
2012.  (20. évfolyam )  4. szám FÜGGETLEN FALUSI KRÓNIKA Ára 150 Ft

IDÕSEK VILÁGNAPJA
1991 óta ünnepeljük az Idõsek Világnapja alkalmából köz-
ségünk "szépkorú", 60 éven felüli polgárait. Tiszakürtön októ-
ber 13-án került megrendezésre az ünnepség.
Tálas László polgármester úr köszöntõje, jókívánságai után a
kisiskolások irodalmi mûsorral köszöntötték a megjelenteket.
Silver táncosaink Óberna Károly és Kalló Eszter tangó, kerin-
gõ és latin táncokkal, néptánccsoportunkból Eiler László -
Mári Anita, Sonkoly Gábor - Velõ Gyöngyi szatmári táncok-
kal szórakoztatta az idõseket.

A kecskeméti Katona József Színház színmûvésze,
Sirkó László operett mûsora után -beszélgetés közben-
süteménnyel, valamint K.Tálas László és Benkó József
által felajánlott finom borral kínáltuk vendégeinket.
Köszönjük.
Az iskolásokat felkészítette Tálasné Nagy Judit tanár-
nõ, a finom süteményt Péntek Lajosné készítette.
Köszönjük munkájukat, valamint szereplõinknek a
szavalatokat, táncokat és az éneket, mellyel reméljük,
egy kellemes délutánt szereztek az érdeklõdõ vendé-
geinknek. Kné
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tiszakürt Község Önkormányzat képviselõ-testülete

megtartott rendkívüli ülésén döntött
település Belterületi szabályozási tervének és Helyi építési
szabályzatának módosításáról a megvalósítandó, eredeti
rendezési tervben meghatározott elképzeléstõl nagyobb
méretû szociális intézmény beruházás megvalósítása érde-
kében.
Ugyanezen ülésén határozott a Képviselõ-testület Tiszakürt
Belterületi szabályozási tervének módosítása kapcsán fel-
merülõ költségek biztosításáról.

Csépa község Polgármestere felkérte Keresztes Anita kör-
jegyzõt, hogy a jegyzõ helyettesítését Csépa községben lás-
sa el még szeptember hónapban is.Aképviselõ-testület hoz-
zájárult a helyettesítés meghosszabbításához 2012. szep-
tember 30.-ig.

- A képviselõ-testület módosította az önkormányzat 2012.
évi költségvetését. Erre az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévõ önkormányzatok 2012. év II. ütemben be-
nyújtásra kerülõ támogatási igényhez van szükség.
- Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy
határozott, hogy támogatási igényt nyújt be az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok II. ütem-
ben történõ támogatására.
- Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
ezen ülésén döntött arról, hogy 2013. január 1.-tõl közös
önkormányzati hivatalt kíván létrehozni Nagyrév Község
Önkormányzatával a 2013. január 1.-tõl hatályos Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény 85. §-a alapján.
- A képviselõ-testület szándéknyilatkozatot fogadott el
arról, hogy 2013. január 1.-tõl nem kívánja üzemeltetni az
iskolát. Atörvény lehetõséget ad az önkormányzatoknak az
iskola üzemeltetésére, de különbséget tesz 3000 fõ alatti és
3000 fõ feletti települések között. 3000 fõ alatt átveszi az
állam az üzemeltetési jogot és erre a jogra vissza lehet
szerzõdni, az önkormányzat saját bevételei terhére. 3000 fõ
feletti településnél meghagyja az üzemeltetést az önkor-
mányzatnál. Sajnos január 1.-tõl nem áll módunkban üze-
meltetni az iskolát.
- Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
határozott a Tiszakürt-Nagyrév Községek Gyermekjóléti és
Családsegítõ Szolgáltatás Társulása szervezeti és mûködési
szabályzatának hatályon kívül helyezésérõl. Az intézmény
ellenõrzésekor megállapították, hogy a családsegítõ szolgá-
lat nem intézményként, hanem szakfeladatként mûködik,
ezért nem szükséges a szervezeti és mûködési szabályzat.
-Az önkormányzat pályázatot nyújtott be piac kialakítására,
fedett pavilon építésére, húsbolt kialakítására, a húsboltba
eszközök beszerzésére.Az állatorvos segítségével kiválasz-
tottuk a bútorokat és eszközöket, amikre árajánlatot kértünk
a pályázathoz.

2012. július 18.-án

2012. augusztus 30. rendkívüli ülés

2012. szeptember 6. képviselõ-testületi ülés

Keresztes Anita körjegyzõ

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

SZOCIÁLIS  ÜGYEK
Szociális és Humánpolitikai Bizottság 2012. szeptember
20-i ülésén: átmeneti segélyt 5 fõ, gyógyszertámogatást 1
fõ, temetési segélyt 1 fõ, rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást 1 fõ részére állapított meg.

Kóbor kutyák helyzete a faluban

Sajnálattal tapasztaljuk mindannyian, hogy a falunkban
kóbor, gazdátlan ebek járják az utcákat. Kellemetlenséget,
idõnként károkat is okozva a lakosoknak.
Az Állatvédelmi törvény szerint a települési önkormányzat
kötelezõ feladata a település belterületén a kóbor állatok
befogása. A befogott állatokat gyepmesteri telepen kell el-
helyezni a veszettség elleni védekezés elõírási szerint 15 na-
pos megfigyelés céljából. Ezen idõszak alatt van lehetõség a
befogott állatok számára, hogy a régi vagy egy új gazdához
kerüljenek. Amennyiben a kóbor állat gazdája a befogástól
számított 15 napon belül nem válik ismertté, az állat az ál-
lam tulajdonába kerül és az elaltatása megengedett.
Az elmúlt idõszakban igen sok lakossági bejelentést köve-
tõen felvettük a kapcsolatot egy állatmenhelyet üzemeltetõ
alapítvánnyal, és egy felnõtt és 5 kiskutya elhelyezését kér-
tük. Az állatok befogatásának és menhelyen való elhelyezé-
sének igen jelentõs költségei vannak, a felnõtt kutya befogá-
sának díja 20.000,-Ft. A kutyacsalád elszállítása 50.000,-Ft
költséget jelentett önkormányzatunk számára.
Önkormányzatunk anyagi helyzete sajnos nem teszi lehetõ-
vé ezen kötelezõ önkormányzati feladat folyamatos ellá-
tását.
Kérjük a lakosságot, hogy a kóbor ebeket csak akkor szok-
tassák etetéssel lakásukhoz, ha ezt követõen az állatot saját-
jukként, felelõs gazdaként, az állattartás szabályai szerint
gondozni akarják.

Benkó Józsefné

MINDENNAPOS FOGADÓÓRA

Tisztelt Tiszakürti Lakosok!
Ha a jövõben segítségükre lehetek bármilyen ügyben, vagy
találkozót szeretnének egyeztetni velem, kérem, szemé-
lyesen jelezzék ezen igényüket a községi könyvtárban,
munkaidõben vagy telefonon az (56)318-051-es telefon-
számon! Boldog István

Országgyûlési Képviselõ

KAMASZ-PANASZ
- Nincs ki meghallgasson?
- Problémáid vannak? - Vagy csak beszélgetnél?

Akkor várunk TÉGED minden szerdán 16-17 h között a
Családsegítõ épületben, Rózsa F. út 3. ( az iskola mögött ).

Aranyi Bernadett védõnõ és
Hauck Zsuzsanna szociális munkás.



TISZAKÜRTI HÍRMONDÓ 3

A Hírmondó 2012. 2. számában bemutatásra került a
járások történelmi háttere és a rendelkezésre álló infor-
mációk, jogszabályok alapján a kialakítással kapcsolatos
elképzelések. Az elmúlt hónapokban sok részlet konkre-
tizálódott a 2013. január 1-jétõl felálló Járási Hivatalokkal
kapcsolatban, azonban így 3 hónappal a cél elõtt sem jelent-
hetjük ki biztosan, hogy már minden információ birtokában
vagyunk. Napról-napra, hétrõl-hétre változnak a kialakítás
részletei, ami Tiszakürt Község Önkormányzatától nagy-
fokú rugalmasságot igényel.
A járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) kormány-
rendelet szerint 175 járási, és 23 fõvárosi kerületi hivatal
fogja megkezdeni mûködését jövõ év kezdetén. A rendelet
mellékletében felsorakoztatva a hivatalok székhelyeit és
illetékességi területét, megtalálhatjuk Tiszakürt községet,
mely a Kunszentmártoni járáshoz fog tartozni Cibakháza,
Csépa, Cserkeszõlõ, Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd,
Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, és Tiszasas mellett.
A Kunszentmártoni Járási Hivatal a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal kirendeltségeként fog mûködni,
tehát nem lesz önálló költségvetési szerv, vezetõje a járási
hivatalvezetõ lesz. A kormányhivatalhoz hasonlóan a járási
kormányhivatal is a hivatalvezetõ által közvetlenül vezetett
járási törzshivatalból (az ezen belül mûködõ okmányiro-
dákból, vagy új nevükön kormányablakokból) és az alábbi
járási szakigazgatási szervekbõl fog állni:
- járási gyámhivatal a gyermekvédelmi, gyermekjóléti, és

gyámügyi feladatok ellátására,
- járási hivatal állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ

szakigazgatási szerve az élelmiszer-biztonsági, élelmiszer-
minõség-ellenõrzési, takarmányellenõrzési élelmiszerlánc-
felügyeleti, és állategészségügyi, illetve a falugazdász-
hálózat útján ellátott egyes földmûvelésügyi feladatok
ellátására,

- járási földhivatal az ingatlanügyi és telekalakítási
feladatok ellátására,
- járási hivatal munkaügyi kirendeltsége a foglalkoztatási,

munkaerõ-piaci feladatok ellátására,
- járási népegészségügyi intézet a népegészségügyi

feladatok ellátására.
A járási törzshivatal feladat és hatáskörét a járási törvény
szabályozza. E szerint a jegyzõtõl - tehát a Hivataltól - a
járási hivatalhoz kerülnek át a gyámhatósági feladatok, a
szociális feladatok, okmányirodai feladatok, és további
hatáskörök, amelyekre Tiszakürt Községen kis számú elõ-
fordulása miatt most nem térek ki. Az Okmányirodák
Kormányablakká válásáról már számos helyen, köztük a
médiában is hallhatott az olvasó. A gyakorlatban mindez
úgy valósul meg, hogy a korábbi hatáskörök (személy-
igazolvány, útlevél, forgalmi engedély, stb.) mellett több
ügyet tud majd az ügyfél a kormányablakban „elintézni”,
vagyis megindítani, így mind a kunszentmártoni, mind a
tiszaföldvári okmányiroda kormányablakká alakul.

Ezeréves magyar közigazgatási hagyományok
újraéledése Jász-Nagykun-Szolnok megyében  járások

II. rész

Ez mellett Cibakházán is lesz ügyfélfogadás, valamint
Tiszakürtön a Hivatal épületében is kihelyezésre kerül 2013.
január 1-jétõl egy állandó ügysegéd, aki a járási hivatali
alkalmazottként fogadja az ügyfeleket.
A tiszakürti lakosságot az átkerülõ feladatokból többnyire a
szociális terület érinti. A szociális feladat- és hatáskörök
megosztása a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátá-
sok terén úgy módosul, hogy a járási hivatal fogja megálla-
pítani az idõskorúak járadékát, és az ápolási díjat. Továbbra
is a jegyzõ állapítja meg a foglalkoztatás helyettesítõ támo-
gatást, a rendszeres szociális segélyt, a lakásteremtési támo-
gatást. Továbbra is a települési önkormányzat képviselõ-
testülete állapítja meg a Szoc. törvényben, illetve az önkor-
mányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint az
ápolási díjat, az átmeneti segélyt, a temetési segélyt.
A körjegyzõség hivatalát az átkerülõ feladatok mellett
személyi veszteség is éri, mivel az átkerülõ feladatokkal
együtt a személyt is át kell adnia a járási hivatalnak.
Tiszakürt-Nagyrév Községek Körjegyzõségétõl 2 fõ köz-
tisztviselõ kerül a járási hivatalhoz. Mindezeken túl a
személyi veszteség mellett az Önkormányzatnak biztosí-
tania kell egy irodát és a munkavégzéshez szükséges beren-
dezést, vagyont - az állandó ügysegéd számára a tiszakürti
Hivatal épületében. Az államnak történõ ingyenes átadásról
az egyeztetések, a megállapodás megkötése a cikk írása alatt
folyamatban van.
2013. január 1-je már csak pár hónapra van, de a jelenlegi
információk, jogszabályok alapján még mindig nem raj-
zolódik ki teljes körûen a járási hivatal kialakítása és Pol-
gármesteri Hivatalokat érintõ változások. Az ezzel kapcso-
latos munka mind az Országgyûlésben, mind a Kormány-
hivatalokban, mind a Polgármesteri Hivatalokban jelenleg
is folyik. Keresztes Anita körjegyzõ

PROGRAMAJÁNLÓ

Október 20-tól a mûvelõdési házban megtekinthetõ

November 17-én 15 h-kor a mûvelõdési házban

Pesti Gábor és Barta Zsuzsanna
“ Ahol a csend kezdõdik ” c. fotókiállítása

“Ki tud többet ...? vetélkedõ

November 10. Vöröskereszt rendezésében

A könyvtárban megvásárolható Kürti Kovács Sándor leg-
újabb könyve a .

Véradó vacsora és bál

Különös történetek gyermekkoromból

Várunk minden érdeklõdõt, jöjjön el és szurkoljon kedvenc
csapatának!

December 22-én 15 h-kor a mûvelõdési házban

Minden szerdán 17 h-kor
Minden pénteken 18-21 h-ig

szerdán és pénteken délután

Falukarácsonyi rendezvény

JÓGA
KAMASZTANYA

Internet
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ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS...

Tisztelt Szülõk!

Keresztes Anita körjegyzõ

Az Országgyûlés 2012. július 9-én elfogadta az egyes
szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módo-
sításáról szóló 2012. CXVIII. (Magyar
Közlöny 98. szám), mely

A törvényi szintû szabályok az új tanítási év
kezdetétõl, .

, az iskoláztatási támogatást érintõ
a következõk:

- 50 kötelezõ tanórai foglalkozás elmulasztása esetén
minden gyermekre, a gyermek életkorától, és a család jöve-
delmi helyzetétõl függetlenül

vonatkozik, azaz ilyen esetben az iskoláztatási támo-
gatás folyósítása

jogintézménye, azaz a családi
pótlékot nem kell családtámogatási folyószámlára folyó-
sítani, visszamenõleges kifizetésére ismételt iskolába járás
esetén nem kerülhet sor.
- Az iskoláztatási támogatás szünetelésének idõtartama

alatt a rászoruló, rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult gyermekek sem kaphatják meg a jelenleg
természetben nyújtott ellátást.
- A a jegyzõnek akkor kell

kezdeményeznie, ha a gyermek
nem haladják meg. Ez

jelent a hatályos szabályokhoz képest, mivel
jelenleg a szünetelés/felfüggesztés megszüntetésére csak
akkor kerülhet sor, ha a gyermek egyáltalán nem hiányzik.

- Azon tanulók esetében, akik
az 50 órás hiányzást (a szünetel-

tetés kezdetétõl a tanítási év végéig egy hónapnál rövidebb
idõ lenne hátra), a szüneteltetés csak

, azért, hogy a szankció esetükben a többi
tanulóhoz viszonyítva ne legyen aránytalan. Azon tanulók
esetén, akiknél a szüneteltetés kezdete, vagy az utolsó
felülvizsgálat óta a tanítási év végéig legalább egy hónap
eltelik, a szüneteltetés szükségességét a tanítási év végén
felül kell vizsgálni.
- Az szerint a

, ha a törvény hatályba lépését követõ elsõ felülvizs-
gálat alkalmával a gyermek 5 kötelezõ tanórai foglal-
kozásnál többet mulaszt.

Felhívom a Tisztelt Szülõk figyelmét, hogy fokozottan
fordítsanak figyelmet gyermekeik tanulmányaira és az
iskolai hiányzások elkerülésére!

számú törvényt
újraszabályozza az iskoláztatási

támogatás felfüggesztésének és szüneteltetésének
rendszerét.

2012. szeptember 1-jétõl lépnek hatályba

ugyanaz a jogkövetkez-
mény

szünetel.
- Megszûnik a felfüggesztés

szüneteltetés megszüntetését
igazolatlan hiányzásai az

öt kötelezõ tanórai foglalkozást
enyhítést

a tanítási év végéhez
közeledve gyûjtik össze

szeptember 1-jén
kezdõdik meg

átmeneti rendelkezések családtámogatási
folyószámlán összegyûjtött összeget a jogosultak elve-
szítik

A törvényben foglalt
módosítások lényegi elemei

BEMUTATKOZÁS
Tisztelt Tiszakürtiek!

Tisztelettel teszek eleget a
kérésnek, hogy a település
Hírmondójának oldalán
bemutatkozzak, ezzel is
közelebb kerülve a falu la-
kóihoz.

A2012. augusztusban kapott intézményvezetõi feladat nagy
kihívás elé állít. Reményeim szerint az eltelt majd két
évtized alatt felgyülemlett tapasztalataim felvérteztek
mindazokkal az ismeretekkel, amelyek egy közoktatási

Mészáros Mária vagyok,
1972. október 20-án szület-
tem Szentesen. Szülõfalum
Csépa, itt töltöttem eddigi
életem nagy részét, jelenleg

is itt lakom családommal. Társam TörõcsikAttila, a szentesi
II. Rákóczi Ferenc laktanyában dolgozik. Csépán
teremtettünk otthont magunknak, ahol 8 éves Borbála nevû
lányomat neveljük.
Óvodába és általános iskolába a csépai intézményekbe jár-
tam. Már felsõ tagozatos koromban kitûnt, hogy nagyon
szeretek emberek között lenni, programokat szervezni. Egy
véletlen folytán azonban Mezõgazdasági Technikumban,
Karcagon érettségiztem. Az érettségit követõen felvételi
vizsgát tettem a Debreceni Tanítóképzõ Fõiskolára, ahová
azonnal felvételt nyertem. A középiskola és a fõiskola évei
alatt sok barátságra tettem szert, megpróbáltam a közössé-
geket szolgálni, erõsíteni.
1994-ben a diploma megszerzése után a csépai Általános
Iskolába kerültem. Egy év napközis nevelõi munka után
elsõ osztályt kaptam, és egészen 2004-ig alsó tagozatos osz-
tályt tanítottam. 2004-ben megszületett a lányom, vele há-
rom évet töltöttem otthon. 2008-ban megpályáztam a csépai
Petõfi Sándor Általános Iskola tagintézmény-vezetõi állá-
sát. A pályázatot a társulási tanács pozitívan bírálta el, így
2008 szeptemberétõl tagintézmény-vezetõként dolgoztam a
csépai tagintézményben. Mivel 2012-ben a Tiszakürt-Csé-
pa intézményfenntartó társulás igazgatói állásának betölté-
sére írt pályázatom került pozitív bírálatra, így 2012. au-
gusztus óta intézményvezetõként látom el a társult intéz-
mények vezetését.
A pedagógus munkám során mindig fontosnak tartottam az
ismereteim bõvítését. Diplomám megszerzése óta több
képzésen vettem részt, melyek közül a következõket emel-
ném ki:
1995. Heurisztikus programozás tanítása, 1997. Alapfokú
Könyvtárkezelõi, 1998. Alapfokú számítógép kezelõi,
2001. Oktatás Informatikus, 2007. Gyermektánc az isko-
lában, Pedagógus szakvizsga, 2008. Közoktatás Vezetõi
szakvizsga.
Csépa község életébe a pályám kezdete óta próbálok bekap-
csolódni. Táborok szervezésével, szüreti bálos táncosok
felkészítésével próbáltam a közösséget építeni. 2002 óta
önkormányzati képviselõként kapcsolódtam be a falum éle-
tébe, a lakosok bizalmából harmadik ciklusomat töltöm
ebben a megbízatásban.

intézmény vezetéséhez szükségesek. Érzek magamban
annyi erõt és ambíciót, hogy egy iskolai közösség - diákok,
tanárok, szülõk - hasznára legyek. Bízom benne, hogy alkal-
mam lesz bizonyítani, alázattal szolgálhatom, de egyben
koordinálhatom is egy jól mûködõ oktatási intézmény cél-
jait. Tisztelettel: Mészáros Mária

intézményvezetõ
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6. Kürtkerülõ duatlon

Szeptember 29-én, Tiszakürtön hatodik alkalommal mérték
össze tudásukat a futás és kerékpározás szerelmesei.
Megnyitón az iskola igazgatónõje hangsúlyozta, hogy a
sport szeretete nem múlik el 20 vagy 30 éves korban sem. A
bölcs író gondolataival engedte útjára a versenyzõket: „ A
sport megtanít becsületesen gyõzni vagy emelt fõvel
veszíteni. Tehát a sport mindenre megtanít.”
A kellemes, õszi meleg sokakat csalogatott az iskola parko-
lójánál lévõ rajthoz. A futás útvonala a község talán leg-
szebb részén vezetett: az Arborétum melletti aszfaltúton,
majd a Tisza gátján. A kerékpározás lezárt útvonalon, a
szomszéd településre - Tiszainokára- haladt, majd vissza
ugyanazt az utat tették meg. A két település polgárõrei sokat
segítettek, hogy minden versenyzõ biztonságosan célba
érjen.
Hét település- Cserkeszõlõ, Csépa, Kunszentmárton, Szele-
vény, Szentes, Tiszainoka és Tiszakürt- iskolásai küzdöttek
egymással a minél jobb helyezésekért. Öröm volt látni a
sok-sok kipirult arcú gyermeket. Bizakodni tudunk, a spor-
tolással töltött idõ segíteni fog abban, hogy lelkileg kiegyen-
súlyozott, egészséges felnõttekké váljanak.
A felnõttek létszáma is évrõl évre növekszik, most 15-en
fogadták el a meghívást. Lelkes duatlonisták érkeztek Cser-
keszõlõrõl, Szentesrõl, Kunszentmártonból, Nagyszé-
násról. Helyieket a Tiszakürti Tornaklub négy hölgyver-
senyzõje képviselte, példamutató versenyzéssel. Nagy ová-
ció fogadta a rajtnál az esemény legidõsebb versenyzõjét,
Lõrincz Gábort, aki a maga 63 évével felvette a versenyt a
fiatalokkal. A megmérettetés után szendviccsel és üdítõvel
pótolták az elvesztett kalóriákat.

Az érmeket Mészáros Mária igazgatónõ, Mátyus Jánosné
intézményegység-vezetõ, Tálas László polgármester, a
támogatók részérõl Kiss Lajos, a Tiszakürt Községi SE
elnökhelyettese, Kakuk László, a Horváth László Tisza-
kürtért Alapítvány kuratóriumi elnöke adta át. Az I-IV.
korcsoport gyõztesei a szentesi Varga-Bringa Kerékpár-
szaküzlet- és szerviz ajándékát vették át, Varga Lajos
tulajdonos-ügyvezetõtõl.
Eredmények: I. korcsoport-lányok: 1. Balogh Zoé KDSE 2.
Ónodi Klaudia Tiszakürt 3. Mucsi Vivien Tiszakürt,- fiúk: 1.

II. korcsoportos fiúk a dobogón

II. korcsoport lányok - érmesek

Határ Márk 2. Rácz István Dominik 3. Sipos Szabolcs mind
KDSE, II. kcs.-lányok: 1. Váradi Ivett Tiszakürt 2. Kovács
Nikolett Tiszakürt 3. Meleg Fanni Cserkeszõlõi SE,- fiúk: 1.
Csikós Zoltán Tiszakürt 2. Felföldi Máté Tiszakürt 3.
Szabados Sándor KDSE, III. kcs.-lányok: 1. Dudás-Szabó
Kata Szentes 2. Mihály Regina KDSE, 3. Szabó Petra
Szelevény,- fiúk: 1. Laczkovich Bence KDSE 2. Wenner-
Várkonyi Zsombor KDSE 3. Szûcs Zoltán Tiszakürt, IV.
kcs.-lányok: 1. Tari Boglárka KDSE 2. Szabó Réka Szentes
3. Kondorosi Gréta Szentes, fiúk: 1. Polecsák Mihály 2.
Lászlóffy Dániel 3. Mihály Dániel mind KDSE, V. kcs- lány:
1. Nyerlucz Georgina Tiszakürt,- fiú: 1. Rafael Gergõ
Tiszakürt, felnõttek: nõk: 30-39 év: 1. Varga Ágnes HRSE
Szentes 2. Ladányi Andrea Varga-Bringa Szentes 3. Kovács
Zita Tiszakürt 40-49 év: 1. Fehérné Szõke Erika Tiszakürt,
férfiak: 18-29 év: 1. Gulyás Sándor Tiszakürt 30-39 év: 1.
Ratkai Zoltán Varga-Bringa Szentes 2. Kondor Csaba
Kunszentmárton 3. Varga Lajos Varga-Briga Szentes 40-49
év. 1. Farkas István Szentes 2. Valastyán János Nagyszénás
3. Nyitrai Zoltán Cserkeszõlõi SE 60 év felett: 1. Lõrinc
Gábor HRSE Szentes.
Iskolások csapatversenyében: 1. Kunszentmártoni DSE 100
p. 2. Körzeti Általános Iskola Tiszakürt 56 p. 3. Kiss Bálint
Református Általános Iskola Szentes 24 p. 4. Szelevény 6.
A verseny támogatói: Horváth László Tiszakürtért
Alapítvány, Körzeti Általános Iskola Diákönkormányzata,
Tiszakürt Községi Sportegyesület, Varga-Bringa Szerviz és
Kerékpárszaküzlet.

Szüreti futás

Szeptember 14-én délután 72-en ismét futócipõt húztak,
hogy fussanak egy jót a gyönyörû Tisza partján. Rajt az
Arborétum bejáratánál volt, az útvonal a gáton vezetett. A jó
hangulatú rendezvény végén a célba érkezõket szõlõvel és
müzli szelettel várták. A korosztályok leggyorsabb futói
ajándékot kaptak.1-2. o. Ónodi Klaudia, Szabó Martin, 3-4.
o. Kocsis Nikolett, Csikós Zoltán, 5-6. o. Jónás Krisztina,
Váradi Ivett, Zsoldos Attila, 7-8. o. Kalló Eszter, Rafael
Gergõ, középiskolások: Csizmár Dániel, felnõttek: Kovács
Zita.
Köszönet a támogatóknak: Bertók László és családja, Dr.
Kecskés Béla, Körzeti Általános Iskola Diákönkormány-
zat, Tiszakürt Községi Spotegyesület.

Paulovics Attila
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VISSZAPILLANTÓ
V. BOGRÁCSOS FÕZÕVERSENY

Augusztus 20-án 10 csapat mérte össze fõzõtudományát.
Finomabbnál finomabb ételek készültek a bográcsokban. A
zsûrinek - Zarnócz Pálné, Szabó János, Hérán József - nem
volt könnyû dolga a helyezési sorrend megállapításakor. I.
helyezett lett a harcsapaprikás túróscsuszával, készítõi
Békési Zsolt-Kovács Sándor páros. A II. és a III. helyezett
étel a birkapörkölt volt, Szabó András, ill. Tálas László-
Komlós Ferenc páros készítette. Különdíjat kapott Sári
István kakaspörköltje. De a többi versenyzõ is ízletes étke-
ket alkotott - volt gombapaprikás nokedlivel,velõs-csülkös
pacal, babgulyás, gulyásleves és fánk, tárkonyos csirkeragu
leves, kolbászos paprikáskrumpli. Valamennyi résztvevõ
oklevelet, a helyezettek kupát, a többiek egy-egy ajándékot
kaptak a zsüri tagoktól.

Az elkészített finomságokat a baráti társaságok tagjai
fogyasztották el jó étvággyal. Közben jókat beszélgettek,
iszogattak és énekelgettek a vidámabbak.
Késõ délután tértek haza a kellemes nap után.

I. helyezett - Békési Zsolt-Kovács Sándor

Kné

NYUGDÍJAS KLUB KIRÁNDULÁS

Szeptember 11-én, egy szép napsütéses napon nyugdíjas
klubunk tagjai Szarvasra kirándultak, hogy felfedezzék a
város nevezeteségeit. Az önkormányzat ingyenesen bizto-
sított autóbuszt, melyet ezúton is nagyon köszönünk.
Délelõtt az arborétum faóriásai alatt sétálgattunk, beszél-
gettünk és megcsodáltuk a kert növényvilágát. 11 órakor a
Katalin II. hajóra szálltunk és utunk során szebbnél-szebb és
sok érdekes látnivalóval gazdagodtunk. Láttuk Magyaror-
szág közepét jelzõ oszlopot, a Millenniumi emlékmûvet, a
Tessedik Sámuel templomot, gróf Bolza Pál kastélyát, a
gyalogos fahidat és az üdülõházak sorát.
Ebéd után megtekintettük a Tessedik Sámuel Múzeum kiállí
tásait, köztük a Barátság fonala kézimunka kiállítást is.
Fagyizás után indultunk haza, mert az autóbusznak idõre
kellett visszaérni.

A kis közösség összettartozását erõsítette meg ez a kirán-
dulás. Egymás társaságában tölthettünk el egy kellemes
napot. Kné

SZÜRETI MULATSÁG

Szeptember 15-én került megrendezésre hagyományõrzõ
szüreti mulatságunk. Az idén hamarabb érett meg a szõlõ,
bizonyos fajtáit szeptember elején leszüretelték. Azért sze-
rencsére néhány termelõnek köszönhetõen - Zeiselné
Füstös Ilona, Csorba László, Mojzinger Tibor - a szõlõ-
kínálgatás nem maradt el. A szõlõ mellett természe-tesen a
szõlõ levének kóstolgatása sem.A tavalyi termésbõl készült

Tálas László és Benkó József borával
kínálgatták táncosaink a közönséget minden megállónál.Az
idei szõlõ levét a helytörténeti múzeum udvavarán sotulták.
A must mellé kemencében sült kenyérlángost és kolbásszal
töltött kiflit kínáltak.

finom nedüvel,

A menet 27 fogatból és 4 lovasból állt. Községünk utcáin
végigvonulva, három megállónál táncos toborzóval, és a
kisbíró, Novák Gyula rigmusaival invitálta az embereket az
esti mulatságba.

“Már a víg szüretnek örül minden ember,
Mellyel örvendeztet bennünket szeptember,
Októbert ekképpen bíztatja elõre,
Hogy nektár lesz a bor, és máslás a lõre.“

Csokonai Vitéz Mihály: Az õsz ( részletek )
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2012. augusztus 11-én

Szeptember 12-én

Egyesületünk rész vett a Polgár-
mesterek Kupáján Erdõkürtön. Nem nagy reményekkel, de
annál nagyobb lelkesedéssel vágtunk neki ennek a tornának.
Sajnos több kulcsjátékos nem tudott velünk utazni, de akik
eljöttek mindent megtettek annak érdekében, hogy sikere-
sek legyünk. Örömmel tájékoztatom a Tisztelt olvasókat,
hogy az egyik legjobb eredményt értük el mióta 6 település
csapatai között dõl el a kupa sorsa. Nagyon szoros mérkõzé-
seket játszottunk, 3 döntetlen mellett 2 gyõzelmet arattunk,
így a nagyon szép 3. helyet szereztük meg. Külön öröm,
hogy a Torna legjobb kapusának Dr. Kecskés Béla csapat-
társunkat választották. Azt hiszem nem érdemtelenül, hi-
szen az 5 mérkõzésen összesen 1, azaz egy gólt kapott. A
csapat tagjai: Dr. Kecskés Béla, Gál József, Gál István,
Felföldi Mihály, Fehér Géza, Mucsi Antal, Kiss Lajos, ifj.
Kiss Lajos, Téren Zoltán, Kovács Márk, Csizmár Dániel,
Sóspataki Gyula.
Reméljük jövõre hazai rendezésben még ennél is jobb
helyezést érünk el.

került sor az Öregfiúk mérkõzésre
Cserkeszõlõben. Nagyon reménykedtünk, hogy a tavaszi
vereségért revansot veszünk. Jó játékkal ez sikerült is,
hiszen 2-1 arányban legyõztük a cserkei öregfiúkat. A kürti
csapat góljait Felföldi Mihály és Tamasi István szerezték.
Az elmúlt idõszakban kettõ általunk is támogatott rendez-
vény volt. Ezek pedig a szüreti futás és a Kürtkerülõ duatlon
voltak. Ezen eseményekrõl Paulovics Attila sporttársunk
bizonyára részletesen ír.
Továbbiakban szeretném még ismertetni az olvasókkal azt a
levelet, melyet a Sport Egyesület juttatott el az Iskolának a
tanévnyitóra.
“Tiszakürt Községi Sport Egyesület 2011. évben pályázatot
nyújtott be a Nemzeti Erõforrás Minisztérium Sportért
Felelõs Államtitkárságra a SPO-EJ-2011 számú pályázatra.

A pályázat célja a szabadidõsportban tevékenykedõ sport-
egyesületek (különösen diáksport egyesületek) mûködési
feltételeinek biztosítása, a feladataik ellátásához szükséges
feltételrendszer javítása, szabadidõsport eseményeken tör-
ténõ részvételük elõsegítése, valamint tevékenységük gya-
korlásához szükséges sportszerek, sporteszközök beszerzé-
sének támogatása.
A pályázat sikeres volt, melyen 450.000 Ft elnyerése mellé
+20% (90.000 Ft) önerõvel kellett rendelkezni. A pályá-
zaton nyert összeget két részben 2012. március 31-ig és
2012. június 30-ig kellett felhasználni.
Pályázat során az egyesület vezetõsége figyelembe vette,
hogy olyan sportfelszerelések kerüljenek megvásárlásra,
melyet maga a Sport Egyesület, de az Általános Iskola
tanulói is tudnak használni. Az iskola rendelkezésére átadja
a következõ sport felszereléseket.
- Ugródomb 1 db 82.500 Ft
- PVC maroklabda 120g 10 db 2.000 Ft
- Ugrókötél 3m 2 db 900 Ft
- Mászókötél 5m 1 db 6.175 Ft
- Kosárlabdaháló 4 db 2.000 Ft
- Rugby labda 2 db 11.500 Ft

A 2012/13-as tanévhez kívánunk sok sikert, a sportfelszere-
lések használatához erõt, egészséget.“

Soron következõ rendezvényeink:
Október 22. - Kürt Kupa kispályás labdarugó torna
December eleje - Bihari Kupa
December 31. - Szilveszteri Bál

A szilveszteri bál az elõzõ évhez hasonlóan batyus bál lesz.
Errõl az eseményrõl a késõbbiekben plakáton, illetve a kü-
lönbözõ internetes fórumokon tájékozódhatnak az érdek-
lõdõk.

Összesen: 105.075 Ft

Sóspataki Gyula  egyesületi tag
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ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZVE

1849. október 6-án Aradon kivégezték a szabadságharc 13
volt katonai vezetõjét, Pesten pedig gróf Batthyány Lajost
az "elsõ felelõs magyar minisztérium" elnökét.

Az aradi vértanúk kivégzésének emléknapja nemzeti gyász-
nap. Mártírhaláluk azóta jelképpé vált.A7-8.osztályos tanu-
lók ünnepi mûsorával emlékeztünk küzdelmeikre, áldozat-
vállalásaikra. Kné

Vendégünk volt a martfûi iskolások csapata, akik táncuk-
kal és helyi néptánccsoport mûsorával hangulatot adtak a
felvonulásnak. Este a bálban Roni és Ali fergeteges han-
gulatot teremtett zenéjükkel, hajnalig ropták a táncot ven-
dégeink.
Köszönjük a résztvevõ fogatosoknak és lovasoknak, hogy
az idén is vállalták a felvonulást és színesítették rendez-
vényünket. Köszönjük valamennyi segítõnek: a fõzõmes-
terek, a polgárõrök és a rendõrök áldozatos munkáját, va-
lamint szponzoraink támogatását: Tálas László polgár-
mester, Tiszazugi Hegyközségek, Apollon Travel, Varga
Antalné Cserkeszõlõ Szeszfõzde, Zeiselné Füstös Ilona,
Csorba László, Mojzinger Tibor, K. Tálas László, Benkó
József, Katona József, Kovács Sándor Ruházati- és aján-
dékbolt, Kollárné Major Erzsébet, Anda Kft, Arborétum, V
és VA Kft Lakitelek, Szõgyör Sándor és felesége, Molnár
Károlyné, Ifj. Szõgyör Sándor és menyasszonya, Bartus
Sándor, Nagycsaládosok Egyesülete, Szeleczki Károly,
Zsombik Lajosné, Dorogi Sándorné, Soós Klárika, Hérán
József és Szombati Zoltán. Köszönjük Dézsi Istvánnak a
szüreti felvonulásról készített fotókat, valamint Román
Berttalannak a videó filmet. Kné



TISZAKÜRTI HÍRMONDÓ8

Tisztelt Szerkesztõség!

Süveges János vagyok, helyi lakos és a Horgász Egyesület tagja.
Azért írom ide teljes nevem, hogy a leírtak csak is rám vonat-
koznak, nem az egyesület tagjaira.
A 20 évfolyam 3. számában megjelent „Nyílt levél a tiszakürti
horgászoknak” címû levélre szeretnék reagálni. Ezen levelem
kiigazítás, nem cáfolat. Sem jogom, sem okom cáfolni az említett
konfliktust, csak a pontatlanságokat és a szereplõket szeretném
kiigazítani. Lévén a leírás alapján magamra ismertem és nem sze-
retném, mint az a levélíró célja volt, lejáratni a horgászkö-
zösséget. Ezért nevemmel hitelesítem levelem.
2011-ben - mint már évek óta kiástuk az állást, hogy az kényelmes
és a vízpartig megközelíthetõ legyen. Ez több órás munka, ered-
ménye a felsõ részen mintegy 3,5 méter, lent 4,5 méter, amin
egyszerre 2-3 horgász fér el. Ez késõbb fontos lesz.
2011-ben a szokott módon reggel lementem horgászni. Az
állásban már voltak. Egy helyi lakos és egy kiskorú lány. Ha nem
lenne természetemtõl idegen a hangos, vagy nem illõ beszéd,
akkor sem tenném a gyerek elõtt.
Köszönés az volt, mivel mindenkinek köszönök…, legtöbbször
elõre. Az adott idõben a 40. évemet töltöttem, tehát az alapvetõ
kulturális szinttel már rendelkeztem, megjegyzem 35 évesen is
tudtam. Kizárt, hogy ilyen kijelentésre vetemedtem: -„ enyém” ez
a horgászhely. Mint tudva való a Tisza a magyar állam tulajdona.
Biztos, hogy nem szólítottam fel senkit a távozásra, esetlegesen
arra, hogy tegye lehetõvé a helyhez való hozzáférést. Ott nem volt
„pesti sport-társ és 17 éves unokája”. Ilyen leírású személyek ott
nem tartózkodtak. Viszont az ott lévõ helyi sporttárs úgy helyez-
kedett, hogy két bottal teljesen elfoglalt egy 2-3 fõre kialakított
állást, lehetetlenné téve azt, hogy más is használja. Amikor ezt
szóvá tettem, „bizonyos stílusú” választ kaptam. Mivel nem ve-
szem át beszélgetõ partnerem stílusát, így maradtam a korrekt és

udvarias észrevételnél. „Ez az állás több embernek is jó, nincs-e
megoldás?” Erre kaptam újabb „bizonyos stílusú” választ. Kb. 6
perces várakozás után átmentem egy más által kiásott egysze-
mélyes állásra, amit kb. 1,5 óra után elhagytam, mert megérkezett
az a helyi horgász, aki kialakította. Ahogy a helyi íratlan horgász
illem elõírja. Valamint azt is, hogy többszemélyes állásban úgy he-
lyezkedünk el, hogy a késõbb jövõk is odaférjenek. Hódolva en-
nek a békés és nem az egóról szóló sportnak.
Nem szoktam „beetetni” (kiigazítás), pontosan azért, mert nagyon
sok helyi és vidéki sporttárs jár erre az állásra. Így nem egy eset-
ben egy-két horgásszal együtt használtuk ki ennek a helynek az
elõnyeit.
Az említett horgászrend 24. pontját betartanám, ha létezne. Amire
utalni szeretett volna a levélíró, az a 11. Bár ez nem ír a több-
személyes helyek elfoglalásáról. Nem vétettem a „Horgász Etikai
Szabályai-ban leírtak ellen. Az állítás ellenére sem. Vígasztal az a
tény, hogy az engem ismerõ sporttársak ezt tudják, és erre a levélre
nevetve hívták fel figyelmem. Csak a helyi horgászok becsülete
miatt írtam meg ezt a levelet.
Amikor édesapám vagy én a horgászhelyre megyünk, mindig úgy
helyezkedünk el, hogy más is odaférjen. Sajnálattal olvastam a
pontatlanságokat, élveztem a hozzáköltött történetet, és némi
bánattal vettem tudomásul a rejtett sértéseket. Azonban némi
humorral túl leszek rajta.
Valóban, a vízparti barátságok igazi barátságok. Nekem van
barátom Budapesten, Kecskeméten, Ágasegyházán, Kerekegy-
házán,…, mindazokkal, akikkel barátságosan, kompromisszum-
készséggel, és az állás kialakításáért kapott tisztelettel együtt hor-
gásztunk azon az álláson, 2-3-an.
Mindezek ellenére eme „panaszos levél” írójának, valamint min-
den helyi horgászegyesületi tagnak kívánok sikeres, békés sportot.
„GÖRBÜLJÖN!!!

Tisztelettel Süveges János Mihály

HÉTFÕ
06 - 11 h Reggeli Juice
11 - 13 h Amade20
13 - 18 h Amadeus Délután
18 - 20 h „GÓÓL” sportmagazin
20 - 21 h 120 Decibel
21 - 23 h „Sziriusz”magazin  ism.
06 h-ig non-stop zene

KEDD
06 - 11 h Reggeli Juice
11 - 13 h Amade20
13 - 18 h Amadeus délután
18 - 20 h „Tempomat” autós magazin
20 - 21 h „ritmusbazár”
21 - 23 h „GOÓL” sport magazin ism.
06 h-ig non-stop zene

Az FM 102,4 MHz Amadeus Rádió MÛSOR  2012. október 22-tõl
(hallgatható Interneten és okostelefonokon is)

SZERDA
06 - 11 h Reggeli Juice
11 - 13 h Amade20
13 - 18 h Amadeus Délután
18 - 20 h Sztárparádé ism.

Viládjáró
20 - 21 h „Jazz szerda”
21 - 23 h Starsky és Hát Jazz Klub
06 h-ig majd non-stop zene

06 - 11 h Reggeli Juice
11 - 13 h Amade20
13 - 18 h Amadeus Délután
18 - 20 h „Kultusz”
20 - 21 h „Zenerulett”
21 - 23 h Tempomat ism.
06 h-ig  non-stop zene

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK
06 - 11 h Reggeli Juice
11 - 13 h Amade20
13 - 18 h Amadeus Délután
18 - 20 h „Dolce Vita” ism.
20 - 21 h „Mix-Akták” ism.
21 - 22 h Zenerulett ism.
22 - 23 h Jazzszerda ism.
08 h-ig non-stop zene

SZOMBAT
08 - 10 h  Élõ hétvégi mûsor
10 - 12 h„Zamat” gasztronómiai magazin
13 - 14 h
14 - 16 h „Kultusz”ism.
16 - 17 h Sztárportré
17 - 18 h „Világjáró”
18 - 22 h „Euro TOP 40”
22 - 24 h "Szíriusz" ezoterikus magazin
08 h-ig non-stop zene

VASÁRNAP
08 - 14 h  Élõhétvégi mûsor
14 - 16 h  Dolce Vita
16 - 17 h  Mix Akták
17 - 18 h  Ritmusbazár ism.
18 - 20 h „Zamat” ism.
20 - 22 h Erdõjárók - Vadász- és környezet
22 - 23 h Jazz Juice
06 h-ig  non-stop zene

Élõ hétvégi mûsor

A mûsor hívható telefonszáma:
06-20-614-10-24;

hirdetés: 06-20-598-34-24;

;www.facebook.com/amadeusradio

www.amadeusradio.hu
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Tisztelt emlékezõ közösség! Kedves gyerekek!

Emlékezõ beszédemet had kezdjem egy személyes élmény-
nyel. Talán 8-10 éves lehettem, amikor családi, rokoni be-
szélgetések alkalmával idõnként felmerült egy szóössze-
tétel „amikor a forradalom volt”. Ilyenkor egymást követték
a megélt, vagy másoktól hallott történetek. Ezek a történe-
tek áldozatokról, életveszélyrõl, vélt vagy valós hõsies-
ségrõl, idegenbe szakadt rokonról vagy ismerõsrõl szóltak.
A történeteket valami titokzatos légkör övezte. Valamirõl
beszéltek, amit csak szûk körben lehetett elmondani, szigo-
rúan csak a lakás falai között, csak rokonoknak vagy bizal-
mas ismerõsöknek. Ezek a történetek kíváncsivá tettek, és
szinte mániákusan kezdtem keresni azokat a könyveket,
amelyek 1956 forradalmáról vagy az akkori szóhasználattal
élve ellenforradalmáról szóltak. Évtizedek során, könyvtár-
nyi dokumentumon, emlékiraton, szépirodalmon, történeti
munkán jutottam túl, és még mindig úgy érzem, túl keveset
tudok errõl a 12 felemelõ napról. A személyes emlékezésen
túllépve, idézzük fel azokat az éveket, mik voltak a forrada-
lom elõzményei, hogyan és mi történt.
1948 nyarától a magyar és a nemzetközi politika éles for-
dulatot vett, a világot átjárta a hidegháború szele. Magyar-
országon is kiteljesedett a sztálini típusú személyi kultusz,
melyet Rákosi neve fémjelzett. A többpárti demokráciát a
kommunisták felszámolták, létrejött az egypárti diktatúra,
amit szemfényvesztõen népi demokráciának hazudtak. A
parasztságot bekényszerítették a termelõszövetkezetekbe,
megfosztották földjüktõl és gazdasági eszközeiktõl. Sok-
százezer vidéki embert arra kényszerítettek, hogy elhagyja
szûkebb hazáját, és vállaljon munkát a nagy építkezéseken a
bányákban vagy az iparban. Ott is azt tapasztalták, hogy a
feszített munkatempóval, magas normákkal elért kereset
semmire sem elegendõ. Minden híradás, a filmek, a színda-
rabok, az újságok, a könyvek, a rádió hírei, a filmhíradók a
népi demokrácia hatalmas sikereirõl szóltak. Közben a bol-
tok áru nélkül üresen tátongtak, a kenyérért, a húsért, a
tüzelõért az emberek órákig álltak sorba. Aki szót emelt a
hiányosságok ellen, netán a rendszert enyhén bíráló viccet
mesélt baráti körben, nagyon hamar az Államvédelmi Ható-
ság börtönében találta magát. A bíróságok tízezer számra
hoztak elmarasztaló ítéleteket. A rendszerre veszélyes em-
bereket internálták a recski vagy a hortobágyi internáló-
táborokba, vagy kitelepítették istenháta megetti falvakba. A
börtönök megteltek elítéltekkel, vélt bûnökért gyakran
szabtak ki halálos ítéletet. Az országra a félelem csendje
borult. Egyre többen ismerték fel a hazug, velejéig romlott
embertelen diktatúra valódi arcát.
1953 márciusában meghalt Szálin, megjelent az elsõ repe-
dés a diktatúra acél keménységûnek gondolt falán. A nagy
vezér halála Rákosi bukását is jelentette egyben. Ekkor ka-
pott miniszterelnöki megbízást Nagy Imre, az egykori föld-
osztó miniszter. Kormányprogramjában változásokat hirde-
tett: megszüntették az internálásokat, a bírósági ítéleteket
felülvizsgálták, a parasztok kiléphettek a termelõszövetke-

zetekbõl. Leállították az értelmetlen nehézipari építkezé-
seket, fejlesztették a fogyasztási cikkek gyártását. Az embe-
rek kitörõ örömmel fogadták az új irány politikáját. Vissza-
tért a jobb jövõbe vetett hit. Az írók, költõk újságírók, egye-
temi oktatók jelentõs része felocsúdva a rájuk kényszerített
többéves hallgatásból, lelkesen támogatta az új kormány-
programot és személy szerint Nagy Imrét. A miniszter-
elnöknek rövid másfél év után távozni kellett a kormány élé-
rõl, de a kiszabadult szabadabb szellemet nem lehetett többé
visszafojtani a palackba. Kritikus megszólalások színtere
lett az Irodalmi Újság és a Petõfi Kör. Olyan húsbavágó gon-
dokat feszegettek, amelyek már a rendszer nyílt kritikájának
számítottak. Az egyetemisták 1956 októberének elején
olyan, a nemzet egészét érintõ követeléseket fogalmaztak
meg, mint: a szabadság, a függetlenség, a nemzeti jelképek
szabad használata, a gazdasági hibák felelõseinek megneve-
zése, a szovjet rendszerrel való szakítás, szabad parlamenti
választások.
1956. október 23-án kora délután százezres tömeg követelte
a diákok által megfogalmazott követelések megvalósítását.
A hatalom tûzparanccsal válaszolt a követelésekre, a rádió-
hoz vonuló tömegbe lõttek. A Parlament elõtt tüntetõ tömeg
ismét Nagy Imrét követelte a kormány élére. A fiatalok a
Városligetben ledöntötték a diktatúra gyûlölt jelképét, a
hatalmas Sztálin szobrot. A diktatúra és erõszakszervezetei
órák alatt összeomlottak.Arendõrség a felkelõk mellé állt, a
hadsereg akció képtelenné vált. A bukott pártvezetõk még
mindig abban bíztak, hogy az eseményeket még megfékez-
hetik és segítségül hívták a szovjet hadsereget, hogy verje le
a felkelést. Ekkor az események éles fordulatot vettek.
Egyetemisták, fiatal szakmunkások, munkások fegyvert
szereztek és szembeszálltak a fegyveres támadással. A világ
legnagyobb hadserege meghátrált és elhagyta a fõvárost. Új
nemzeti kormány alakult, a rend megõrzésére létre hozták a
nemzetõrséget, a falvak, városok életének irányítására nem-
zeti bizottmányok alakultak, az üzemek irányítását mun-
kástanácsok vették kezükbe. Az önszervezõdõ demokrácia
rövid idõ alatt gyõzelmet aratott. Magyarországot átjárta a
szabadság lehelete. Úgy tûnt, az ország élete rövidesen
visszatér a rendes kerékvágásba. A szovjet vezetés és hazai
csatlósaik nem ezt akarták. November 4-én hajnalban a
szovjet hadsereg soha nem látott támadást intézett hazánk
ellen. A forradalom néhány napon belül elbukott. A szovjet
vezetés Kádár Jánost és elvtársait állított az ország élére.
Rövid idõn belül megkezdõdött a forradalomban részt
vevõk felelõsségre vonása. A megtorlásoktól való félelem,
vagy csak a szabad élet iránti vágy 200 ezer embert sodort a
határon túlra, 20 ezer büntetõ eljárást folytattak le a részt-
vevõkkel szemben, 2000 ítélet végzõdött különbözõ idõtar-
tamú börtönbüntetéssel és közel 200 embert ítéltek halálra.
Abosszú súlyosabb volt, mint Haynau, 1849-es megtorlása.
Mit akartak 1956 forradalmárai?
A sztálini rendszert nem, de nem akarták a háború elõtti
földesúri, kapitalista rendszert sem. Ahányan voltak mást és
mást képviseltek. Volt, aki a polgári demokráciában hitt,
mások az emberarcú szocializmusban, de egyek voltak a
szabadság, a függetlenség, az emberhez való élet, a nemzeti
büszkeség iránti elkötelezettségben.
Harcuk elbukott, de bebizonyították, hogy a diktatúrák nem
örök idõkre szólnak!

OKTÓBER 23.
Október 19-én délután tartottuk ünnepségünket. A 7-8. osz-
tályos diákok ünnepi mûsorával emlékeztünk az 56-os
eseményekre, melyet a kopjafa koszorúzása követett. Varga
Antal tanár úr a következõ ünnepi beszédet mondta el.
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TÁJÉKOZTATÁS

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012.
(VII.20.) számú közleménye alapján
nyújtható be az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó
támogatásokhoz.

: 2012. augusztus
1. - december 31. között, illetve e

egy
naptári évben legfeljebb két alkalommal,
mûködési kiadások

kifizetési kérelem

Kifizetési kérelem benyújtási idõszak
gy kifizetési kérelem-

benyújtási idõszakban több kérelem is benyújtható,
amennyiben:
- a két kifizetési kérelem benyújtása között legalább három
hónap eltelt, vagy
- a kifizetési kérelmére hozott döntést az MVH közölte az
ügyféllel, vagy
- az ugyanazon idõszakban benyújtott kérelmét legkésõbb
az újonnan benyújtott kérelme elõterjesztésével
egyidejûleg visszavonja.
Ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján

illetve
vonatkozásában évente legfeljebb

négy alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem.
128/2012. (VIII.06.) számú MVH Közlemény értelmében
lehetõség van a kifizetési kérelmeket az elektronikus
ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével elõállított elektro-
nikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül benyújtani vagy
továbbra is lehet postai úton az ügyfél lakóhelye vagy

székhelye szerinti regionális illetékességû MVH megyei
kirendeltséghez.
Kifizetési kérelem benyújtása elõtt fontos a

Megjelent
az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Ható-
ságának 97/2012 (VIII. 15.) számú Közlemény a Darányi
Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ke-
retében támogatásban részesült kedvezményezettek
tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettsége-
irõl. A megjelent módosított Arculati Kézikönyv tartal-
mazza, hogy mely új arculati elemeket kell alkalmazni az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támoga-
tott beruházásoknál.

06-56/560-294;     06-56/560-295

Mezõgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.)
számú közlemény és a kapcsolódó 122/2009. (IX.17.)
FVM rendelet és a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapos
áttanulmányozása.
A kifizetési kérelem adatlapjai megtalálhatóak az MVH
honlapján és a Tiszazugi LEADER Egyesület honlapján
is a n.
Új arculati elemek az EMVA-projekteknek -

Tiszazugi LEADER Egyesület
Helye: 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8.
Tel:
E-mail:
Honlap:

www.tiszazugleader.eu

További felvilágosítás:

tiszazug.leader@gmail.com
www.tiszazugleader.eu

Nagyistókné Kecskés Marietta
Munkaszervezet vezetõ

FIATALOK FIGYELMÉBE...

“- Ha eljön majd a nap, amikor már öregnek látsz, pedig még
nem is leszek az, kérlek, légy hozzám türelmes és próbálj
megérteni.
- Ha leeszem a ruhámat, ha nem tudok rendesen felöltözni,
légy türelmes! Jussanak eszedbe azok az idõk, amikor én
tanítottalak erre!
- Ha beszélek Hozzád, és ezerszer elismétlem ugyanazt a
dolgot, ne szakíts félbe, hallgass végig!Amikor kicsi voltál,
ezerszer kellett elolvasnom ugyanazt a mesét, míg el nem
aludtál.
- Ha látod, hogy milyen tudatlan vagyok a technikai újdon-
ságokkal kapcsolatban, adj elég idõt, és ne nézz rám gúnyos
mosollyal! Megtanítottalak sok mindenre: hogy egyél jókat,
öltözködj szépen, hogy hogyan nézz szembe az élettel.
- Ha néha nem emlékszem dolgokra, vagy elvesztem beszél-
getésünk fonalát, adj gondolkodási idõt, hogy eszembe jus-
son! És ha mégsem sikerül megtennem, ne légy ideges, és
ami a legfontosabb, az nem a mondanivalóm, hanem az,
hogy veled legyek, és figyelj rám!“ ismeretlen szerzõ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

SZERETNÉM MEGKÖSZÖNNI A CSALÁDOM NEVÉBEN
IS A KÖZSÉG LAKOSSÁGÁNAK RÉSZVÉTÉT, EGYÜTT-
ÉRZÉSÉT ÉS ANYAGI ÁLDOZATÁT FÉRJEM BENKÓ
JÓZSEF HALÁLA ALKALMÁBÓL.

Benkó Józsefné

Akció! 2012. év

Gondoljon elhunyt szeretteire!

Urnás sírok
Szimpla sírok
Dupla sírok
Családi kripta
Családi urna

Érdeklõdni, információ:  Impala Kft  06/30-536-7266

70.000 - 100.000 Ft
250.000 Ft
300.000 Ft
550.000 -1.000.000 Ft
150.000 Ft

Az árak tartalmazzák:
-betonalap
- 2 db váza
- betûírás

Garancia 50 év
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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

RENDÕRSÉGI HÍREK

Lehetõség az elkövetõknek

Az õszi-téli átállással kapcsolatosan a gépjármûvek
felkészítésére tett rendõri ajánlások:

az akkumulátor, a gumiabroncsok, a
világítás és a fékrendszer

a jól mûködõ ablaktörlõ, a
jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelõ ablakmosó
folyadék vagy a páramentesítõ.

,

Néhány nap és az elkövetõknek ismét nagyobb lehetõségük
nyílik jogellenes cselekmények elkövetésére. November
elseje környékén sokan kilátogatnak a temetõbe, hogy
virágot vigyenek elhunyt szeretteikre. Ezt az alkalmat az
elkövetõk is kihasználják.

!

A gépjármûveket - fõleg hosszabb autóút elõtt - ajánlatos
már október hónapban alaposan átnézni, megvizsgálva
minden biztonsági berendezést és tartozékot.
Elengedhetetlen

ellenõrzése. Az õszi-téli
közlekedés kapcsán ezek mellett a gépkocsival történõ
közlekedés fontos kelléke lehet

Felhívom a közúti forgalomban résztvevõk figyelmét, hogy
mindig az idõjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelõen
vezessék gépjármûveiket, próbáljanak meg fokozatosan
alkalmazkodni a megváltozott látási és útviszonyokhoz,
tekintettel az esetleges ködös, esõs, havas idõjárásra. Na-
gyobb követési távolság tartásával megelõzhetõek az erre
az idõszakra leginkább jellemzõ koccanások. Lassabb,
körültekintõbb, elõrelátóbb vezetéssel meg kell elõzni a
gyalogos baleseteket, még ha azt a gyalogos figyelmetlen-
sége váltaná is ki illetve fokozott figyelemmel kell lenni az
iskolák, buszmegállók környékén figyelmetlenül az úttestre
lépõ gyerekekre is.

Az ország területén szinte minden évben történik sajnos
vadászat alkalmával baleset. Ennek megelõzése fontos
feladata a vadászoknak és a rendõrségnek is, hiszen ember
életet is követelt már ilyen baleset. A rendõrség minden
vadásztársaságnál ellenõrizni fog néhány vadászatot, mely
a fegyvertartás szabályaira vonatkozik.
A fegyvertartási engedéllyel és a fegyver vásárlással kap-
csolatos szabályok változtak. Fegyver vásárlás-eladás ese-
tén a 60 napnál nem régebbi mûszaki vizsgával rendelkezõ
fegyvert lehet venni, illetve eladni. A mûszaki vizsga
meglétét az eladónak kell biztosítani és igazolni.

Kérek mindenkit, hogy értékeikre fokozottabban figyel-
jenek! Táskát és egyéb értéktárgyat ne hagyjanak õrizet-
lenül!! Agépkocsit ne hagyják nyitva, valamint ne hagyja-
nak benne értékes tárgyakat

Vadászati szezon

Szerencséje volt

Sikeres felderítés

2012. szeptember 03-án 16 óra 10 perckor Tiszakürt-
Bogaras külterületén egy férfi segédmotorkerékpárral köz-
lekedett a 4514-es úton Cserkeszõlõ felõl. A haladása során
a menetiránya szerinti jobb oldali poros, kavicsos útpadkára
lehaladt, ahol a jármûve megcsúszott, irányíthatatlanná vált
és a menetiránya szerinti bal oldali úttest szélén a jobb olda-
lára dõlve állt meg. A balesetet követõen a férfit - sérülései
miatt - a mentõk kórházba szállították, ahol kettõs vér minta-
vételre is sor került az alkoholos befolyásoltság megálla-
pítása végett. A szakértõi vélemény alapján a férfi a baleset
idõpontjában közepes fokú alkoholos befolyásoltság alatt
állhatott. Büntetõeljárás keretén belül folyik az eljárás
ellene.

2012 tavaszán történt néhány vagyon elleni bûncselekmény
Tiszakürt környékén. Akkor a rendõrség látókörébe került
egy fiatalkorú és egy felnõtt korú személy. Kihallgatásuk
akkor meg is történt, valamint õrizetbe vételükre is sor ke-
rült, ekkor azonban csak egy bûncselekménnyel lehetett
õket összefüggésbe hozni. Az eljárás során bizonyítást
nyert, hogy több bûncselekményben is részt vett a fenti két
elkövetõ, ezért a fiatalkorú személy ellen elfogató parancsot
bocsátott ki a Kunszentmárton Rendõrkapitányság. Ennek
eredményeként néhány napon belül elfogták és kihallgatták
a bujkáló elkövetõt.Az elfogását követõ egy héten belül az
eljárás befejezésre került, így õt 4 rendbeli vagyon elleni
bûncselekménnyel, míg a másik elkövetõt egy rendbeli
vagyon elleni bûncselekmény elkövetésével gyanúsította
meg a rendõrség.

dr. Barath Éva r.õrnagy
hivatalvezetõ

ANYAKÖNYVI HÍREK

Születés
Tálas Melinda és Tamasi István gyermeke
Kassay Tünde és Mészáros Zsolt gyermeke
Farkas Krisztina és Trencsényi Olivér Mihály

Levente Máté
Hunor Zsolt

Olivér Mihály
Házasság

gyermeke

Illés Irén és Benkó József
Molnár Annamária és  Csikós Gergõ

Tatár Imre Rákóczi út 26.
Szabó László Rákóczi út 6.
Szabó László Árvíz út 22.
Kocsis Andrásné (Tihi Erzsébet)    Rákóczi út 6.
Pályi András Táncsics Mihály u.11.
Balassa Istvánné (Ferenczi Etelka)Táncsics Mihály u.17.
Szilágyi Andrásné (Jenei Róza) Táncsics Mihály u.

Halálozás
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6. Kürtkerülõ duatlon felnõtt versenyzõi, Szüreti hangulat,
Október 23-i ünnepség,   Kürti Kovács Sándor dedikál

Iskolások az Idõsek Napján


