek, akikre méltán büszkék
lehetünk. A tiszakürti iskolában végezték tanulmányaikat
és mi tiszakürti lakosok és korábbi nevelõik, tanáraik
emelt fõvel nézhetünk fel rájuk. Szeretnék egy pár gondolatot lejegyezni a versenyrõl és természetesen a többi
részvevõ versenyzõrõl, valamint felkészítõ tanáraikról és
oktatóikról, illetve a iskola vezetõségérõl. Nagyon büszke
a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképzõ Iskola
vezetõsége és felkészítõ nevelõ testülete is, mert e rangos
eseményre 5 fõ versenyzõ jutott be az ország
középiskoláiból, 3 fõ kõmûves fiú és 2 fõ gépi forgácsoló.

-Hürkecz Bence 5. helyezett Kunszentmárton
Szakoktatóik, Szántó Károly és Somodi Ferenc.
A cikk végén, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni a Kunszentmártoni Gimnázium és Szakképzõ Iskola
vezetõségének, Csík Jánosné igazgatónõnek és Szabó Zoltán igazgatóhelyettes úrnak azt a mérhetetlen segítséget,
amit nyújtottak ahhoz, hogy ez az öt nagyszerû fiatal ilyen
szép eredményeket érjen el. Köszönjük szépen.
Laczkó János

KÖLTÉSZET NAPJA

A kõmûves fiúk a következõk: Major István, Zsemberi
József, Harangozó Zsolt.
Felkészítõ elméleti tanáruk Zsíros István tanár úr, akinek
már a neve nem elõször hangzott el az országos bírák
szájából.
Gépi forgácsoló fiúk pedig Molnár György és Hürkecz
Bence. Felkészítõ elméleti tanáraik Gyólai Mihály és
Kurucz János. A gyermekek az országos megmérettetésen
a következõ helyezést érték el, 10 induló versenyzõ közül.
Kõmûvesek:
- Zsemberi József 4. helyezett Kunszentmárton
- Harangozó Zsolt 5. helyezett Kunszentmárt on
- Major István 6. helyezett Tiszakürt
Szakoktatóik: Dósa Ferenc, Kalcsú Sándor és Laczkó
János.
Gépi forgácsoló 14 induló közül:
- Molnár György, a Szakma Kiváló Tanulója Országos
I. helyezés Tiszakürt

Az iskolai verseny után, pénteken rendeztük meg a községi
vers- és mesemondó versenyt, melyre az iskolásokon kívül
2 felnõtt is jelentkezett.
A vers és a mese szeretete csendült ki a résztvevõk elõadásából, mely igen örvendetes a mai digitalizált világunkban.
Az alsós diákok mesével, a felsõsök és a felnõttek verssel
készültek e jeles napra. A zsûrinek - Mezõné Vakhal Margit,
Gyapjas Józsefné és Hauck Zsuzsanna - nem volt könnyû
dolga a helyezések megítélésében.
1-2. osztály
1. hely Ónodi Klaudia
2. hely Gulyás Dávid
3. hely Csikós Zoltán
3-4. osztály
1. hely Gáll Netta
2. hely Szécsi Martin
3. hely Szántó Patrik

5-6. osztály
1. hely Gáll Niké
2. hely Gyertyák Viktória
3. hely Bertók Csenge
7-8. osztály
1. hely Ürmös Gábor
2. hely Gulyás Zsófia
3. hely MágaAntal

Igazából valamennyien nyertesek voltak, mert aki a verset, mesét
szereti, nem csak olvassa, hanem eljuttatja társaihoz is, annak
gazdagodik érzelemvilága, szépül a lelke.
Valamennyi versenyzõ emléklapot, a helyezettek pedig az oklevél
mellé könyvjutalmat is kaptak. Gratulálunk mindenkinek!
Reméljük, jövõre is sok szép mesét és verset hallunk majd tõletek.
Kné
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A Nagycsaládos Egyesület munkája 2011-ben

BEMUTATKOZÓ

A csoportnak 21 család a tagja. Több rendezvényen is részt
vettünk, voltak, amelyeket a csoporton belül, de voltak,
amelyeket a községgel közösen tartottunk. Az anyák napi
ünnepségünket a Mûvelõdési Házban rendeztük, ahol a
gyerekek 1-1 cserép virággal, verssel, énekkel köszöntötték az Édesanyákat és a Nagymamákat. Aprósütemény és
üdítõ mellett elbeszélgettünk, amíg a gyerekek játszottak.
A május 1-jét a mûvelõdési házzal közösen, a gyereknapot
a sportegyesülettel és az iskolával közösen rendeztük,
hiszen összefogva sokkal gazdagabbak, színvonalasabbak
a rendezvények, változatosabbak a játék lehetõségek,
látnivalók. Részt vettünk a Falunapi rendezvényen is, ahol
népi játékokkal bõvült a megszokott horgászat, dobozra
dobálás és a zsákban futás. Segítettünk Kovácsné Ibolyának, amiben kellett. Augusztus 20-án a fõzõversenyen
is részt vettünk, ahol paprikás krumplit fõztünk kolbásszal
és nokedlivel, amit a csoporttagok nagyon jóízûen
fogyasztottak el, közben beszélgettünk, a gyerekek
játszottak. Nagyon jó volt egy kicsit kikapcsolódni a mindennapi gondok közül. A csoport tagjaival Kecskeméten a
Vadasparkba mentünk kirándulni, ahol a hûvös idõ ellenére jól éreztük magunkat. Részt vettünk a családi vetélkedõn is, amelyet a Vadaspark vezetõi szerveztek a gyerekeknek. Volt arcfestés és állatsimogatás, megnéztük az
állatok etetését is. A kirándulásra a buszt az önkormányzattól kaptuk meg, amelyet ezúton is nagyon köszönünk.
Részt vettünk a Ki Tud Többet vetélkedõn is, ahol ugyan
nem nyertünk, de nagyon jól éreztük magunkat. A csoport
tagjai igen ügyesen oldották meg a feladatokat. Igaz, volt
amire nem tudtuk a választ, ennek ellenére örömmel vettünk részt a vetélkedõn. A karácsonyi és mikulás ünnepségünket egyszerre tartottuk, ahol a gyerekek 1-1 mikuláscsomagot kaptak. A Mikulás bácsit két krampusza segítette a csomagok szétosztásában. A családok ajándékát az
Egyesülettõl kapott pénzbõl és a Vöröskeresztes bélyegek
árából visszakapott összegbõl vásárolt élelmiszer, és a
község vállalkozóitól kapott ajándékok tették nagyon gazdaggá. Karácsonyra a fenyõfát és a fenyõgallyakat az
Arborétumtól kaptuk. Nagyon sok adomány érkezett Szolnokról, ami fõleg élelmiszer adomány volt, aminek a
csoport tagjai nagyon örültek. Kaptunk cipõket, ruhákat,
ami nagy segítség a csoporttagoknak. Az adományozóknak képeslappal köszöntük meg a nekünk nyújtott
támogatást. A kiválogatott ruhákból játékokat, tombola
tárgyakat készítünk, közben beszélgetünk. A községi
rendezvényeket tombola tárggyal, támogatjuk. Továbbra
is várjuk azokat a 3 vagy több gyermekes családokat, akik
szeretnének a csoport munkájában részt venni. Nagy szeretettel fogadjuk õket!
Kedves olvasók! Ha vannak játékok, amelyekre már nincs
szükség, de még jó állapotúak, nagyon megköszönnénk,
ha gyereknapra felajánlanák, mivel lehet, hogy az egyik
gyerek már megunta, a másiknak pedig nagy örömet
jelent. Mivel a horgászat ingyenes minden gyereknek,
nagyon sok játék, ajándék elfogy. Öröm látni a sok boldog
arcot!Aki tud segíteni nagyon köszönöm elõre is!

Nyugdíjba ment Tóth Jánosné védõnõ, aki 39 évig látta el
községünkben a védõnõi szolgálatot. Az önkormányzat
pályázatára jelentkezett Aranyi Bernadett, akit szeretnénk
bemutatni községünk lakóinak. Néhány kérdést tettünk fel
neki.

Bartus Sándorné csoportvezetõ

Kérlek, mutatkozzál be, honnan érkeztél, pár szóban
szakmai múltadról?
8 éve dolgozom védõnõként. Cegléden születtem és ott is
kezdtem dolgozni 2003-ban. 2005-ben Csemõre kerültem.
Itt tapasztaltam meg és szerettem meg a városi élet után,
hogy milyen egy kis településen védõnõként dolgozni.
Ezért is jelentkeztem a tiszakürti állásra, hogy továbbra is a
falun élõ gyerekeket és családokat gondozhassam.
Hogyan fogadtak az emberek, sikerült beilleszkedned?
Március 1-tõl látom el a védõnõi teendõket. Az emberek
kedvesen fogadtak, szolgálati lakást kaptunk, jól érzem
magam, szeretünk itt élni a párommal.
Fel tudtad-e már mérni, és ha igen, hogyan ítéled meg a
falusi gyerekek és családok egészségi állapotát?
Ami körvonalazódott e rövid idõ alatt, hogy kicsivel
összeszedettebbek itt a családok, mint máshol. Gondolok
pl. arra, hogy tudják, hogyan gondozzák gyermekeiket.
Önállóbbak a családok, tudnak kérdezni, meg tudják
fogalmazni problémáikat, és így könnyebben tudok
segítséget nyújtani. Igaz, hogy Tiszakürt hátrányos
helyzetû település, de ennek ellenére a családok egészségi
állapota nem marad el az átlagostól.
Milyen terveid vannak? Tervezel-e preventív munkát és
milyen területen?
A II. félévtõl, ha sikerül, szeretném a 25-65 év közötti nõk
méhnyak szûrését önállóan végezni, mivel 2 éve végzem
ezt a preventív tevékenységet. 2010-ben végeztem ezt a
képzést és a csemõi tapasztatom alapján itt is folytatni
kívánom, ha jobban megismernek az emberek. A vizsgálat
ingyenes és az egészségházban tervezem a szûrést.
Az iskolában ajánlottam, hogy egészségnap, sportnap, stb.
alkalmával vérnyomás, vércukorszint mérés, stb. biztosítok.
A közeljövõben a mûvelõdési házban újra indítjuk a babamama klubot és szeretnék segítséget nyújtani a fiataloknak
( pl. kamasz tanyán beszélgetések, elõadások formájában).
Köszönöm a beszégetést. Munkádhoz sok sikert, kitartást és
jó egészséget kívánok.
Kné
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SPORTEGYESÜLET HÍREI
Az elõzõ számból hely hiányában lemaradt a községi sportegyesület
teljes évi programjának második része. Ezt szeretném elõször a kedves
olvasókkal ismertetni.
-Május 1.

Tiszakürt-Cserkeszõlõ Öregfiúk labdarúgó
mérkõzése
-Május 26.
Gyermeknap
-Július 14.
Falunap (Anda kupa)
-Augusztus 11. Testvértelepülések találkozója
-Szept. 8-9.
Tabán kupa
-Október 23. Kürt kupa
-December 1-2. Bihari Sportnapok
-December 31. Szilveszteri Bál
2012. március 10-én került megrendezésre általános iskolások részére
az asztalitenisz és sakkverseny. Ezen a versenyen már nem csak tiszakürti és csépai általános iskolások vettek részt, hanem Cserkeszõlõbõl,
Lakitelekrõl és Nyárlõrincrõl is érkeztek fiatalok.

7

2012. április 8-án került megrendezésre a
Húsvéti Kupa. Az ünnep, illetve a nem egészen
kedvezõ idõjárás ellenére hat csapat vett részt
ezen a tornán. A körmérkõzés során nagy küzdelem folyt a csapatok között. Jó színvonalú
torna zajlott a focipályán, így kellemes idõtöltésnek bizonyult a Húsvét elsõ napja azok
számára, akik játékosként vagy szurkolóként
részt vettek. Szoros eredmények után a következõ sorrend alakul ki:
1. Tabán (Tiszakürt)
2. Nakutu (Tiszainoka)
3. Inoka (Tiszainoka)
4. NP Hungária (Kunszentmárton)
5. Matkó (Kecskemét-Matkó)
6. Megújulás (Tiszaföldvár)
Különdíjak:
Gólkirály: Fodor Tamás (Tabán)
Legjobb kapus: Tóth Zoltán (Inoka)
Legjobb játékos: Újfalusi Krisztián (T.inoka)

Eredmények a következõk lettek:
Asztalitenisz:
5-6. osztály:
1. Horváth Balázs (Nyárlõrinc)
2. Fehér Erik (Tiszakürt)
3. Balogh Ádám (Tiszakürt)
4. Téren Dávid (Tiszakürt)
7-8. osztály:
1. Virág Renáta Réka (Cserkeszõlõ)
2. Horváth Áron (Nyárlõrinc)
3. Kuruczlaki Tamás (Nyárlõrinc)
Sakk:
Alsó tagozatos lányok:
1. Palotai Anna (Csépa)
2. Duszka Boglárka (Csépa)
3. Polyák Zsófia (Csépa)
Alsó tagozatos fiúk:
1. Szántó Patrik (Tiszakürt)
2. Oberna Dominik (Csépa)
3. Oberna Kristóf (Csépa)
4. Tóth Martin (Csépa)
5. Sárközi Márk (Csépa)
6. Túri Márk (Csépa)
7. Kocsis Bertalan (Tiszakürt)
8. Balogh Krisztián (Tiszakürt)

5-6. osztályos lányok:
1. Cseh Nóra (Csépa)
2. Multyán Bernadett (Csépa)
3. Papp Kincsõ (Csépa)
5-6. osztályos fiúk:
1. Borsos Norbert (Csépa)
2. Laczkó Sándor (Csépa)
3. Gencsi Roland (Lakitelek)
4. Kovács Marcell (Lakitelek)
5. Szepesi Sándor (Csépa)
6. Csíkos Tamás (Lakitelek)
7. Antal Krisztián (Lakitelek)

7-8. osztályos fiúk:
1. Cseh József (Csépa)
2. Marsinszki Zoltán (Csépa)
3. Márton Lajos (Lakitelek)
4. Papp Dániel (Csépa)
5. Sánta Márton (Csépa)
Különdíjban részesült Szántó Patrik, melynek értelmében az egyesület
támogatja (nevezési + utazási költség) egy versenyen való indulását ez
évben. Ezúton is gratulálunk neki, és reméljük, hogy sok jó eredményt
fog elérni a következõ versenyeken.

Szeretnék beszámolni arról, hogy a 2011.
évben nyert pályázati pénzen - 234.823,- Ft (melyet 2012-ben kellett elkölteni) az egyesület megvásárolta az 5x2 m-es focikapukat és
tartozékait. Ez azért is volt fontos, mert a
Kürtök találkozóján (Polgármesterek Kupája)
a megállapodások szerint a torna lebonyolításához ez a méretû kapu szükséges.
Következõ eseményeink:
- 2012. április 28. Sportbál, melynek plakátja a
hirdetõ táblákon már megjelent.
- 2012. május 1. Tiszakürt - Cserkeszõlõ
Öregfiúk labdarugó mérkõzés
- 2012. május 26. Gyermeknap, melyet
közösen szervezünk az Általános Iskolával
illetve a civil szervezetekkel. Erre a rendezvényre várjuk szülõk és nagyszülõk segítségét
(nem feltétlen anyagi), valamint szeretnénk ha
minél többen részt is vennének rajta, hogy
minél emlékezetesebb és kellemesebb napot
szerezzünk gyermekeinknek.
Sóspataki Gyula TKSE tag
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ISKOLAI SPORT
Kosárlabda
Farsang kupa Kunszentmártonban
IV. Korcsoport lányok: 3. hely Kalló Enikõ, Kalló Eszter,
Felföldi Fanni, Oberna Réka, Váradi Bettina
- fiúk: 3. hely Varjasi Péter, Ürmös Gábor, Doba Gergõ,
Bózsvári Ferenc, TóthAttila
III. Korcsoport lányok: 2. hely Oberna Renáta, Büttösi
Dorina, Borsos Katalin, Váradi Ivett, Nagy Tímea, Kocsis
Irma, DöbreiAntónia.
- fiúk: 1. hely Balogh Ádám, Jelenfi Martin, Velõ Gábor,
Szûcs Zoltán, Zsoldos Attila, Tompa Dávid, Fehér Erik,
Téren Dávid, Ürmös Csaba, Takács Zalán.
Labdarúgás - Diákolimpia Csépán
IV. Korcsoport eredményei: Cibakháza 1:4, Csépa 1:5
játszottak: Ürmös Gábor, Szabó György, Farkas Bence,
Herczeg Gergõ, Balogh Ádám, Jelenfi Martin, Zsoldos
Attila, Szûcs Zoltán, Pintér Attila, Fehér Erik, Ürmös
Csaba, Téren Dávid
Vásárhelyi futófesztivál Kecskeméten
Nyolcadik alkalommal vettünk részt a Vásárhelyi
Futófesztiválon. Az integrációs pedagógiai program
jóvoltából 34 gyermek utazhatott el a rendezvényre. Legjobb eredmények: 1.o.(24 versenyzõ) 10. Kuru Gergely,
2.o. (32 induló) 9. Csikós Zoltán, 3.o. (25 induló) 6. Gáll
Netta, (30 induló) 6. Papp Ádám 4. o. (52 versenyzõ) 7.
Jónás Krisztina, 9. Váradi Ivett 7-8. o. (20 versenyzõ) 3.
Kalló Eszter 6. Kalló Enikõ 8. Oberna Réka (11 induló) 3.
Gulyás Sándor 5. Csizmár Dániel.
Kalló Enikõ így emlékszik vissza a sportrendezvényre:
nagyon vártuk, hogy mehessünk a kecskeméti futófesztiválra. Reggel 9 órakor szálltunk fel a buszra és hamar

Tájékoztatás
Elõzetes tájékoztatások alapján a megjelenõ pályázatok
közül várhatóan 2012-ben elsõ ízben az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére, majd ezt
követõen a Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímre
kiírt pályázati felhívásra lehet pályázatokat benyújtani a
Tiszazugi LEADER HACS területén belül.
Szintén kiírásra kerül a III. tengely másik két jogcíme is a
Falumegújítás és fejlesztés, valamint a Vidéki örökség
megõrzése jogcímek is várhatóan az õsz folyamán. 2012 év
végén pedig újra megnyílik az Irányító Hatóság elõzetes
tervezete alapján a III. körös LEADER pályázati
lehetõség.

odaértünk. Mikor megérkeztünk Fehérné Szõke Erika és
Kovács Zita tanár nénivel kerestünk egy öltözõt, majd utána
az udvaron játszottunk. Nemsokára mentünk melegíteni,
mert kezdõdött a verseny. A futás után tombolasorsolás volt
és vártuk az eredményhirdetést. Mindenki remek eredményt ért el. Mikor hazafelé indultunk, mindenki a futásról
beszélt. Megérkezés után az iskola elõtt készítettünk egy
csoportképet, hogy legyen egy szép emlék errõl a csodálatos napról. Reméljük, hogy többször elmehetünk még
ilyen remek rendezvényre. Nagyon jól éreztük magunkat.
Köszönöm kolleganõim, Fehérné Szõke Erika és Kovács
Zita, a szülõk Gállné Szûcs Éva és Felföldi Mihályné, valamint Asztalos Alexandra és Horváth Györgyné munkáját.
Paulovics Attila

A már ismert honlapunkon a www.tiszazugleader.eu-n
folyamatosan feltöltésre kerülnek az aktuális pályázatok
felhívásai, véglegesített benyújtási dátumok, kapcsolódó
dokumentációk, melyek letölthetõek az ügyfelek részére.
Bõvebb felvilágosítás, tájékoztatás a pályázatok benyújtásával kapcsolatban továbbra is kérhetõ személyesen a
munkaszervezet irodájában, vagy e-mailen, illetve a
feltüntetett telefonszámokon.
Tiszazugi - Leader Nonprofit Kft.
Helye: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8.
Tel: 06-56/560-294;
06-56/560-295
E-mail: tiszazug.leader@gmail.com
Honlap: www.tiszazugleader.eu
Nagyistókné Kecskés Marietta
Munkaszervezet vezetõ
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Rövid történet
A kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum 2001. november
10-én tartotta az Avarkor fémmûvessége címû konferenciát
ahol beszámoltam a Tiszazugi Archeológiai Magántársulat
megalakulásáról. Ez alkalommal a Múzeum falán emléktáblát
helyeztünk el.
Az ásatást 1876. októberben kezdték saját költségükön. Elnök:
Széll Farkas kunszentmártoni járásbíró, titkár: Kovách Albert a
csépai postahivatal vezetõje, múzeum-ellenõr: Schweiger Lajos
pusztaistvánházi földbirtokos, késõbb Fechtig Imre tiszaugi
földbirtokos. A társaság Rómer Flóris apát, a régészet atyja,
patronálója biztatására alakult, meg aki több alkalommal is részt
vett a kutatásokon. Az Archeológiai Értesítõ már 1877-ben
méltatja szakszerûen végzett munkájukat ” miszerint e parányi
erõvel rendelkezõ társulat ásatásai hazánkban az elsõ rendszeres ásatások.”
A társulat 1881-ben tett javaslata ellenére nem alakult meg a
megyei régészeti egylet, így a gyûjtemény (2144 db kõ és
bronzkori tárgy) jó részét 1883-ban örök letétként a Nemzeti
Múzeumban helyezték el. Ásatásokat továbbra is végeztek,
majd 1889-ben a társaság részben feloszlott. Kutatásaikról
rendszeresen beszámolnak az Archeológiai Értesítõben, melyek
az országos lapokban is megjelennek: Vasárnapi Újság,
Fõvárosi Lapok, Pesti Újság, Századok.
Kovách Albert titkár már megalakulás elõtt is végzett
egyénileg kutatásokat Csépán. A közösen végzett munkát 28
jegyzõkönyvben írta le: az ásatások helyét, folyamatát, s
leltárszerûen felsorolta a talált leleteket. Rajzokat is készített a
talált leletekrõl. Ezek másolatait is elküldték a Nemzeti
Múzeum Régészeti adattárába. Itt azonban már csak az elsõ
négy ásatás jegyzõkönyve található meg a XXV. jegyzõkönyv a
Szolnok Megyei Levéltárban, mely Tóth Dezsõ tiszakürti
református lelkész hagyatékaként került oda.
Csetényi Mihályné Csépa

A „ TISZA-ZUGHI MAGÁN TÁRSASÁG”
jegyzõkönyve
Az 1886. október 25-én, Tiszakürtön végzett ásatásról
XXV. ásatási jegyzõkönyv
felvétetett Tisza-Kürtön 1886. október 25-én eszközölt ásatásról
Jelen voltak: Bolza József Gróf, Fechtig Imre báró, Kovách
Albert társulati tagok, Szûk Károly T.Kürt-i helvét hitv. lelkész
és Onódy Szentesrõl, mint vendégek.
Tiszakürt község keleti oldalán, honnan a Nagyárok is látható,
Gróf Bolza József úr birtokához tartozó régi temetkezési helyen,
Gróf Bolza Úr által egy épületrom alapzata véletlenül felfedeztetvén, annak rendszeres kiásatására társulati elnökünk Báró
Fechtig Imre urat felkérte, és ezen ásatás Gróf Bolza úr által
odarendelt 6 munkásember által f. évi október 25-én reggeli 9
órakor foganatba vétetett. /1. sz. melléklet/
Ezen immár mûvelés alatt lévõ hajdani temetkezési hely felsõ
területén, homokkõ és cseréptöredékek elszórva valának észrevehetõk; és egy helyen cirka 10 meter hosszú és 8 meter széles
teknõ alakú mélyedés lévén itt Gróf Bolza úr már megelõzõleg
kiásatott 2 meter mélységig, egy épület kõ alapjának részét,
mely mellett egy emberi csontvázat, fa-koporsó maradvánnyal
talált; ennélfogva itt a jelen rendszeres ásatás azon reménnyel
foganatosíttatott, hogy itt valami régi templom és mellette a
szokásos temetõre akadunk; ámbár a néphagyomány sem tud
ilyennek való létezésérõl semmit sem, csak annyit, hogy hajdan
itt temetõ létezett, és hogy a késõbb kori temetkezések, mai
napig, annak keleti végében folytattak.
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Megemlékeztek még egy úgynevezett Cseh-kútról, mely ezen
régi temetõ északi part lejtõjén létezett, melynek köveit, újabb
idõben, egy szõlõben készített dobogó-hídhoz felhasználták.
Öreg emberek arról is tettek említést, hogy elõdjeiktõl hallották,
miszerint valamikor T-Kürtön csehek is voltak, továbbá, hogy a
török világban, egy ízben a tisza-inokai lakosok a törökök elõl
Tisza-Kürtre menekültek, mint töröknek meghódolt községbe.
Végtére, hogy a községben lévõ régi református templom
tornyának építéséhez ezen helyen talált köveket felhasználták.
Gróf Bolza úr által megkezdett épületalap további kibontása
által sikerült annak négy sarkát feltalálni - amint az a mellékelt
rajzon látható -, és megállapíthatni, miszerint az egy mész-homok
cementtel összeragasztott faragatlan homokkövekbõl épült 0.50
meter vastagságú alapépítmény 7 meter széles és 9 meter hosszú
négyszög alakú volt. /2.sz. melléklet/
A keleti alap-építmény már kisebb-nagyobb részben hiányos volt
hihetõleg azért, mert innen hajdan egyéb építkezéshez használható köveket mélyebbõl és elhordták.
Ezen négyszög épült belsõ területének 1.50 meter mélységig
való átkutatása alkalmával csak jelentéktelen állat- ember-csont,
kõ, cserépedény- és téglatöredékek, továbbá 6 darab 6-7 centimeter hosszú vas-szögek, 1 db ajtósarokvas, 2 db vaspánt, 1 db
vaskarika és 1 db marokvas alakú töredék /persely vagy béklyó?/
rozsdaette állapotban találtattak. Találtatott még a többi között
egy méter mélységben egy zöld zománcos cserépedénynek kis
töredéke. /3.sz.Melléklet/ A vörösre jól kiégetett tégla-töredékek
között találtatott néhány egész kis, melyek igen hasonlítottak a
jelenkori készítményekhez; azonban néhány tégladarabnak
vastagsága csak 4 centimeter volt.
Ezen várakozásnak meg nem felelõ, csekély eredményre vezetõ
egy napi ásatásból azon következtetés vonható, hogy ezen kõalapépítmény egy jelentékenyebb épületé való kápolnáé is lehetett,
melynek hajdani létezésérõl semminemû fennmaradt irat vagy
szóbeli képhagyomány sem emlékezik; de az elõkerült vas- és
cserépedény-töredékek után következtetve, ez már valószínûleg
legfeljebb a vegyes házbeli királyok XIV-XV. századbeli korból
való, tehát 300-400 év elõtti lehetett, és az azon korbeli háborús
idõben pusztulhatott el; és a fennmaradt romoknak felhasználható
anyaga hihetõleg újra új építkezésekre elhordatván, ekként a
romok földszinig elenyésztek, és idõ múltával még létezésének
emléke is feledésbe enyészett.
Azon felmerült kérdésre nézve pedig, hogy vajon ezen építménybe honnan kerülhettek homokkövek, miután a Tisza-Zug
környékén nem létezik homokkõ réteg, hanem legközelebb a
Tiszán túl, a kécskei határban, ennél fogva azon valószínûség
forog fenn, hogy ezen kövek onnan hozattak ide.
Végül még felemlíttetik, hogy a jelen ásatás folyamata alatt a
jelen volt társaság megtekintette az ásatás színhelyétõl keletnek
közel fekvõ téglavetõ gödröket, melyekbõl a helybeli régi
református templom újra való felépítéséhez a szükséges téglát
készítették, és most égették. Ezen gödrök oldalfalán több helyen
meglátszottak sírgödör alakú agyagréteg áttörések, melyekben
állítólag több helyen meglátszottak sírgödör alakú agyagréteg
áttörések, melyekben állítólag több ember csontvázat találtak,
mely csontokból most is néhányat lehetett szétszórva találni; valamint az átszelt sírgödrök földjébõl több helyen kilátszottak a
csontok is.
Ezen kívül olyan áttörések is valának, melyek nem sírgödrök,
hanem tüzelõ helyek, pernye-vagy leginkább hamut, szenet, és
égetett földréteget tartalmazott.
A kevert földrétegben imitt-amott különféle házi állatok csontjai
is valának láthatók.
Kelt, mint fent.
KováchAlbert titkár
(A mellékletek csak az eredeti jegyzõkönyvben tekinthetõk meg.)

TISZAKÜRTI HÍRMONDÓ
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Péntek

16:00 - 18:00 Dolce Vita életmódmagazin a vasárnapi adás
ismétlése (szerkesztõ - mûsorvezetõ: Joó Zsuzsa)
20:00 - 21:00 RetroBár - zenei magazin
(szerkesztõ - mûsorvezetõ: Tomsa Sándor)
21:00 - 23:00 Kultusz - Kulturális és mûvészeti magazin a
csütörtöki mûsor ismétlése (szerkesztõ - mûsorvezetõ: Molnár Róbert)
23:00 24:00 zene
00:00 01:00 Mix-Akták B. Tóth László vasárnapi retro zenei
mûsorának ismétlése
01:00 02:00 Világjáró turisztikai és utazási magazin az elõzõ
szombati adás ismétlése
majd non-stop zene szombat 08:00-ig
Szombat:

AZ FM 102,4 MHz Amadeus Rádió mûsora
00:00 - 24:00 non-stop egész napos zenés mûsor - Benne:
Minden hétköznap:

06:00 - 11:00 Reggeli Juice / reggeli mûsor (Kis Katával)
11:00 - 16:00 Amadeus Napozó (Joó Zsuzsával / Hajdú Csabával)
16:00 - 18:00 napi aktuális tematikus magazinmûsorok
18:00 - 20:00 zenei válogatás
20:00 - 21:00 rétegzenei magazinmûsorok
21:00 - 23:00 tematikus magazinmûsorok ismétlése
23:00 - 06:00 zenei válogatás
A napi zenés, szórakoztató mûsorfolyamban reggelenként fél óránként,
majd 9:00-tól óránként hírek, 12 órakor 15 perces hírösszefoglaló kap
helyet. Óránként közúti információk, kulturális programajánlók,
sporthírek, idõjárás jelentés, gazdasági hírek hangzanak el, sok-sok
informatív jellegû beszélgetéssel, élõ és telefonos interjúval
fûszerezve.
Minden csütörtökön, pénteken és szombaton a reggeli órákban piaci
körkép a szolnoki piac aktuális árairól.

Magazinok és rétegzenei mûsorok:
Hétfõ

16:00 - 18:00 GÓÓL
Sportmagazin (szerkesztõ - mûsorvezetõ: Gutai István)
20:00 - 21:00 OVERDRIVE
Rockzenei magazin (szerkesztõ: Molnár Róbert)
21:00 - 23:00 Sziriusz ezoterikus magazin a szombati adás ismétlése
(szerkesztõ mûsorvezetõ: Bánki Noémi)
majd non-stop zene kedd 06:00-ig
Kedd

16:00 - 18:00 Tempomat autós magazin
(szerkesztõ - mûsorvezetõ: Hajdú Csaba)
20:00 - 21:00 Ritmusbazár alternatív zenei magazin
(szerkesztõ - mûsorvezetõ: Vilas-Boas Antonio)
21:00 - 23:00 GOÓL Sportmagazin a hétfõi mûsor ismétlése
(szerkesztõ - mûsorvezetõ: Gutai István)
majd non-stop zene szerda 06:00-ig
Szerda

16:00 - 18:00 Dr. Amadeus egészségügyi magazin
(szerkesztõ - mûsorvezetõ: Kis Kata)
20:00 - 21:00 Jazz szerda dzsessz zenei magazin
(szerkesztõ - mûsorvezetõ: Hajdú Csaba)
21:00 - 23:00 Tempomat autós magazin a keddi mûsor ismétlése
(szerkesztõ - mûsorvezetõ: Hajdú Csaba)
majd non-stop zene csütörtök 06:00-ig
Csütörtök

16:00 - 18:00 Kultusz - Kulturális és mûvészeti magazin
(szerkesztõ - mûsorvezetõ: Molnár Róbert)
20:00 - 21:00 Zenerulett régi évek zenei válogatása
(szerkesztõk: Hajdú Csaba és Vilas-Boas Antonio)
21:00 - 23:00 Dr. Amadeus egészségügyi magazin a szerdai
mûsor ismétlése (szerkesztõ - mûsorvezetõ: Kis Kata)
majd non-stop zene péntek 06:00-ig

08:00 - 16:00 Élõ hétvégi szórakoztató zenés mûsor
Benne: 10:00 - 12:00 Zamat gasztronómiai magazin
(szerkesztõ - mûsorvezetõ: Kis Kata)
16:00 - 17:00 Sztárportré
(Szerkesztõ mûsorvezetõ: Molnár Szabolcs)
17:00 - 18:00 Világjáró - utazási és turisztikai magazin
(Szerkesztõ - mûsorvezetõ: Magyarosi Mariann)
18:00 - 22:00 Euro TOP 40 európai slágerlista zenei összeállítás
(szerkesztõ - mûsorvezetõ: Pálóczi József)
22:00 24:00 "Szíriusz" interaktív ezoterikus magazin
(Szerkesztõ mûsorvezetõ: Bánki Noémi)
00:00 01:00 Jazzszerda dzsessz zenei magazin a szerdai mûsor
ismétlése (szerkesztõ - mûsorvezetõ: Hajdú Csaba)
01:00 02:00 Sztárportré a délutáni portrémûsor ismétlése
majd non-stop zene vasárnap 08:00-ig
Vasárnap:

08:00 - 16:00 Élõ hétvégi szórakoztató zenés mûsor
Benne: 10:00 - 12:00 Dolce Vita életmódmagazin
(szerkesztõ - mûsorvezetõ: Joó Zsuzsa)
16:00 - 17:00 Mix Akták retro zenei mûsor
(szerkesztõ mûsorvezetõ: B. Tóth László)
17:00 - 18:00 Kézfogás határon túl élõ magyarok magazinmûsora
(Szerkesztõ mûsorvezetõ: Gutai István)
18:00 - 20:00 Zamat gasztronómiai magazin a szombati mûsor
ismétlése (szerkesztõ - mûsorvezetõ: Kis Kata)
20:00 - 21:00 Zenerulett - régi évek zenei válogatása a csütörtöki
magazin ismétlése (szerkesztõk: Hajdú Csaba és Vilas-Boas Antonio)
21:00 - 22:00 Overdrive rock zenei magazin a hétfõi mûsor
ismétlése (szerkesztõ - mûsorvezetõ: Molnár Róbert)
22:00 - 23:00 Ritmusbazár alternatív és világzenei zenei magazin a
keddi mûsor ismétlése (szerkesztõ - mûsorvezetõ: Vilas-Boas Antonio)
23:00 24:00 RetroBár nosztalgia diszkó mix. a pénteki mûsor
ismétlése (mixmester: Tomsa Sándor)
majd non-stop zene hétfõ 06:00-ig

Kövecses Ferenc
kreatív igazgató

KRESZ VETÉLKEDÕ
Április 21-én a Kunszentmártoni Rendõrkapitányságon rendezett
területi KRESZ vetélkedõn négyen vettünk részt Tiszakürtrõl.
A csapat tagjai voltak: Váradi Ivett, Oberna Réka, Dóczi Zoltán és
Tompa Gergõ.
Négy iskola csapata mérte össze tudását 14 fõ részvételével.
A tesztlap kitöltése után kerékpáros ügyességi feladatokat kellett
megoldani: szlalomozás, körforgalom szabályainak alkalmazása,
“egykerekezés”, stb.
A lányokat és a fiúkat külön pontozták. Elsõ helyezett lettem a
fiúk között, a lányoknál Váradi Ivett a második helyezést ért el.
Hajdú Lajos bácsi készített fel bennünket erre a megmérettetésre.
Köszönjük kitartó munkáját.
A következõ KRESZ versenyünk Szolnokon lesz május 12-én,
ahol csapatban és egyénileg is indulunk.
Tompa Gergõ

TISZAKÜRTI HÍRMONDÓ
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PROGRAM ELÕZETES

RENDÕRSÉGI HÍREK

Május 12-én
Ez a megoldás?
Egy helyi fiatalember 2012. március 16-án meglátogatta
barátnõjét. A lakásban történt italozás közben a hölggyel
összevesztek. A férfi 20 óra körüli idõben a ház elõtt parkoló
személygépkocsi jobb elejét szándékosan megrugdosta.
Cselekménye során a gépkocsi jobb elsõ lámpa búráját
kitörte, valamit a gépkocsi elsõ lökhárítóját és motorháztetõjét megkarcolta. A tettes cselekményével közel
százezer forint kárt okozott. Gyanúsított kihallgatásában a
cselekmény elkövetését elismerte és tettét megbánta.
Kinek van igaza?
Két fiatalember Tiszakürt belterületén gyalogosan
közlekedett 2012. március 19-én 22 óra 30 perc körüli
idõben. Elmondásuk szerint egy ötfõs társaság mellet
haladtak el, akik kiabálni kezdtek és utánuk mentek. A két
fiú hazafutott, ahová a társaság követte õket. A fenti cím
alatt az öt fõs társaságból egy hölgy az utcai ablak üvegeit
kézzel betörte, melynek következtében sérüléseket szenvedett. Mivel az ügy körülményei még nem tisztázottak, így
a nyomozás garázdaság és rongálás bûncselekmény miatt
folyamatban van.
Változékony idõ
A hideg idõnek lassan vége és jön a tavaszi változó idõjárás.
Erre a jármûvek vezetõinek fel kell készülni, és a jármûveket is fel kell készíteni. A hirtelen változó idõjárás (esõ,
tûzõ nap, reggeli, éjszakai köd) nagyobb alkalmazkodó
készséget vár el a vezetõktõl.
Kérek mindenkit, hogy a változó útviszonyoknak megfelelõen közlekedjenek és akkor épségben érnek haza,
elkerülhetõ lesz a baleset!
Tanulságos!
Egy cserkeszõlõi idõs hölgy 2012. február 08-án 09 óra 30
perckor bejelentést tett, hogy 2010. év nyarán Kunszentmártonban a Postán egy újság hirdetésben lévõ örökséget
kínáló kft részére befizetett csekkeken több alkalommal
2011. decemberéig összesen több mint ötvenezer forintot. A
hirdetés alapján a csekk befizetõ szelvényét is visszaküldte a
kft. részére. A bejelentés napjáig nem kapott a számára ígért
28 000 000 Ft-ból.
2012. évben ismét elmegyünk minden településre
bûnmegelõzési beszélgetéseket tartani. Tiszakürtön is megtartásra kerül a közeljövõben ilyen beszélgetés. Kérek mindenkit, hogy jöjjenek el, mert a fenti esethez hasonló
eseteket és azok megelõzési módjait mondjuk el Önöknek!
dr. Barath Éva r.õrnagy
hivatalvezetõ

NYUGDÍJAS KLUBOK TALÁLKOZÓJA
Május 26-án

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
KÜRTI KOVÁCS SÁNDORRAL
Június 23-án

VI. KÓRUSTALÁLKOZÓ
Július 14-én

FALUNAP
Sztárvendég lesz Komár László.

FELHÍVÁS
Mezõgazdasági termeléssel foglalkozók részére
A Tiszaugi Tisza Vadásztársaság Tiszasas Kossuth út 3/a
értesíti a mûködési területén a mezõgazdászokat, hogy az
esetleges vadkárok megelõzése érdekében együtt kíván
mûködni a gazdálkodókkal olyan formában, hogy megvásárol és készleten tart vadriasztó szert.
A vadriasztó szer árának 50 %-át a Vadásztársaság vállalja
fel költségként, a másik 50 %-ot pedig a tulajdonos vállalja fel az esetleges vadkárok mérséklésére.
A vadriasztó szert a földhasználónak kell kijuttatni a területre permetezés útján.
Várjuk együttmûködési szándékuk jelzését.
Az alábbi telefonszámokon lehet érdeklõdni:
06-30/4363716, 06-30/2762880, 06-30/6062184
Komlós Ferenc VT elnök

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETTEK
Szaszkó Veronika Mária és Lovas Péter
gyermeke ATTILA KÁLMÁN
Balló Éva Mária és Fodor Tamás
gyermeke HUNOR TAMÁS

ELHUNYTAK
VÁRI NAGY ÁRPÁDNÉ (Fejszés Erzsébet) Bozó M. u. 12.
KÖTELES KÁROLYNÉ (Nádudvari Teréz) Muszály szõlõ 17.
MOLNÁR JÓZSEFNÉ (Szin Julianna)
Pipa utca 8.
NAGY JÓZSEF
Felszabadulás utca 7.

TISZAKÜRTI HÍRMONDÓ

NYTSZ:B/PHF/520/80

Független falusi krónika. Megjelenik kéthavonta
Fõszerkesztõ: Kovács Istvánné.

Felelõs szerkesztõ: Mezõné Vakhal Margit.

Kiadó és szerkesztõség:Mûvelõdési Ház és Könyvtár, 5471 Tiszakürt, Táncsics M. út 2-4. Tel.:56/318-051
A számítógépes szerkesztés és tipográfia a községi könyvtárban készül.
Megvásárolható a könyvtárban, az ABC-ben és a terjesztõknél: Sós Klárika és Szõgyör Sándorné
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TISZAKÜRTI HÍRMONDÓ

Községi Költészet Napi vers- és mesemondó verseny gyõztesei - Farsang Kupa gyõztes csapata
Vásárhelyi futóverseny résztvevõi- KRESZ vetélkedõ díjazottai

