
2013.  (  21. évfolyam )  1. szám FÜGGETLEN FALUSI KRÓNIKA Ára 150 Ft

OVIFARSANG
Hagyományosan január 6., a vízkereszt
napjától egészen húshagyó keddig tart a
farsang, a vidám szórakozások ideje,
amikor ünneppel búcsúztatjuk a telet és
várjuk a tavaszt.
Az óvodások már február 15-én, pénteken
ráhangolódtak a télbúcsúztatásra, nagy
zajjal, hangoskodással, a „télbanya”
elégetésével és tánccal igyekeztek elûzni
a rosszat, a betegséget és a hideget.
A hagyományos óvodai farsangi karne-
válra február 16-án, szombat délután 3
órai kezdettel került sor a mûvelõdési
házban. Igazi báli hangulat fogadta az ide
érkezõ kedves vendégeket. A szülõk a
délelõtt folyamán csodaszépen feldíszí-
tették a termet. Színes szalagok, lufik és
képek voltak mindenhol.

Ezután a gyermekek énekeltek, verset
mondtak, majd mindenki bemutatkozott,
hogy minek öltözött fel. Jutalmul egy sze-
let nápolyit és fánkot kaptak a kis jelme-
zesek. A zenérõl Tompa Imre apuka gon-
doskodott, aki megteremtette a jókedvet,
vidámságot a bálon. Tombolahúzás és
zsákbamacska emelte a délután hangula-
tát. Karneválunk sikeréhez nagyon sokan
járultak támogatásaikkal. Nekik szeret-
ném segítségüket megköszönni: Tálas
László polgármester, Katona József, Kecs-
kés és Társa Bt., Nagysziget Kft., ifj. Balla
Károly és családja, id. Balla Károly és csa-
ládja. Horváth László Tiszakürtért Ala-
pítvány, Szeleczki Károly, Komlós Ferenc,
Cyber-Team Kft., Obernáné Soós Anikó,
Mojzinger Tibor, Melis Pékség Bé-
késszentandrás, Általános Iskola dolgo-
zói, Mezõ Sándorné, Hérán és Társa Bt.,
Mûvelõdési Ház dolgozói, Gácsi Kitti,
Nine Bt., Korona Abc, Községi Sport-
egyesület, Nagycsaládosok Egyesülete.

A büfében szendvics, üdítõ, kávé és sütemény volt kapható. Köszönet érte a
szülõknek és a patronálóinknak. Elsõként S Nagy Péter elõadómûvész szóra-
koztatta a közönséget, aki gitárjával és kellemes hangján énekelt gyermek-
dalaival mindenkit elbûvölt.

Továbbá köszönet a szülõknek és az óvoda dolgozóinak, akik segítették a rendezvény sikeres megvalósítását.Arendezvény
bevételébõl az udvari játéklehetõségeket szeretnénk gazdagítani. Részünkrõl tehát a téltemetés megtörtént. A többi most
már az égieken múlik. Kérjük, várjuk a jó idõt! Jusztinné Tóth Krisztina óvodapedagógus
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
- Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselõ-testülete

elfogadta az önkormányzat 2012.
évi költségvetésének elsõ félévi teljesítésérõl szóló beszá-
molót. A beszámolóból megállapítható, hogy idõarányos a
teljesítés. Nagyon fontos a mindennapi lét. Különösebb
pénzügyi problémánk jelenleg nincs, de túl sokat nem tu-
dunk költeni, a legfontosabbakat még tudjuk finanszírozni
és bízunk az eredményes év végi zárásban.
- A képviselõ-testület intézkedési tervet fogadott el a Tisza-
kürt és Nagyrév község közös önkormányzati hivatalának
létrehozására.
- Kifejezte szándékát a képviselõ-testület, hogy Nagyrév
községgel közös hivatalt kíván létrehozni. Eddig egy tár-
gyalás történt ez ügyben a nagyrévi polgármester úrral.
Még nem ismertek az anyagi lehetõségek. Számítások sze-
rint úgy tûnik, nem túl magas létszámmal dolgozhatunk a
továbbiakban.
- A képviselõ-testület módosította a szervezeti és mûködési
szabályzatát.
-Aképviselõ-testületnek is társadalmi egyeztetésre kell bo-
csátani a rendeleteit megalkotás elõtt úgy, mint ahogy az
országgyûlésnek a törvényeket. Ezt meghatározhatja ren-
deletben, vagy az SZMSZ-ében. A képviselõ-testület az
utóbbi lehetõséget választotta. A rendelet-tervezetek elhe-
lyezésre kerülnek a hirdetõtáblán és a honlapon. A
lakosságnak 5 napja lesz a véleményezésre. Csak a névvel
érkezett javaslatot fogadja el a képviselõ-testület.
- Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
csatlakozott a BURSA Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához, mint
tette azt évek óta - az Általános Szerzõdési Feltételekben
foglaltak betartásával.
- Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
árajánlatot kért szennyvízszállításra 2013. évre Tiszainoká-
tól, Kunszentmártontól és egy tiszakécskei vállalkozótól.
-Aképviselõ-testület az MTZ kistraktor üzemóradíját brut-
tó 3000 Ft-ban állapította meg.
- Szabó László vállalkozó bérleti kérelmet adott be a képvi-
selõ-testületnek a Táncsics M. u. 20. sz. alatti ingatlanra.Az
üzlet- és a lakásrészt is üzleti célra kívánta bérbe venni. A
képviselõ-testület a bérleti kérelmet elutasította, mert az
épületet csak lakás céljára kívánja bérbe adni.

- A képviselõ-testület elfogadta a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal és a Tiszakürt Községi Önkor-
mányzata közötti, a Kunszentmártoni Járási Hivatal kiala-
kításához kapcsolódó megállapodást. Felhatalmazta a pol-
gármestert annak aláírására.
- Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
egyetértett azzal, hogy a járási hivatal kialakításával Tisza-
kürtön egy státusz megszûnik, elfogadta, hogy Nagyréven
is megszûnik egy státusz, és erre a két státuszra Nagyrév
község biztosítja a két személyt.

-Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
megtárgyalta a mûvelõdési ház vezetõjének beszámolóját a
2012. évi tevékenységérõl, a 2013. évi programokról szóló

2012. október 4-i

2012. október 18. rendkívüli képviselõ-testületi ülés

2012. november 29. képviselõtestületi ülés

ülésén

tájékoztatóját, valamint elfogadta a Községi Kulturális
Központ és Könyvtár könyvtárhasználati szabályzata
módosítását.
- A képviselõ-testület elfogadta az önkormányzat 2012. évi
gazdálkodásának III. negyedévi helyzetérõl szóló
tájékoztatót és köszönetét fejezte ki a 2012. évi gazdál-
kodás eredményességéért a Pénzügyi Csoportnak.
- A képviselõ-testület elfogadta a 2013. évi költségvetési
koncepciót.
- Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
megtárgyalta a 2013. évi belsõ ellenõrzési tervet és úgy
fogadta el, hogy 2. pontként a konyha ellenõrzését veszi be
a tervbe.
-AKépviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadta az Idõsek
Klubja szakmai programját, Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát, Házirendjét.
-AKépviselõ-testület megtárgyalta a dietetikussal kötendõ
megállapodás-tervezetet és azt elfogadta. Amikor tényle-
gesen szükség lesz a dietetikus munkájára, akkor külön
megállapodást kell vele kötni.
- Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
megtárgyalta a családgondozó helyettesítésére megkö-
tendõ megállapodást és azt elfogadta.A családgondozónak
nem volt helyettese sem Tiszakürtön, sem Cserkeszõlõben,
ezért született ez a megállapodás.
- A képviselõ-testület módosította a helyi iparûzési adó-
rendeletet, az ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevé-
kenység esetén az adóátalányt naptári naponként 2.500.-Ft-
ban állapította meg.
- A Képviselõ-testület az általa 26./2011.(IV.26.) számú
határozatával jóváhagyott likviditási hitelkeret terhére, 40
000,-Ft, azaz Negyvenezer Ft hitel igénybevételét enge-
délyezte.
- A BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázatra 6 felsõok-
tatásban résztvevõ tanuló pályázott. A képviselõ-testület
minden tanulónak állapított meg támogatást, havi 2000-
4000 Ft összegben, 10 hónap idõtartamra.

- A képviselõ-testület Csépa község képviselõ-testületével
egyetértésben megszüntette az általános iskola- és óvoda-
társulást. Az iskola 2013. január 1. napjától állami fenntar-
tásba kerül, az óvoda pedig marad önkormányzati fenntar-
tásban, ezért ezen ülésen elfogadta a képviselõtestület az
óvoda alapító okiratát.
- A 2012. évi adósságkonszolidáció önkormányzati igény-
bevételéhez elfogadta a képviselõ-testület a Magyar
Államkincstárhoz benyújtandó határozatot.
- A Képviselõ-testület ezen ülésén módosította a Kun-
szentmártoni Kistérség Többcélú Társulás társulási
megállapodását.
- A képviselõ-testület együttmûködés formájában csatla-
kozik a Szolnoki Verseghy könyvtárhoz könyvtári infor-
mációs és közösségi hely létrehozásával. A könyvtár stá-
tuszát ez nem befolyásolja, ellenben szolgáltatásokat nyújt
és közel 800.000 Ft az az összeg, amihez hozzájut a tele-
pülés könyv, illetve rendezvények formájában. Ennek fejé-
ben csak mûködtetni kell a könyvtárat.Aképviselõ-testület
megbízta a polgármestert az együttmûködési megállapodás
aláírásával.

2012. december 12. rendkívüli ülés.
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- Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
2013. január 1. napjától megbízza a Tiszakürti Óvoda veze-
tõi feladatainak ellátásával az 1992.évi XXXIII. tv. 20/A §.
(2) b.) és 20 /B.§ (5) b.) pontjában foglaltak szerint Gácsi
Gyulánét, sz : Bozsik Máriát.
- A képviselõ-testület döntött arról, hogy miután a
REMONDIS Kft. szemétszállítási szerzõdése 2012. de-
cember 31.-el lejár, 2013. január 1.-tõl Tiszakürt község
közigazgatási területén a szervezett szemétszállítási köz-
szolgáltatást az INNO-SZOLNOK Kft. (1149 Budapest,
Kupa vezér útja 3.) látja el a következõ alvállalkozók
igénybevételével:
a./ cégnév: Jumbo Log Kft.
székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.
b./ cégnév: RESTONE Kft.
székhely: 5000 Szolnok, Újszászi u. 16.
c./ cégnév: ÖKO-PET Kft.
székhely: 1149 Budapest, Kupa vezér útja 3.
d./ cégnév: SUFFICIT FIX Kft.
székhely: 1149 Budapest, Kupa vezér útja 3.

- A képviselõ-testület ezen ülésén elfogadta 2013. évi
munkatervét.
- Tiszakürt Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
rendeletet alkotott az állattartás helyi szabályairól szóló
8/2007.(IV.13.) rendelet módosításáról.
- A képviselõ-testület rendeletet alkotott a szociális célú
tûzifa támogatási ellátás helyi szabályairól.
- Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
rendeletet alkotott a közterületek elnevezésérõl, valamint a
házszámozás megállapításáról, illetve azok jelölésérõl.
A Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló törvény
13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület,
illetve közintézmény nem viselheti
a./ olyan személy szemét, aki a XX. századi önkényuralmi
politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában részt vett, vagy
b./ olyan kifejezést, vagy olyan szervezet nevét, amely a
XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül
utal.
Mivel településünkön három utca neve is (Felszabadulás
utca, Ságvári Endre utca, Rózsa Ferenc utca) olyan személy
nevét, olyan kifejezést visel, mely a XX. századi önkény-
uralmi politikai rendszerre közvetlenül utal, szükséges a
rendeletalkotás, majd az utcanevek megváltoztatása.
Atörvény kimondja, a közterület-név átnevezés miatt szük-
ségessé váló hatósági igazolványok, tehát például személyi
igazolvány, vállalkozói igazolvány és forgalmi engedélyek
cseréjére vonatkozó hatósági eljárások általános illeték-
mentességét. Hivatalból kell kiállítani azoknak a személyi
okmányait, akiknek a helységnév, postai irányítószám vagy
közterület elnevezés miatt, költözéssel nem járó lakcím-
változás miatt ez indokolt.
- Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
megtárgyalta a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás
szakmai programját és azt elfogadta.
- Ugyanezen ülésén módosította a képviselõ-testület a
szervezeti és mûködési szabályzatát.
-Az Idõsek Klubja bezárását követõen a házi gondozás és

2013. január 31. képviselõ-testületi ülés

szociális étkeztetés SZMSZ-e bekerül az önkormányzat
SZMSZ-ébe, egy új fejezetbe.
- Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
csatlakozik a 2013. évi Megyei Parlagfû-mentesítési Alap-
hoz. Ehhez az alaphoz évek óta csatlakozik önkormány-
zatunk, mert a kb. 13.000,-Ft-os tagdíj befizetését követõen
lehetõségünk nyílik fûnyíró eszközökre pályázni. Az el-
múlt években sikeresek voltak ezek a pályázatok.
-AKépviselõ-testület megtárgyalta ifj. Csontos Imre lakás-
bérleti kérelmét a Tiszakürt, Táncsics M. u. 20. sz. alatti la-
kásra vonatkozóan és azt elutasította.
- Ugyanezen ülésén a képviselõ-testület tájékoztatót foga-
dott el az önkormányzat 2013. évi költségvetés-terve-
zetérõl és a polgármester két ülés között végzett munká-
járól.

Tisztelt Lakosság!

Hétfõ: 8 h -12.00 h és 13.00 h -15.30 h

Szerda: 8 h - 12.00 és 13:00 h -15.30 h
Csütörtök: 8 h - 12.00 h

Jegyzõ ügyfélfogadási ideje:
Szerda: 8 h - 12.00 és 13.00 h - 15.30 h

A hivatali létszám csökkenése miatt, valamint a folya-
matosan növekvõ feladatok miatt kérem a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy ügyeiket kizárólag ügyfélfogadási idõben szí-
veskedjenek intézni!
Ügyfélfogadási idõ 2013. március 1. napjától a következõk
szerint alakul:

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Péntek: nincs ügyfélfogadás

Az anyakönyvvezetõ a helyi igényeknek és szokásoknak
megfelelõen munka- és ügyfélfogadási idõn kívül a heti
szabad-, pihenõ-, vagy munkaszüneti napokon is ellátja a
házasságkötési feladatokat.
Rendkívüli, halaszthatatlan (haláleset, vészhelyzet, elemi
csapás) esetben, amikor az azonnali ügyintézés elmaradása
jelentõs érdek- és jogsérelemmel jár, az ügyfélfogadás ideje
egybeesik a munkaidõvel.
Nyomatékosan kérem a Tisztelt Lakosságot a fentiek betar-
tására. Köszönettel: Keresztes Anita

körjegyzõ

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

Szociális és Humánpolitikai Bizottság

2012. november 08-i ülésén: Átmeneti segély 10 fõ, gyógy-
szertámogatás 3 fõ, temetési segély 1 fõ, rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatás 2 fõ.

2012. december 13-i ülésén: Átmeneti segély 14 fõ, gyógy-
szertámogatás 2 fõ, temetési segély 4 fõ, rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatás 2 fõ.

2013. január 17-i ülésén: Átmeneti segély 18 fõ, gyógy-
szertámogatás 1 fõ, temetési segély 3 fõ.
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TÁJÉKOZTATÁS
A Kunszentmártoni Járási Hivatal egy jelentõs közigaz-
gatási reform következtében 2013. január 01. napján kezdte
meg mûködését.
Célkitûzés, hogy a legkisebb településeken is elérhetõvé
váljon az ügyintézés, ne a polgár menjen az államhoz, ha-
nem az állam menjen a polgárokhoz.
A járási legfontosabb feladata a megyei szintnél
alacsonyabb szinten intézendõ államigazgatási feladatok
ellátása, minden magyarországi állampolgár számára elér-
hetõ közelségben és magas minõségben.
A fõvárosban 23 kerületben, vidéken pedig 175 helyen jött
létre járási hivatal. Jász-Nagykun-Szolnok Megyében 9 já-
rási hivatal kezdte meg mûködését január 01. napjától.
A járási hivatalok kialakításával megvalósult az államigaz-
gatási és az önkormányzati feladatok szétválasztása is.Ajá-
rási hivatalok tehát kizárólag államigazgatási ügyeket vet-
tek át.
Csak azok az ügyek maradtak a jegyzõknél, amelyekhez a
helyi viszonyok ismerete elengedhetetlen, vagy amelyek-
ben nem országosan egységes szabályozás, hanem helyi
mérlegelési lehetõség is van: ilyen pl. a helyi adóval össze-
függõ igazgatási feladatok, birtokvédelem, hagyatéki
eljárás.

- okmányirodai feladatok (lakcím-, útlevéligaz-
gatás, gépjármû-nyilvántartás

- egyes gyám és gyermekvédelmi ügyek
- egyes szociális igazgatási ügyek
- családtámogatási ügyek
- köznevelési feladatok
- menedékjogi ügyek
- építésfelügyelet, építéshatósági feladatok
- egyéni vállalkozói igazolvány engedélyezése
- egyes kommunális, állategészségügyi hatáskörök,
- helyi védelmi bizottságok vezetése
- szabálysértési feladatok

- birtokvédelmi eljárás
- hagyatéki eljárás
- anyakönyvi igazgatás
- adóigazgatás, adóvégrehajtás
- egyes építésügyi igazgatási feladatok
- kereskedelmi engedélyezés
- parlagfû mentesítés
- iparigazgatás
- önkormányzati rendelethez kötõdõ szociális

támogatások
- gyermekvédelmi támogatások
- helyi állattartás szabályozása

A hivatal közigazgatási illetékessége: településre terjed
ki:Kunszentmárton, Tiszaföldvár, Cibakháza, Tiszakürt,
Öcsöd, Tiszasas, Csépa, Szelevény, Nagyrév, Tiszainoka,

hivatalok

Járási hivatalhoz kerültek:

Jegyzõnél maradt hatáskörök:

11

Cserkeszõlõ.

A hivatal szervezeti felépítése:
: Kunszentmárton

: Tiszaföldvár, Cibakháza
: Tiszakürt, Öcsöd, Szelevény,

Csépa és Tiszasas, valamint Cserkeszõlõ, Nagyrév és Ti-
szainoka vonatkozásában 1-1 fõ ideiglenes ügysegéd látja el
a feladatát a hét meghatározott napjain ügyfélfogadási
idõben és nyújt segítséget az állampolgároknak államigaz-
gatási ügyeik intézéséhez.
A járási törzshivatal létszáma: 28 fõ
2013-tól a járási hivatalokhoz kerültek az okmányirodák,
amelyek a járási hivatal részeként - Okmányirodai Osztály -
jelenleg is ugyanott fogadják az ügyfeleket ahol eddig is.
Ahivatal másik szervezeti egysége a Hatósági Osztály, mely
az alábbi feladatkörökben jár el:

- szabálysértés,
- alanyi jogon járó szociális és gyermekvédelmi

juttatások (ápolási díj, idõskorúak járadéka, alanyi
és normatív közgyógyellátás, egészségügyi szol-
gáltatásra való jogosultság megállapítása szociális
rászorultság révén),

- állandó és ideiglenes ügysegédek útján a kis-
településeken ügyfélfogadás biztosítása,

- földmûvelésügyi/vízügyi/kommunális és kulturális
közigazgatás területén ellátandó feladatok, kör-
nyezetvédelmi hatáskörök

- egyéb hatósági feladatok ( pld. közlekedõképesség
minõsítése tárgyában )

Járási hivatalunkban a következõ szakigazgatási szervek
mûködnek:

- járási gyámhivatal (6 fõ),
- járási földhivatal (12 fõ),
- járási munkaügyi kirendeltség (8 fõ).

A összlétszáma 54 fõ.
A népegészségügyi feladatokat a Kunszentmártoni Járási
Hivatalhoz tartozó településeken a Mezõtúri Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete látja el. A Kunszentmár-
toni Járásban a Mezõtúri Járási Hivatal Járási Állategész-
ségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatala végzi a szakigaz-
gatási szerv feladatait.
Járásunkban nem mûködik örökségvédelmi, ill. kiemelt
építésügyi szakhatóság.
A járásszékhelyek mellett, a

is lesznek

A járási rendszer képezi majd az egyablakos ügyintézés
bázisát. Ez azt jelenti, hogy a járási rendszerre épülõ kor-
mányablak hálózatnak köszönhetõen az állampolgárok
egyetlen helyen tudják hivatalos ügyeik nagy részét (közel
2400 ügytípus tekintetében) intézni 2013 végére.
Munkámmal szeretném segíteni a modernkori járások azon
célkitûzését, hogy a települések polgárai államigazgatási
ügyeiket minõségi szinten intézhessék a lakóhelyükön és
ebben szakmailag elkötelezett, autentikus ügyintézõk áll-
janak rendelkezésükre. A törvényességi szempontok mara-
déktalan érvényesítése mellett legfontosabbnak tartom,
hogy az ügyfelek bizalommal forduljanak a járási hivatal-
hoz és elégedettek legyenek a számukra nyújtott közszol-
gáltatással.

Székhelytelepülés
Kirendeltség
Állandó ügysegédi helyek

Kunszentmártoni Járási Hivatal

jelenleg okmányirodát
mûködtetõ településeken járási kormány-
ablakok.

Dr. Bodor Brigitta
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KÖZOKTATÁS
Egymást követik a változások a közoktatásban, melyek sok
esetben bizonytalanságot sugárzó kései döntések ered-
ményei. Próbálom összegyûjteni a legfontosabb változá-
sokat, melyek esetlegesen a tanulókat, az iskolánkba járó
gyerekek szüleit is érintik.
2013. január 1-étõl a teljes magyar közoktatási rendszert a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ irányítja 198 me-
gyei, illetve járási tankerületen keresztül. Központilag
történik a tanárok és az iskolákban dolgozó más alkal-
mazottak bérezése, majd késõbb a tanfelügyelet is. Mivel a
településünk 3000 fõ alá esik, így az intézmény mûköd-
tetése is állami feladattá vált. A tankerületi igazgatók dönte-
nek a munkatársak kinevezésérõl, és az igazgatók kiválasz-
tásában is központi szerepük lesz. A tiszakürti iskola a Kun-
szentmártoni Járási Tankerülethez tartozik, melynek igaz-
gatója 2012. november 1-tõl Vass Zoltán.
Már a 2012-ben indult tanévtõl változás, hogy a mindenna-
pos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás elsõ, ötödik évfo-
lyamán kezdõdõen felmenõ rendszerben megszerveztük.
A tankötelezettség befejezõdésére vonatkozó szabály szin-
tén most szeptember 1-jétõl hatályos, azzal az átmeneti ren-
delkezéssel együtt, amelynek értelmében elõször azok szá-
mára csökken 16 évre a tankötelezettségi korhatár, akik a
2011-2012. tanévben nyolcadik vagy ennél alacsonyabb év-
folyamra jártak.
Az iskoláknak 2013. március 31-ig kell felülvizsgálniuk
pedagógiai programjukat a törvénynek, illetve a keret-tan-
tervnek való megfelelõség szempontjából. Utóbbit rendelet
szabályozza. Ennek megfelelõen valószínû, hogy változás
történik a kötelezõ és a szabadon választható tantárgyak
tekintetében. Ugyanerre az idõpontra kell az iskolákban a
házirendet, a szervezeti és mûködési szabályzatot is átvizs-
gálni, majd elfogadtatni.
A törvény legtöbb újdonságát a 2013-2014-es tanév kez-
detén vezetik be. Ekkor lép életbe az általános iskolában 16
óráig szervezendõ foglalkozásokra vonatkozó szabályozás,
a pedagógus-életpályamodell, a pedagógusok új típusú
munkaidõ számítása.
Szintén akkortól hatályos az intézményvezetõk létszámára
és óraszámaira vonatozó passzus, illetve a nevelõ-oktató
munkát közvetlenül segítõk létszámára vonatkozó szabá-
lyozás.
A következõ tanévben indulnak a köznevelési Hídprog-
ramok.Atanköteles, de általános iskolát elvégezni nem tudó
vagy általános iskola elvégzését követõen továbbtanulni
nem tudó vagy nem akaró tanulók számára a köznevelési
Hídprogramok biztosítanak lehetõséget a tanulás folyta-
tására. Ezek a programok egyénre szabott segítséget nyújta-
nak a tanulóknak a középfokú nevelés-oktatásba, szakkép-
zésbe való bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz,
valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek meg-
szerzéséhez.
Szintén 2013. szeptember 1-tõl vezetik be az általános isko-
lákban felmenõ rendszerben az erkölcstant és a helyette vá-
lasztható hittant. Az erkölcstan tantárgy tanításához külön
képzettséget kell szerezniük a pedagógusoknak.
A tankönyvek a 2013/14 tanévtõl válnak fokozatosan
ingyenessé az elsõ évfolyamtól.Az iskolai tankönyvellátás-

ról központilag a Könyvtárellátó gondoskodik, a minisz-
térium minden évben felülvizsgálja a közoktatási tan-
könyvjegyzéket. Mészáros Mária igazgató

ISKOLAI SPORTEREDMÉNYEK
Mikulás futás

Játékos sportverseny

Kosárlabda

Az idõjárás nem fogadta kegyeibe, akik részt vettek ezen a
hagyományos rendezvényen. A -3 fok és csípõs, hideg szél
ellenére 36-an futottak, jó hangulatban és lelkesen teljesí-
tették a távot. A Mikulás ismét kitett magáért, hiszen min-
den célba érkezõt ajándékkal várt. Köszönet a rendezvény
támogatóinak: Körzeti Általános Iskola Diákönkormány-
zat, Tiszakürt Községi Sportegyesület.

Iskolánk 2002 óta, tizenegyedik alkalommal rendezte meg a
versenyt. Ismét zsúfolásig megtelt a tornaterem. Szûnni
nem akaró szurkolás mellett hajtották végre gyermekeink a
sokszor bátorságot, ügyességet és gyorsaságot igénylõ fel-
adatokat. Iskolánk tanulói végig vezetve,- immár tizenegy-
szeres bajnokként boldogan kapták meg az aranyérmeket.
Eredmények: 1. Körzeti Általános Iskola, Tiszakürt 13.
helyezési szám, felkészítõ: Fehérné Szõke Erika, Paulovics
Attila, 2. Kunszentmárton DSE 15 hsz., Petõfi Sándor
Általános Iskola 23 hsz.

Csapat: Ónodi Klaudia, Mucsi Vivien, Varga Dóra, Balla
Boglárka, Burai Alexandra, Fodor Viktória, Felföldi Máté,
Csikós Zoltán, Rab András, Váradi Ivett, Gáll Netta,
Kovács Nikolett, Szõcs László, Papp Ádám, Szécsi Martin.
Köszönjük a sportverseny támogatónak: Horváth László
Tiszakürtért Alapítvány, Kunszentmártoni Kistérség Több-
célú Társulás, Körzeti Általános Iskola Diákönkormányzat,
hogy hozzájárultak a sikeres megrendezéshez!

December 16-án szíves meghívásnak tettünk eleget. Tisza-
sason játszottak tanítványaink. Egymást segítve, igazi csa-
patként küzdöttek és szép gyõzelmet értek el. Tiszakürt-
Tiszasasi K.B.K 46:29.
Játszottak: Varjasi Péter, Szûcs Zoltán, Csikós Zoltán,
Felföldi Máté, Balla Boglárka, Szántó Patrik
Köszönet a kedves szülõknek a gyermekek szállításáért és a
lelkes buzdításért: Balla Károly és felesége, Felföldi
Mihály, Szántó István, Csikós Zoltán.

Pauluvics Attila
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MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Január 19-én tartott ünnepségünkön emlékeztünk a
legfontosabb kincsünkrõl, a magyar kultúráról, mely összeköti
a magyarokat és megkülönböztet bennünket más népektõl.
Ezen a napon, 1823. január 22-én Szatmárcsekén fejezte be
Kölcsey Ferenc nemzeti imádságunkat, a Himnuszt. Az Erkel
Ferenc által megzenésített vers meghallgatása utá Benke Ádám
szavalta el a költeményt. Kovács Istvánné ünnepi köszön-
tõjében kiemelte, hogy milyen fontos szerepe van annak, ha
mindenki a saját területén - iskolában, óvodában, hivatalban,
templomban, családban és közösségekben - azon munkálkodik,
hogy ápoljuk és megõrizzük kultúránkat és az a mindennapjaink
része legyen.

A köszöntõ után Tompa Dávid a Honfoglalás c. saját versét,
Tálas Judit Radnóti Miklós Hasonlatok c. versét szavalta el. A
néptánccsoport elõadásában palatkai korcsos, moldvai és
szatmári táncokat láthattunk. Szolnoki elõadóink “Az égi
vándor dala” címmel Tiszazugi költõk megzenésített verseit
adták elõ. Az iskolában mûködõ Silver táncosai latin táncokkal
szórakoztatták a közönséget. Fehér Marika kiállítását Szabolcs
Attiláné a következõ gondolatokkal ajánlotta a résztvevõk fi-
gyelmébe: “Képei érdekes, figyelem-felkeltõen színes, nem tár-
gyias formákat mutatnak. Festõjük Fehér Marika cibakházi
amatõr festõ. Önmagát spirituális ( lelki-szellemi) festõnek
tartja. Hiszi, hogy képei által kiváltott érzelmeket-gondolatokat
õ csupán közvetíti, mint a Fény gyermeke. Jelenünk egyre zûr-
zavarosabb, igen sötét jövõt jósló világából szerinte nem re-
ménytelen a kiút, ha önmagunkat és világunkat megismerjük,
így képessé válunk jó gondolatokra, érzelmekre - ezek által jó és
helyes cselekedetekre. Világunk rendkívül színes-változatos
voltát fejezik ki kompozíciói. Nem konkrét módon, de az általa
keltett érzelmeknek kell ránk hatva bennünket jó irányba
terelni. Ez az õ célja.”
Az interneten is meg lehet tekineteni mûveit és nyugott körül-
mények között elmélkedni a látottakon.
Köszönjük valamennyi szereplõ közremûködését, a sütemé-
nyeket a nyugdíjas klub tagjainak ( Molnár Károlyné, Nyíkos
Károlyné, Tóth Antalné, Mári Imréné) és a finom bort K.Tálas
Lászlónak és Benkó Józsefnek.

közönség

A Községi Kulturális Központ és Könyvtár
rendezvényeinek  tervezete

- Március 14. - 1848-as ünnepség
- Március 30.  -Húsvéti bál

- Április 13. - 25. éves a "Hulló Levelek" Nyugdíjas
Klub

- Május 1. - Majális - Tánc Világnapja - Sportnap
- Június 29. - VII. Nyárköszöntõ Kórustalálkozó
- Július 12-14. - Testvérvárosi találkozó és Falunap
( uniós pályázat függõ )

-Augusztus 20. - VI. Bográcsos Fõzõverseny
- Szeptember 14. - Szüreti mulatság ( hintós-fogatos

felvonulás és bál )
- Október12. - Idõsek Világnapja rendezvény
- November 16. - IV. "Ki tud többet?"

mûveltségi vetélkedõ munkahelyi kollektívák és
civil szervezetek részére

- December 21. - Falukarácsonyi ünnepség

Szerettelel várjuk régi és új olvasóinkat a könyvtárban
sok érdekes könyvvel,valamint internetezés és könyv-
vásárlási

( Asztalfoglalás 03.22-ig. Minimum 50 fõ jelenkezõ
esetén kerül megrendezésre.)

lehetõséggel.
Szívesen fogadjuk ötleteiket, javaslataikat
személyesen vagy a kurtmuvhaz@indamail.hu e-mail
címen. Kovács Istvánné
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Közérdekû értesítés

BÁCSVÍZ Zrt.

Tisztelt Fogyasztóink!

Magyarország az Európai Unióhoz történõ csat-
lakozásának keretében vállalta, hogy elfogadja
az Unióban érvényes elõírásokat az ivóvíz mi-
nõségének tekintetében. Ennek értelmében az
ivóvízben elõforduló bór határértéke 1000 µg/l
lett 2012. december 26-tól az Európai Bizottság
C(2012) 3686 számú döntése alapján.
Az elõírásoknak megfelelõ vízminõség elérésé-
re ivóvízminõség-javító program indult, mely-
ben az Önök települése is érintett. A program
megvalósulásáig - mely 2014-re várható - tisztí-
tási technológia alkalmazásával nem lehet a
szolgáltatott ivóvíz bórtartalmát az elvárt szint-
re csökkenteni.
Bár a vezetékes vízszolgáltatás továbbra is
folyamatosan és az eddig

a vezetéken szolgáltatott víz az
ivóvíz minõségi követelményeirõl és az elle-
nõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X.25.) Kor-
mányrendeletben meghatározott követelmé-
nyeknek nem felel majd meg maradéktalanul,
tisztálkodásra, mosásra lesz alkalmas.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a települési artézi
kutak vizsgálata is megtörtént, ezek bórtartalma
is meghaladja a határértéket, ebbõl következõen
azok vize sem tekinthetõ egészséges ivóvíznek.

a Kormány 1379/2012. (IX.20) határozata
szerint.
Elõre is köszönjük a vízszolgáltatás minõségé-
nek javítását célzó intézkedéseink iránti meg-
értésüket, türelmüket és együttmûködésüket.

megszokott minõ-
ségben történik,

Az átmeneti idõszakban az emberi fogyasz-
tásra alkalmas
3 l /fõ /nap mennyiségû ivóvizet

hétfõtõl szombatig
- 10 óra 30 perctõl 11 óráig

Tiszakürt-Bogaras, Bogaras Kft. elõtt,
- 11 órától 12 óráig

Tiszakürt buszforgó elõtt
lajtkocsiból biztosítjuk fogyasztóink számá-
ra

Nagycsaládosok Egyesületének
Tiszakürti Csoportja

Bartus Sándorné csoportvezetõ

2012-ben 19 család volt az egyesületünknek. Számos községi rendez-
vényen részt vettünk (majális, gyermeknap, falunap, fõzõverseny), de voltak
csoporton belüli programjaink is pl: anyák napja, mikulás, stb.

Legnagyobb élményt nyújtotta számunkra az augusztusi g kirándulás,
mely az országban mûködõ nagycsaládos szervezetek nagy találkozója volt.
Nagyon sok látnivaló mellett volt ugrálóvár, íjász- valamint tánc bemutatók,
játékkészítés, mézeskalács díszítés és még sok más érdekes program, melye-
ken ingyen vehettek részt gyermekeink. A kiránduláshoz az autóbuszt az ön-
kormányzat biztosította az egyesületnek, melyet ezúton is köszönjük.
A Mikulás és a Karácsonyi ünnepségünket egyszerre tartottuk meg a mûve-
lõdési házban..

tagja

yulai

A családok csomagjait a helyi vállalkozók, a Vöröskereszt, a
Nagycsaládosok Egyesülete, Vincze István és a Takarékszövetkezet töltötték
meg ajándékokkal.
A kapott ruhaadományokból, új cipõkbõl az egyesületi tagok mellett a több-
gyermekes szülõk válogathattak.
Ebben az évben is tervezzük megtartani szokásos rendezvényeinket, vala-
mint segíteni a községieket.
Szeretnénk bõvíteni csoportunkat, várjuk a fiatalabb családokat is, mivel az
alapítók gyermekeinek egy része már felnõtt, de továbbra is segíteni
szeretnénk. Hívunk és szeretettel várunk közénk!
Köszönjük mindenkinek a támogatását, mellyel segítették a nagycsaládosok
mindennapi életét.

Mindennapos fogadóóra!

Tisztelt Tiszakürti Lakosok!

Ha a jövõben segítségükre lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni velem, kérem,
személyesen jelezzék ezen igényüket a Községi Könyvtárban, munkaidõben vagy telefonon az (56) 318-051-es
telefonszámon!
Továbbá az alábbi új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek bizalommal!
E-mail: Tel: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)boldog.istvan.fogadoora@gmail.com

Boldog István Országgyûlési Képviselõ
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Sportegyesület hírei
A 2012. év utolsó negyedévében a Sportegyesület a következõ esemé-
nyeket rendezte.
Október 22-én Kürt Kupa, melyen négy csapat vett részt. A torna vég-
eredménye: 1.Tabán (Tiszakürt), 2. Olin (Cserkeszõlõ), 3. Pótkerék
(Cibakháza-Tiszakürt), 4. Nem jöttünk el. A torna gólkirálya: Mészá-
ros Martin, a legjobb játékos: Berezvai Tamás, a legjobb kapus:
Kovács Ferenc.
Akövetkezõ esemény a Bihari emléktorna volt december 2-án. Hagyo-
mányosan három sportágban - sakk, asztalitenisz és labdarúgás - kerül-
tek megrendezésre a küzdelmek. A tornán sakkban és asztaliteniszben
volt nagyobb az érdeklõdés. Ebben a két sportágban nagy küzdelem
alakult ki a versenyzõk között. Eredmények: Sakk:1. Paulovics Attila,
2. Márkuly Attila, 3. Kiss Lajos - Asztalitenisz: 1. Paulovics Attila, 2.
Urbán Zsolt, 3. ifj. Kiss Lajos. Így az összetett gyõztes, vagyis a Bihari
Imre Vándorkupa nyertese PaulovicsAttila sporttársunk lett.
A Sportegyesület rendezte meg a Szilveszteri bált, ami ismét sikeres-
nek bizonyult, hiszen most is nem csak tiszakürtiek vettek rajta részt.
Sportegyesületünk képviseletében novemberben a „Ki tud többet”
vetélkedõn a Tornaklub tagjai vettek részt kiváló eredménnyel, hiszen
elsõ helyezést értek el.A csapat tagjai: Kovács Zita, Fehérné Szõke
Erika, Szilágyiné Tóth Éva. Ezúton is gratulálunk nekik.
Egyesületünk támogatta a kistérségi Ügyesség bátorság versenyt, ami
az iskolában került megrendezésre, valamint a Mikulásfutást is.

A 2013-as év elsõ eseménye Sportegyesületünk életében a 2012
évértékelõ közgyûlése volt, melyet január 26-án tartottunk meg.
Egyesületünk 56 tagja közül 38-an megjelentek. Szép számmal
elfogadták meghívásunkat, akik az elõzõ évben támogattak bennünket,
illetve a rendezvényeinket.Az egyesület immár hagyományosan így is
kifejezi köszönetét támogatóinak. Mint minden egyesület éves
közgyûlésének megvannak a kötelezõ elemei, melyeket természetesen
mi is betartottunk és megtartottunk. A közgyûlés elfogadta a 2012. évi
beszámolókat, a 2013-as költségvetési tervet, illetve a 2013-as
eseménynaptárt. Ez évben is átadásra kerültek az elismerések.
Díjazottak a következõk: Sporttevékenységért: Felföldi Mihály és ifj.
Gál József. Társadalmi munkájáért: Tálasné Nagy Judit, Tálas Melin-
da, Katona Anett, Mucsi Antal. Külön szerény díjazásban részesült

Csikós Mihályné, aki egész évben lelkiismere-
tesen végezte a könyvelõi feladatokat.
A közgyûlésnek egyik feladata volt új elnökségi
tagok választása, mert két elnökségi tag lemon-
dott posztjáról. Titkos szavazással elnökségi ta-
goknak választottuk Tálas Juditot és Felföldi
Mihályt. A lemondott elnökségi tagoknak - Fe-
hérné Szõke Erika és Kecskés András - az egye-
sület megköszönte több éves munkáját egy kis
ajándékkal.
Néhány gondolatot szeretnék megemlíteni a
2012. évi beszámolókból. Az egyesületünk által
tervezett eseményeket többé-kevésbé sikerült
megrendeznünk. Ezek közül kiemelkedõen jól
sikerült a Gyermeknap és a Falunapi Labdarúgó
Torna. Év közben részletesen tájékoztattam a
tisztelt olvasókat az általunk rendezett és támo-
gatott eseményekrõl, így azokat most nem kívá-
nom felsorolni újra. Természetesen minden ren-
dezvénynek, eseménynek vannak költségei is.
Egyesületünk gazdálkodása ismét példaértékû
volt. Bevételünk a tagdíjakból, támogatásokból,
pályázatból és az Önkormányzat támogatásából
tevõdött össze. Ez utóbbit december végén kap-
tuk meg, így ennek felhasználása a 2013-as évre
tevõdik át. Természetesen ennek is meg lesz a
helye, hiszen ez évben Tiszakürt rendezi a Kür-
tök találkozóját, így a Polgármesterek Kupáját.
Ezúton is szeretném megköszönni valamennyi
személynek és szervezetnek, hogy támogatták
az egyesületünket és rendezvényeinket.
Pár mondatban a 2013. évi költségvetési tervrõl.
Ez évben is a tagdíjakra és a támogatásokra szá-
molunk, valamint ismét pályázunk is. A terve-
zett rendezvényeinkre, illetve az egyesületünk
által támogatott rendezvényekre 620.000 Ft-ot
biztosítunk, mely már rendelkezésünkre áll.
Természetesen ahhoz, hogy még színvonalasab-
ban tudjuk megrendezni, ezért pályázunk is.
Már az év elején benyújtottunk egy pályázatot
1.054.625 Ft összegre, melyhez 10%-os önerõ
szükséges. Ezt a pályázatot a Nemzeti Erõforrás
Minisztériuma írta ki sportfelszerelések, tárgyi
eszközök és egyesületek mûködtetésére. A pá-
lyázatunkat befogadták, érvényes, melynek el-
bírálása a napokban esedékes.
Szeretném ismertetni a

, melybõl kiemelném az elsõ idõ-
szak rendezvényeit.
- február 5.- május 7-ig tartó labdarúgó torna
Kunszentmártonban. Mióta megszûnt Tiszakür-
tön a nagypályás labdarúgó csapat, ez az elsõ na-
gyobb torna, amin részt veszünk. A bajnokság
14 héten át tart kedd esténként.
- március 16. (Március 15-e Kupa). Általános
iskolások részére sakk és asztalitenisz torna,
felnõtteknek kispályás labdarúgás.

2013-as esemény-
naptárunkat
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00:00 -  24:00 h  non stop egész napos zenés mûsor
Minden hétköznap:
06:00 - 11:00 h Reggeli Juice,

benne 08:40-tõl „Reggeli Monitor” napindító gazdasági hírek
11:00 13:00 h AMADE20 zenei slágerlista,
13:00 - 18:00 h Amadeus Délután
Ezt követõen tematikus és zenei magazinok az alábbiak szerint:

Hétfõ
18:00 - 20:00 h „GÓÓL” Sportmagazin
20:00 - 22:00h „Kapcsolódjunk” ismétlés
22:00 - 23:00 h Hang/Súly helyi rock magazin Evivel és Firkával
23:00 - 24:00 h 120 Decibel Rock magazin
majd non-stop zene kedd 06:00 h-ig

Kedd
18:00 - 19:00 h „Tempomat” autós magazin
19:00 - 20:00 h Amadeus Friss ism.
20:00 - 22:00 h „GOÓL” Sportmagazin ismétlés
majd non-stop zene szerda 06:00 h-ig
Szerda
18:00 - 19:00 h „Világjáró” - ismétlés
19:00 - 20:00 h „Ritmusbazár” ismétlés
20:00 - 22:00 h „Starsky és HÁT Jazz Klub” Zsuffa Péterrel
majd non-stop zene csütörtök 06:00 h-ig

Csütörtök
18:00 - 20:00 h  „Kultusz” - Kulturális és mûvészeti magazin
20:00  21:00 h  „Retikül”  nõi magazin ismétlés
21:00  22:00 h  „Nekem 80” retro zenei mûsor
majd non-stop zene péntek 06:00 h-ig

Péntek
18:00 - 20:00 h  „Kapcsolódjunk” Novák Péter kulturmûsor
20:00 - 21:00 h  „MIX - Akták  ismétlése
21:00  22:00 „Antonio's Funky” -  ismétlés.
majd non-stop zene szombat 08:00 h-ig

Szombat:
08:00 - 14:00 h  „Amadeus Weekend” -élõ zenés mûsor
14:00 - 16:00 h  „Kultusz” - ismétlés
16:00 - 18:00 h  „dolce Vita” életmódmagazin
18:00 - 22:00 h  „Euro TOP 40” európai slágerlista összeállítás
majd non-stop zene vasárnap 08:00 h-ig

Vasárnap:
08:00 - 15:00 h  „Amadeus Weekend”  élõ zenés mûsor

benne: 10:00 h   12:00 „Zamat” gasztronómiai
magazin
15:00 - 16:00 h  „Nekem 80” retro zenei mûsor
16:00 - 17:00 h   „Amadeus Friss”
17:00 - 18:00 h  „Retikül” nõi magazin
18:00 - 19:00 h  Ritmusbazár”
19:00 - 20:00 h  „Világjáró” utazási magazin
20:00 - 21:00 h  „Tempomat” ismétlés
21:00 - 22:00 h  „Erdõjárók” vadász és környezetvéd. magazin
22:00 - 24:00 h „Dolce Vita” ismétlés
majd non-stop zene hétfõ 06:00 h-ig

Kövecses Ferenc

2013. február 21-tõl
Amadeus

Rádió mûsora
FM 102,4

Az Úrnak 893. évében,
Besenyõk támadták az ómagyar vidéket.
A Besenyõk bátrak, s erõsek, a Magyarok eszes vitézek.
De seregünk nagy része távol hadakozik,
Magyarok egy része Bizánc oldalán csatározik,
Bolgár nép az, akivel viaskodik.

De kibékült Bizánc, s a Bolgár nép,
Magyarok ellen fordult az ostromlott nép.
Keletrõl Besenyõk, délrõl bolgárok,
Mi reménysége lehet a magyarságnak?
Nem volt más választás,
Összeült a nemzeti tanács.

Összeült a hét vezér:
Álmos, Elõd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm.
Díszes jurta, selyem, s nemez
Volt a tanácskozó díszterem.
A tanácskozók körbeültek,
S ekképp tervezgettek, beszélgettek:

Ekképp kezdi Álmos: kettõ a lehetõségünk:
Védekezünk, s odaveszünk,
Vagy menekülünk, s túlélünk.
Válasszatok ti, nemes vitézek!
Szerintem inkább becsülettel veszítsünk,
Mint gyávaként meneküljünk.

Elõd azt mondja: szégyen a futás, de hasznos,
Tán a Kárpátok közt hazát lelünk, s hasznot.
Biztonságos az a vidék,
Föld, folyó, legelõ, védelem, s biztonság.
A döntés tehát végleges,
Irány a Kárpátok, a leendõ új hazánk.

A vereczkei hágó, új hazánk kapuja,
A védelem és a jó reménység záloga.
Õseink a kaput rögtön be is zárták,
Álmost Erdélyben fel is áldozzák.
Így a remény, s szerencse száll tovább,
Árpádra, a jó utódra sok éven át.

Elõször miénk lett az Alföld,
A Bolgár mind menekült tõlünk.
Majd behódolt a Felvidék,
S a Morva nép hullott, mint fáról a levél.
Végül miénk lett Pannónia,
Kárpátoknak dicsõ magyar az ura.

TOMPA DÁVID
6. osztályos tanuló verse

Honfoglalás



VILLANYSZERELÉS

REGISZTRÁLT SZERELÕI
(E-ON) JOGOSÍTVÁNNYAL

- RÉGI ÉS ÚJ ÉPÜLETEK VILLAMOSÍTÁSA
ÉS ÚJRASZERELÉSE

- ÚJ FOGYASZTÁS-MÉRÕHELY KIALAKÍTÁSA
- TELJESÍTMÉNY NÖVELÉS
- HÁROM FÁZISRA TÖRTÉNÕ ÁTTÉRÉS

E-ON ÜGYINTÉZÉSSEL
- ÉRINTÉSVÉDELMI, TÛZVÉDELMI,

VILLÁMVÉDELMI MÉRÉSEK,
- JEGYZÕKÖNYVEK KÉSZÍTÉSE

(ÚJ ÜZLET NYITÁS ESETÉN IS )
- VILLÁMHÁRÍTÓ SZERELÉS
- HIBAELHÁRÍTÁS, VILLANYBOJLER JAVÍTÁS

BARNA ANTAL
Telefon: +36309431316

Gyorsan megkerült

Körözés, elfogás

Egy helyi férfi személyesen tett bejelentést a kapitány-
ságon, mivel 2012. december és 2013. január 28. közötti
idõben ismeretlen tettes a Tiszakürtön lévõ részben beke-
rített lakás udvarán lévõ mûhelybõl eltulajdonította a ben-
zines láncfûrészét. Lopási kár több tízezer forint volt. A
nyomozás során olyan adatok merültek fel, mely alapján az
eltulajdonított tárgy feltalálási helye megállapítást nyert. A
szentesi kapitányság munkatársainak segítségével a fûrész
lefoglalásra került egy zálogházban. Az ügy körülménye-
inek tisztázása folyamatban van.

Az intézkedõ járõr 2013. január 31-én 16 óra 50 perc körüli
idõben jelentette a kapitányság ügyeletére, hogy Tiszakürt-
Bogaras belterületén igazoltatás alá vont egy fiatalkorú sze-
mélyt. Az igazoltatás során megállapítást nyert, hogy a
fiatal fiút a Szolnok Rendõrkapitányság eltûnés miatt
körözi. Az igazoltatás alá vont személyt biztonsági
intézkedés keretein belül a Kunszentmárton RK.-ra
elõállították.

dr. Barath Éva r.õrnagy
kiemelt fõreferens
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Az INTERNET veszélyei!
A gyermek és fiatalkorúak védelme az internet káros tartal-
maival szemben egyre fontosabb és égetõen aktuális kérdés
napjainkban. Ennek oka, hogy a felnövekvõ nemzedék nap-
ról-napra otthonosabban mozog az internet világában, elõ-
szeretettel igénybe vett alkalmazásaik között nem csupán a
tartalmi szolgáltatások megtekintése áll, hanem a chatelés
és az e-mail küldés is. Elkerülhetetlen, hogy gyermekünk ne
ismerkedjen meg a számítógéppel, s 3-4 éves kora környé-
kén már túl van az elsõ kattintáson.

A védelmet legmegfelelõbben a szülõi felügyelet szolgál-
hatja, emellett szoftveres szûrõprogramok is segítségünkre
lehetnek.Atechnikai megoldások azonban soha sem helyet-
tesíthetik a szülõi felügyeletet. Ennek érdekében az interne-
tet használó gyermek szüleinek kell annak használatával és
tartalmával megismerkednie. Ekkor válhat képessé arra,
hogy megbeszélje gyermekével azokat a kérdéseket és
problémákat, amelyeket õ is észlel. Így képes lesz mege-
lõzni a bajt.
Az Internet bizonyos tartalmainál fogva jelenthet veszélyt.
A tisztességes weboldalak mellett ugyanis találkozhatunk
olyan oldalakkal, amelyek megtévesztõ, hamis információ-
kat, vagy az egészséges erkölcsi- és szellemi fejlõdésükre
káros tartalmakat, így pornográf és erõszakos tartalmú in-
formációkat közölhetnek.
Atapasztalat azt mutatja, hogy a szülõk ugyan megtanítják a
gyermekeiknek, hogy miként kezeljék, ha az utcán találkoz-
nak egy rosszindulatú emberrel.Az interneten zajló hasonló
szituációk elkerülésére azonban nem.

· A szülõ irányítsa a gyermek internetes tartalmak-
kal kapcsolatos érdeklõdését.

· Legyen a segítségére felfedezni azokat a honlapo-
kat, amelyek a számára érdekesek, hasznosak és
szórakoztatóak.

· E pozitív tartalmak elérhetõvé tétele az, amely a
leginkább jótékonyan befolyásolhatja a gyerekek
internetezési szokásait.

· Lényeges az is, hogy a szülõ legyen érdekeklõdõ
akkor, ha a gyermek valamilyen, általa felfedezett
netes újdonságról számol be, vagy éppen valami
olyanról, amely a számára nem tetszõ. Az ilyen
beszélgetések segíthetik az igényes internetezés
kialakítását.

· Az ilyen alkalmak lehetnek jók arra is, hogy
gyermekünkben tudatosítsuk, hogy a zavaró, nem
tetszõ oldalakat csak egyszerûen hagyja el, hiszen
az internetezés szabadsága éppen arra jó, hogy azt
tekintsük meg, ami számunkra hasznos és helyes.

A megelõzés lehetõségei

Nagyon fontos az ilyen oldalak mellõzése érdekében:

Részletek az ELBIR ( Elektronikus Bûnmegelõzési
Információs Rendszer )  levelébõl.



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: Sós Klárika és Szõgyör Sándorné

NYTSZ:B/PHF/520/80

- április 13. Tavasz Kupa
- május 1. Tiszakürt - Cserkeszõlõ Öregfiúk mérkõzés
- május 18.Anda Kupa
- május 25. Gyermeknap
- július 13. Falunap

Sportegyesület által is támogatott rendezvények:
- április: Nagykun Torna
- május 11. Fuss az egészségedért
- június: Körös Gát-futás
- június: Tanévzáró (jó tanuló, jó sportoló díjazás)
- szeptember: Szüreti futás
- december: Mikulásfutás, Ügyesség-bátorság próba
Fenyõ ünnepély
Amennyiben felkeltettük rendezvényeinkre az érdeklõdé-
sét, szeretettel és tisztelettel várjuk azokra. Folyamatosan
tájékoztatjuk Önöket az aktuális eseményekrõl a hirdetõ-
táblán, illetve az interneten.
Természetesen ebben az évben is várjuk a támogatásokat,
melyeket tisztelettel elfogadunk és megköszönünk.

Sóspataki Gyula
TKSE tag

EMLÉKEZÉS

özv. Köteles Károlyné
halálának 1. évfordulójára

“Elmentél végsõ utadon,

Elillantál oly gyorsan,

Mint lágy szellõ egy tavaszi hajnalon...

Elvesztél a ködben hirtelen,

De szívünkben élsz végtelen!“

Szeretõ lányod, unokád

dolgozói

FIGYELEM !

A KORONA ABC

Tiszakürt, Petõfi út 18.

2013.március 1-tõl
szombaton és vasárnap hosszabb nyitvatartási idõben

hétfõtõl péntekig 05 h -18 h -ig
szombaton 05 h - 19 h-ig
vasárnap 06 h - 18 h-ig

és  minden második héten új akciós termékekkel
várják a kedves vásárlókat!!!

ABC

ANYAKÖNYVI HÍREK

SZÜLETÉS

HALÁLOZÁS

Rottmayer Ildikó és Ogunji Patrick

Kuru Gizella és Fehér Ferenc
gyermeke

Kutas Edina és Dékány Károly
gyermeke

Plavecz Margit és Csikós Zoltán
gyermeke

Tóth Dzsenifer és Szabó Zsolt
gyermeke

Melegh Ferenc és Gácsi Tímea
gyermeke

Bodor József Árpád utca 13.
Fekete Tamásné (Varga Emília) Bozó Mátyás utca 17.
Nagy Lajosné (Bognár Erzsébet) Görbe utca 7.
Fogas György Rózsa Ferenc utca 4-6.
Szekeres Imre Rózsa Ferenc utca 4-6.
Szín Imréné (Balázs Anna) Rózsa Ferenc utca 11.
Szilágyi Andrásné (Jenei Róza) Táncsics Mihály utca 16.
Tompa Lídia Táncsics Mihály utca 62.
Barta Gyula Táncsics Mihály utca 76.

Krisztián

Donát Károly

Hanga

Viktor

Gréta Mária

gyermeke Patrick
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