2013. ( 21. évfolyam ) 2. szám

FÜGGETLEN
FALUSI KRÓNIKA
FÜGGETLEN
FALUSI KRÓNIKA

Ára 150 Ft

ISKOLAI BALLAGÁS
Ismét véget ért egy tanév. Olyan hihetetlen sebességgel
repültek el a hetek és hónapok, hogy a végzõs tanulóink a
ballagás elõtti napokban ocsúdtak fel: hamarosan végleg
búcsút mondanak iskolájuknak.
Lázas készülõdés elõzte meg a tanév egyik legszebb
ünnepét. A 7. osztály feladata volt a búcsúztatás megszervezése, az iskola épületének díszítése. Szombaton reggel a
7.-es csapat gyorsan és lelkesen öltöztette virágdíszbe a
folyosókat és a tantermeket. Az alsóbb évfolyam tanulói is
virágokkal a kezükben szállingóztak az iskola felé.
Hamarosan megtelt az aula vendégekkel. Rokonok, barátok, ismerõsök osztoztak a ballagó nyolcadikosaink érzelmekkel teli napjában.

Volt, aki vidáman és volt, aki a könnyeivel küszködve járta
végig utoljára azokat a tantermeket, amelyekben hosszúhosszú órákat töltöttek el a nyolc év alatt.
A ballagási ünnepség alkalmat teremtett arra is, hogy búcsút vegyenek a diáktársaktól, tanáraiktól, az iskola dolgozóitól és nem utolsó sorban egymástól.
Elbúcsúzni, életünk egy szakaszát lezárni, sohasem könynyû. Õk, tizenévesen még nincsenek is ennek egészen tudatában. Talán csak azt érzik, hogy valami véget ért.
Pedig most kezdõdik csak igazán az az út, ami a saját megálmodott világukhoz vezet. A megvalósítás már csak rajtuk
múlik....
Bódi Brigitta
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselõ-testület 2013. március 28-án megtartott ülésén tervet.
2013. május 30:
beszámolókat hallgatott meg:
-APolgárõrség 2012. évi tevékenységérõl
Aképviselõ-testület beszámolókat hallgatott meg:
-ASportegyesület 2012. évi tevékenységérõl
- Tiszakürt község közbiztonságának helyzetérõl, a
- „Hulló Levelek” nyugdíjas klub 2012. évi tevékenységérõl közbiztonság szilárdítása érdekében tett rendõri
- A Nagycsaládosok helyi egyesületének 2012. évi tevé- intézkedésekrõl.
kenységérõl.
- A község 2012.évi csecsemõ- és gyermekvédelmi tevé-A2012. évi belsõ ellenõrzési tevékenység eredményeirõl.
kenységérõl
- A képviselõ-testület módosította Tiszakürt Község rende- - A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi
ellátásáról
zési tervét.
- A képviselõ-testület döntött a civil szervezetek anyagi -Aképviselõ-testületi megtárgyalta Vilhelm Róza kérelmét,
azt elutasította anyagi fedezet hiánya miatt.
támogatásáról, amit az Önkormányzat az év végére ütemez.
- A képviselõ-testület döntött a parlagfû-mentesítés pályá- - A képviselõtestület zárt ülésen döntött a Tiszakürt
Községért kitüntetõ díjak odaítélésérõl és a díszpolgári cím
zathoz szükséges önerõ biztosításáról.
A parlagfû-mentesítéshez szükséges eszközök és hajtó- és (adományozásáról.
A testületi ülésekrõl készült jegyzõkönyvek hiteles másolata a
kenõanyag beszerzésére nyújtott be pályázatot az önkor- községi könyvtárban minden érdeklõdõ számára hozzáférhetõ.)
mányzat.
Tisztelt Lakosság!
- A képviselõ-testület döntött a Szabolcska köz lakóinak
kérelmérõl, szilárd útburkolat kiépítésérõl.Atestület a lakók
Sajnálattal tapasztaltuk mindannyian, hogy az elmúlt idõkérelmét nem támogatta.
szakban megszaporodtak településünk temetõjében a garáz- A képviselõ-testület döntött Varga Lukácsné kérelmérõl, a dálkodások, lopások, rongálások.
Bozó Mátyás út 12. szám alatti lakóház bérbeadásáról. A Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
testület a kérelmet támogatta, kérelmezõ részére a épületet lakosság, a Rendõrség és a Polgárõrség fokozott figyelmébérbe adta.
nek felhívása mellett a temetõ használatának szigorításával
- A képviselõ-testület döntött a Táncsics út lakóinak kérel- próbálja a további károkat és a nagymértékû sírrongálásokat
mérõl. A testület a régi közlekedési rend visszaállítását nem csökkenteni.
támogatta.
Ennek megfelelõen Tiszakürt Községi Önkormányzat
Képviselõ-testületének többször módosított 12/2000.(XI.
2013. május 02.
- Tiszakürt Község Önkormányzat képviselõ-testülete ren- 30.) sz. rendelete a köztemetõkrõl és a temetkezés rendjérõl
deletet fogadott el a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról. módosításra került.
A rendelet 7.§-a szerint gépjármûvel, motorkerékpárral
- Tiszakürt Községi Önkormányzat képviselõ-testülete móbehajtani látogatóként vagy vállalkozói munkák elvégzése
dosította az önkormányzat által fenntartott intézményekben
céljából csak a fõbejáraton keresztül, a temetõ üzemeltetõalkalmazandó intézményi és személyi térítési díjakról szóló
jének egyedi engedélyével és indokolt esetben lehet, mely
7/2004. (III. 25.) önkormányzati rendeletet.
alól orvosi igazolás alapján az Üzemeltetõ 1 évig érvényes
- A képviselõ-testület határozatot fogadott el az önkormány- felmentést adhat. A felmentés írásban, gépkocsi rendszámra
zat tulajdonában lévõ gépjármûvek viteldíjáról.
kiállított behajtási engedéllyel történik.
-Aképviselõ-testületi határozatot fogadott el 6.000.000,- Ft Gépjármûvel, kerékpárral kizárólag a temetõ fõútvonalain
lehet közlekedni.
likvidhitel felvételérõl.
- Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete mó- Építõanyagot a temetõbe beszállítani, építési vagy bontási
dosította a 11/2012.(VI. 01.) és 14/2007.(XI. 8.) rendele- munkát megkezdeni, építési, bontási anyagot, sírkövet, sírtével módosított, a köztemetõkrõl és a temetkezés rendjérõl emléket, fejfát elszállítani csak az üzemeltetõ írásbeli hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezéstõl
szóló 12/2000.(XI. 30.) rendeletet.
számított 3 napon belül el kell szállítani.
- A képviselõ-testület elfogadta a 2012. évi belsõ ellenõr- Az Üzemeltetõ ünnepi alkalmakkor a temetõi behajtást a
zési tevékenység eredményeirõl szóló beszámolót.
nagyszámú kegyeleti látogatás érdekében korlátozhatja,
- A képviselõ-testület a Tiszakürti Óvoda felújításhoz önerõt melyrõl a helyben szokásos módon a látogatókat értesíti.
biztosított.
A temetõ nyitva tart változatlan formában nyáron továbbra
is reggel 6:00-tól este 20:00 óráig, valamint télen reggel
-Atestület döntött az intézkedési terv elkészítésérõl.
- A képviselõ-testületi határozatot fogadott el Tiszakürt 8:00-tól este 18:00 óráig.
További információ a rendeletben olvasható, vagy a TiszaBozó Mátyás út 12. sz. alatti ingatlan felújításáról.
A képviselõ-testület megállapította a Tiszakürt, Bozó kürti Közös Önkormányzati Hivatalban kérhetõ.
Kérjük szíves megértésüket!
Mátyás út 12. szám alatti lakás bérleti díját.
Tisztelettel:Képviselõ-testület
Aképviselõ-testület elfogadta a 2013. évi közbeszerzési
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SZOCIÁLIS ÜGYEK

Elkészült a Piac és Húsbolt

Szociális és Humánpolitikai Bizottság

Tiszakürt Község Önkormányzata a 62/2012.(VI. 29.) VM rendeletben
megjelent pályázati felhívásra Tanyafejlesztési Program keretében pályázatot nyújtott be Piac és Húsbolt kialakítására. Pályázatunkat a Vidékfejlesztési Minisztérium a 2012. december 19-én meghozott döntéssel
21.439.098,-Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesítette.
A közbeszerzési eljárás lefolytatását követõen a projekt fizikai megvalósítása 2013. február 15-én kezdõdött meg a Pályi és Társa Bt. kivitelezésében.A2013. április 26-án lezajlott mûszaki átadással megvalósult.

2013. február 11-i ülésén: átmeneti segélyt 3 fõ,
gyógyszertámogatást 1 fõ, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 1 fõ részére állapított meg.
Április 2-i ülésén: átmeneti segélyt 4 fõ, gyógyszertámogatást 1 fõ, temetési se-gélyt 3 fõ, szociális fa támogatást 3 fõ ré-szére állapított meg.
Május 9-i ülésén: átmeneti segélyt 8 fõ, temetési
segélyt 1 fõ részére állapított meg.

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁSOK
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
SZABÓ FERENC temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek, fájdalmunkban és
gyászunkban osztoztak:
felesége és gyermekei
Köszönetet szeretnénk mondani rokonoknak,
szomszédoknak, jóbarátoknak és ismerõsöknek,
akik SOÓ KÁROLY temetésén részt vettek,
koszorúikkal és vcirágaikkal mély gyászunkban
együtt osztoztak:
felesége, gyermekei és unokája

Elkészült egy 14,4 m2-es húsüzlet, egy 4,1 m2-es árú átvevõ, egy 2,2 m2-es
ládamosó, egy 3.5 m2-es öltözõ és egy 3,9 m2-es wc, mosdó, valamint 7.2
m2-es nõi és mozgáskorlátozott wc, elõtérrel és 8,9 m2-es férfi wc elõtérrel.
A kerítéssel körbevett udvaron megépítésre került 24 méter fedett elárusító
pavilon a kistermelõk és kereskedõk számára. Az építmény használatba
vételének, és a piac üzemeltetésének engedélyezési eljárása jelenleg még
folyamatban van. Az engedélyek beszerzését követõen vehetik birtokba a
létesítményt a kereskedõk és a vásárlók.
Benkó Józsefné

ÜGYFÉLFOGADÁS
TISZAKÜRT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA

Hétfõ:
Szerda:
Csütörtök:

8 h-12 h , 13 h - 15 h
8 h-12 h , 13 h - 15 h
8 h- 15 h

Tavaszi zsongás
az óvodában
Télbúcsúztatónk után már nagyon vártuk a jó idõt, a meleg
napsugarakat, melyek elég nehezen érkeztek meg.
A tavaszi idõszak pedig sok érdekes, élménydús programot
tartogatott gyermekeink számára.
Az elmúlt évekhez hasonlóan óvodánk most is benevezett a
kistérségi sportnapra, amely az idén a „Tótágas Torna
Túra” néven lett meghirdetve. Március 18-án a Pillangó
csoport minden tagja részt vett ezen a sportrendezvényen,
ki versenyzõként, ki szurkolóként. Elõzetesen sokat készültünk erre a napra. A feladatokat nagyon élvezték a gyerekek
és a versenyzõ szülõk egyaránt. Szurkolásból, biztatásból,
küzdeni akarásból nem volt hiány; gyermekeink becsülettel
helytálltak a nehéz mezõnyben. A sikeres részvételért csoportunk a „legigyekvõbb csapat” címet kapta.
A felkészülést segítette a Községi Sportegyesülettõl kapott
futóbicikli; ilyen sporteszközzel eddig még nem rendelkezett óvodánk.

Pillangó csoport a “ Tótágas Torna Túra” versenyen

Április 27-én került sor a „Körös-körül” környezeti
tehetségnapra, szintén Kunszentmártonban, melyen 6
fõs csapattal vettünk részt. Ez a verseny is komoly kihívást
jelentett gyermekeink számára. Sok érdekes feladat várta a
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6 fõs csapat az óvó nénikkel

KRESZ versenyen

résztvevõket, kikapcsolódásként pedig bábelõadás szórakoztatta õket. Nagyon jól szervezett, érdekes vetélkedõben
volt részünk. Csapatunk a virágültetésben és falevelek felismerésében volt a legtehetségesebb. A jutalom egy oklevél,
mindenkinek egy kifestõ füzet és csapatonként egy finom
csokoládétorta volt.
Május 9-én és 10-én évzáróval egybekötve tartottuk az
Anyák napi ünnepélyt. Tavaszi versekkel, dalokkal, táncokkal köszöntöttük vendégeinket. A „Süni” csoportosok
tavasztündért készítettek, a „Pillangó” csoportosok a virágkosár mellé saját kezûleg készített muffinnal lepték meg az
Édesanyákat.

Május 24-én a Pillangó csoport Budapesten a „PindurPandur” országos mini KRESZ versenyen 4 fõ elméleti, 4
fõ gyakorlati feladatot oldott meg. A többiek szurkoltak nekik, majd a nap hátralévõ részében színes programok szórakoztatták az ország minden szögletébõl odasereglett gyermekeket. Délután minden csapat ajándékkal térhetett haza.

a Pillangó csoport elkísérte társait Bp-re

Anyák napján

Május 16-án a csoport Csongrád-Bokroson, az úgynevezett
„Vadnyugati városban” volt kirándulni.
Sok színes programban volt részünk, a gyerekek új, érdekes
játékokat próbálhattak ki. Volt mocsárjárás, patkó célbadobás, kincskeresés, hordólovaglás, lovaskocsikázás. Nagyon tartalmas, vidám napot töltöttünk együtt.
A „Süni” csoportosok május 21-én kirándultak Kecskemétre. A nap nagy részét a Vadasparkban töltötték el, nagyon
sok érdekes és egzotikus állatot ismerhettek meg a gyerekek. Volt olyan is, aki akkor járt elõször ilyen helyen.
Ezután a McDonalds-ban megebédeltek és végül együtt
fagyizott a csoport.Aki ott volt, nagyon jól érezte magát.

Május 25-én a Községi Sportegyesület szervezésében a
település gyermekeit egész napos program várta. A különbözõ játékok mellett minden résztvevõt finom ebéddel leptek meg a szervezõk.
A tervezett családi délutánt a kedvezõtlen idõjárás miatt
nem tudtuk megtartani.
A leendõ elsõs tanító néni többször is ellátogatott a csoportba, ismerkedett a gyermekekkel, megfigyelte õket a különbözõ tevékenységek közben.
Visszatérve az elmúlt hetek eseményeire, tartalmas, élményekben gazdag tavaszi idõszakot zártunk le.
Gácsi Gyuláné óvoda vezetõ
Vicc:
Akisbéka sétál az úton.
Egyszer csak egy elágazáshoz ér és megdöbbenve olvassa:
"Balra a szépek, jobbra az okosak."
Akisbéka felsóhajt: - Most szakadjak ketté?
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Gyermeknap
2013. május 25. Borús májusi reggel. Napok óta változékony az idõjárás, hol esik, hol fúj. Gyerek és felnõtt izgatottan nézi az eget. Reménykedünk, hogy nem lesz esõ, hiszen elérkezett az a nap, amelyet már nagyon vártunk.
Tiszakürt Község Sportegyesülete, Nagycsaládosok Egyesülete, SzMK, Körzeti Általános Iskola közös szervezésében a Gyermeknap.
Délelõtt 9 órakor gyülekeztünk a sportpályán. A megnyitó
után kezdõdtek a programok. Kosárlabda, szörpivás, lufiborotválás, arcfestés, amelynek nagyon nagy sikere volt.
Néhány óra múlva „cicák, vámpírok, pillangók” lepték el a
sportpályát. „Rettegjen” a Tisza! A díszkútban igazi kis
horgászok mutatták meg, hogyan kell halat fogni. A lelkesedés olyan nagy volt, hogy talán az élõ folyón is próbálkozni fognak. Nagy sikere volt a célbadobásnak, sorok álltak, hogy megmutathassák a gyerekek, milyen ügyesek.
eMiközben zajlottak a programok, ínycsiklandozó illatok
keringtk a levegõben. A 4 fõszakács: Komlós Ferenc, Tatár Sándor, Bordás István, Gulyás Kálmán bográcsban
öregtarhonyát fõzött Berezvai József segítségével.
Miközben az ebédre vártunk S. Nagy Péter dalaival
szórakoztatta a nagyérdemû közönséget. Elérkezett az
ebéd ideje. Nagy volt a választék. Csípõs, kicsit csípõs,
édes tarhonya. Min-degyik finom volt. Megtartjuk a
szakácsokat! Na és a fi-nom uborkasali, azt se felejtsük el!
Ebéd után desszertként következett a
lepényevés lekvárral, utána a lisztfújás. Jókat nevettünk a gyerekek arcán, ahogy a lekvárra rárakodott a
liszt. A finom lepény Szaszkó Kálmán kunszentmártoni pék felajánlása volt. Köszönjük!
Az aszfalton sorra készültek a
szebbnél szebb rajzok. Egy kis pihenõ után a pályán elkezdõdött a sorverseny.
A csapatok érdekes feladatokban mutatták meg ügyességüket. Sokat nevettünk, gyõztes „nem volt”, hiszen a játékban mindenki gyõztes. A színpadon elkezdõdött a hullahopp karika verseny és a kakasviadal. Csak úgy pörögtek a
karikák. Ezt követte a nagy sikerû limbó. A tánc és zene ezzel nem ért véget, Nagy Zita kengyeli énekesnõ vidám dalaival felvidított mindenkit. Ezután ismét szurkolhattunk
az apák-fiúk, anyák-lányok focimeccsen. A labda gurultgurult és mi lelkesítettük a focistákat. Na és a Kalandpark!
Az egy igazi élmény volt minden résztvevõ számára. A
parkolóban felállított légvár nagy örömet okozott egész
nap a gyerekeknek. Kacagásuktól volt hangos a környék.
Közeledett az este. Ismét izgatottan néztük az eget. Esik,
nem esik, hiszen itt a tábortûz gyújtás ideje. Egyszer csak a
lángok magasba szöktek, nagyon szép volt.
Ez a nap igazán tartalmas, jó hangulatú nap volt. A falu
apraja-nagyja együtt töltötte a Gyereknapot. Várost meghazudtoló módon bizonyította, ha összefogunk, tartalmas
programokat tudunk szervezni. Köszönet minden támogatónak, segítõnek, résztvevõnek, akik hozzájárultak a
program színvonalának emeléséhez! A gyerekek nevében:
Kovácsné Doma Ildikó DÖK segítõ pedagógus

KRESZ verseny
2013. április 25-én Kunszentmártonban voltunk Járási
KRESZ versenyen. Reggel 9.30-kor tesztlapok kitöltésével
kezdtük a versenyt, majd a gyakorlati (kerékpározás) feladatok következtek. Itt a legtöbben jól szerepeltek. Nagy
örömmel fogadtuk, hogy továbbjutottunk a megyei versenyre és hazafelé jutalmul fagyiztunk is.
A megyei versenyt 2013. május 11-én rendezték meg Szolnokon, ahol mi képviselhettük iskolánkat. A gyakorlati feladatokat a tesztlapok kitöltése követte. 25 versenyzõ mérhette össze tudását. Amikor végeztünk a Szolnoki Vöröskereszt tartott bemutatót arról, hogy mit kell tenni, ha balesethez érkezünk. Az eredményhirdetésen tárgyjutalomban
és emléklapban részesült csapatunk.
Köszönjük Hajdú Lajos bácsinak a lelkiismeretes munkát
és a felkészítést!
Váradi Ivett és Tóth Attila

ISKOLAI SPORT
Vásárhelyi Futófesztivál
Nyolcadik alkalommal 18-an utaztunk Kecskemétre erre a
hagyományos tavaszi versenyre. A hideg idõ ellenére népes
mezõny vágott neki a különbözõ távoknak. Végig jó hangulatú volt a sportesemény, ahol iskolásaink ismét érmeket
szereztek. 5-6. osztály: Váradi Ivett 5. hely, Zsoldos Attila
4.hely, Dóczi Zoltán 5. hely, 7-8. osztály: 1. hely: Kalló
Eszter, 2. Szántó Anita, 3. Oberna Réka, 5. Büttösi Dorina.
Rafael Gergõ 2,5 km-en elsõ lett. Paulovics Attila 10,4 kmen korosztályában 2. helyezést ért el.

tiszakürti lányok a dobogón

I. X-Games húsvéti sor-és váltóverseny
Március 31-én részt vettünk Tiszaugon az X-Games Ifjúsági és Sportcentrum megnyitóján. Ennek keretében sor- és
váltóversenyt is rendeztek. A tiszakécskei iskolásokkal mértük össze tudásunkat. Végig fej-fej mellett haladt a két csapat, végül az utolsó feladat (ugrókötelezés) döntött. Sikerült gyõzni, így a csapat egy éjszakára szóló ingyenes szállást nyert a budapesti Pesti Szállóba. A gyõztes csapat tagjai:
Balla Boglárka, Burai Ádám, Burai Alexandra, Dóczi
Zoltán, Fehér Erik, Felföldi Barbara, Felföldi Máté, Gáll
Netta, Jónás Krisztina, Kalló Eszter, Kocsis Bertalan, Oberna Réka, Téren Dávid, Váradi Ivett.
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Dobd a kosárba! Megyei találkozó
Április 27-én Szolnokon rendezte meg a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetsége a 2003-2004-ben
született gyermekek számára a megyei találkozót,
amelyen 9 csapat vett részt. Iskolásaink is lelkesen
kapcsolódtak be a programba és heti 2 alkalommal
szorgalmasan pattogtatják a labdát. A találkozón labdavezetéses váltóversenyek és egy „Add tovább és
fuss” pontszerzõ játék volt. Utóbbiban a gyõztes csapat
ellen csak az utolsó pillanatokban kaptunk ki 4 ponttal.
Végül összesítésben 5. helyezést értünk el.
Játszottak: Balla Boglárka, Burai Alexandra, Csikós
Zoltán, Sõrés András, Rácz Gergõ, Utassy Natália,
Péter Márk, Mucsi Vivien, Felföldi Máté, Rab András,
Fodor Ervin, Szabó Zoltán.

Buzás János Futó Emlékverseny

Tiszakürti érmesek: II. kcs 1. Csikós Zoltán, 2. Felföldi Máté. IV.
kcs. 1. Kalló Eszter. 18-29 év 4 km: 3. Szántó Anita.30-39 év 4
km: 2. Kovács Zita, 3. Fodor Éva, 40-49 év 4000 m: 1. Fehérné
Szõke Erika, 3. Asztalosné Pereczes Anita, 50-59 év 4 km: 1.
Felföldi Mihály, 30-39 év 8 km: 3. Csikós Zoltán. Köszönet a
verseny támogatóinak: Agro TÜZÉP Kft.-Komlós Ferenc és
családja, Arborétum, Budapest Sportiroda (médiatámogató),
Complex Training Kalandpark - Gerebics Balázs, Dr. Kiss
Györgyné, Fejedelmi Pékség-Tiszakécske, Hérán és Társa Bt.Virágbolt, Horváth László Tiszakürtért Alapítvány, Korona Abc Szabó László, Körös Pharma Kft.-Szent István Gyógyszertár,
Tiszakürt; Körzeti Általános Iskola Diákönkormányzata, Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet, Négy Kovács KftKovács Sándor és családja, Növény Patika - Takács Sándorné
Kunszentmárton, Tálas Családi Borászat- Tálas László és
családja, Tálas István és családja, Tiszakürti Iskola Tanulóiért
Alapítvány, Tiszakürt Községi Sportegyesület. Köszönet a
rendezvény segítõinek: Bódi Brigitta, Dorogi Anikó, Csatos
Brigitta, Csatos Zsolt, Csatos Henrietta, Csikós Zoltán, Fehérné
Szõke Erika, Gállné Szûcs Éva, Kiss Lajos, Kovács Zita,
Kovácsné Doma Ildikó, Mészáros Mária, Marosi László, Muzamel Gyula, Mátyus Jánosné, Nagy Alexandra, Felföldi Fanni,
Felföldi Barbara, Felföldi Mihályné, Kalló Levente, Péterné
Fodor Mária, Polgárõrség, Sõrés Renáta, Szabó Sándorné, Szabó
Mária, Szabó Erika, Szabó Ilona, Szécsi Sándor, Szécsényiné
Tálas Julianna, Tálasné Nagy Judit, Tálas László.

Május 1-jén ismét szíves meghívásnak tettünk eleget,
amikor részt vettünk ezen a tizennegyedik alkalommal
megrendezett futáson. Meleg, nyárias idõ, szikrázó
napsütés fogadta a versenyzõket. Az alsósok 1 km-es, a
felsõsök 3,5 km-es távon, a felnõttek 10,5 km-es távon
indultak. Eredmények: 3-4.osztály: 2. Csikós Zoltán,
4. Felföldi Máté, 6. Kovács Nikolett. 5-6. osztály: 2.
Váradi Ivett, 3. Jónás Krisztina, 5. Dóczi Zoltán. A többiek is szép versenyzéssel értek célba: Burai Ádám,
BuraiAlexandra, Kocsis Bertalan, Csikós Csanád.
Hármas-Körös-gáti futás

Fuss az egészségedért futás

Tizenegyedik alkalommal került megrendezésre a
verseny. 22 település, 198 futója indult és érkezett célba. A gyerekek 138-an, a felnõttek 60-an futottak. Elgondolkodtató, hogy a IV-V. korcsoportban összesen
csak 17-en versenyeztek, a 7-8. osztályból iskolánkat
egyetlen fiú sem képviselte. Ebben az évben is - a támogatók jóvoltából - számos különdíj talált gazdára.
Több család ismét együtt sportolt, szülõk példát mutattak gyermekeiknek. Üde színfoltja volt a rendezvénynek, hogy három 60 éven felüli futót is köszönthettünk: Kiss Ferenc Csongrádról 69 éves, Kapitány
László Veresegyházáról 67 éves, Tari László 66 éves
Szegedrõl. Mindhárman a 8 km-t teljesítették, ketten
40 percen belüli idõeredménnyel. Hatvan felett is van
élet, nem biztos, hogy gyógyszerekre kell a pénzt költeni! Az esemény szép példája volt az összefogásnak,
hiszen a verseny elõtt és közben is sokan segítettek.

A Horváth László Tiszakürtért Alapítvány támogatásával az iskolából 12 gyermek vett részt az ötödik alkalommal megrendezett
versenyen. Az alsósok 2, a nagyobbak 4 km-en futottak. Ismét
nagyszerû eredményeket sikerült elérni, hiszen hatan állhattak fel
a dobogóra.

Jónás Krisztina
Kalló Eszter
Ónodi Klaudia
Eredmények: I. korcsoport: 3. Ónodi Klaudia (11 versenyzõ), 5.
Szabó Zoltán (15 induló); II. korcsoport: 2. Csikós Zoltán, 3.
Felföldi Máté (18 versenyzõ); 3. Váradi Ivett, 6. Gáll Netta (22
induló); III. korcsoport: 2. Jónás Krisztina, 8. Felföldi Barbara
(16 versenyzõ), 9. Fehér Erik, 11. Tompa Dávid, 17. NémetAlex
(23 induló); IV. korcsoport: 2. Kalló Eszter (17 versenyzõ).
Csikós Csanád az óvodások között 15 versenyzõ közül
harmadik lett. A felnõttek 8 km-es versenyében Csikós Zoltán
korosztá-lyában 3. helyezést ért el, Paulovics Attila a szeniorok
között 4. lett. A “Pályaizzítók a gáton” csapat Kerekes Ferenc,
Csikós Zoltán, PaulovicsAttila összeállításban bronzérmes lett.
Szántó Anita

Felföldi Máté és Csikós Zoltán

Paulovics Attila
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KULTURÁLIS VISSZAPILLANTÓ
25 ÉVESEN
Április 13-án baráti klubok társaságában ünnepelte a „Hulló
Levelek „ Nyugdíjas Klub megalakulásának 25. évfordulóját. A polgármester úr köszöntõje után a cibakházi, a martfûi, a tiszafölfdvári és a tiszainokai klubok vezetõi virágcsokorral, a baráti közösségek pedig verssel, dallal és tánccal
köszöntötték a házigazdákat e jeles alkalomból.

szavalóverseny résztvevõi

MÁJUS 1.

klubok vezetõi
Fiataljaink szintén megajándékozták községünk nyugdíjasait, illetve a vendégeket egy ünnepi mûsorral. Vacsora elõtt
Szabolcs Attiláné nyitotta meg Leslie Tot festõ kiállítását,
akinek munkái ma is megtekinthetõk a mûvelõdési házban.
Éjfélig szólt a zene, a Mátyus-Bihari páros húzta a talpalá
valót. Jó hangulatban, nagyokat nevetve, táncolva, vonatozva, finom sültet, süteményeket és itókákat fogyasztva,
korukat meghazudtolva ünnepeltek a nyugdíjasok.
A rendezvény után most is energiát gyûjtve készülnek az
„örök ifjak” a következõ nyugdíjas találkozóra, ahol ismét
visszafiatalodnak és örülnek egymás társaságának, a közös
mulatságnak.

KÖLTÉSZET NAPJA
Április 19-én délután 22 versenyzõ részvételével vers- és
mesemondó versenyt rendeztünk. József Attila születésének évfordulója tiszteletére 1964 óta ezen a napon tartjuk a
költészet napját.
Érdekes és tanulságos meséket hallottunk, költõink csodálatos verseit tolmácsolták a felsõsök és a felnõttek. A zsûri Molnárné Fekete Irén, Sinka Andrea és Kovács Zita Andrea
- értékelése alapján az 1-3. helyezettek a következõk:
1-2. osztály: Bencsik Nikoletta, Péter Márk, Ónodi Klaudia
3-4. osztály: Gáll Netta, Csikós Zoltán, Balla Boglárka
5-6. osztály: Tompa Dávid, Téren Dávid, NámethAlex
7-8. osztály: Gáll Niké, Gulyás Zsófia, Oberna Károly
A helyezettek és a felnõttek könyvjutalmat és oklevelet, a
többi versenyzõ emléklapot és csokoládét kapott elismerésként.

Hagyományosan, ezen a napon ünnepeltük a tánc világnapját, a majálist és egy kis ízelítõvel az anyák napját.
Délelõtt a civil szervezetek és a munkahelyek finom
ebéddel várták tagjaikat, illetve a dolgozókat.
Kora délután kezdõdõ mûsorban felléptek az iskola diákjai
szavalatokkal, modern és versenytáncokkal, vendégünk
volt a kengyeli Németh Inez énekes.
A Nagycsaládosok Egyesülete népi játékokkal, horgászattal, kötélhúzással, stb. szórakozatta a gyerekeket.
A Tiszakürt-Cserkeszõlõ öregfiúk mérkõzésen résztvevõ
focistákat ízletes vacsorával vendégelte meg a Sport Egyesület. Sajnos nem csak õk voltak éhesek, hanem a szúnyogok is. Akik nem készültek fel fogadásukra, számukra sok
bosszúságot okoztak a vérszívók.
Kellemes napot töltöttünk el egymás társaságában, de az
igazi majálisi hangulat késlekedett. Az önfeledt, boldog és
gondtalan szórakozás sajnos már a múlté, már csak az
emlékeinkben él.
Kné

Községi Kulturális Központ és Könyvtár

PROGRAM AJÁNLÓJA
Június 29-én 16 h-kor a református templomban

VII. Nyárköszöntõ Kórustalálkozó
Július 13-án 9.30 h-tól

FALUNAP és
TESTVÉRTELEPÜLÉSEK
TALÁLKOZÓJA
Rendezvényeink plakátjait megtekinthetik a hirdetõtáblákon, a facebookon ( mûvelõdési ház)és a tiszazug.info.hu.
Rendezvényeinkre szeretettel hívunk és várunk mindenkit.
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TANÉVZÁRÓ
„Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelõsnek lenni.
Érezni, hogy a kõvel, melyet lehelyezel, a világot építed tovább.”
mondta Antoine de Saint-Exupéry.

Biztosan állítom, hogy mi ebben a tanévben sok-sok követ
helyeztünk le, és remélem, érzékelhetõ, hogy a világ általunk is épült.A tanévzárón sorra vesszük az év legszebb pillanatait. Azokat, melyeket tanulóink tanáraik és a szülõk
egymásra számítva, bízva egymásban,közösen valósítottak,
valósítottunk meg. Nagyon büszke vagyok mindazokra, akik
a mindennapok építkezésében egy-egy kõvel, kaviccsal hozzájárultak idei eredményeinkhez!
Diákjaink térítésmentesen járhattak angol, rajz, dráma, szorobán, szakkörökbe, valamint sportolni. A szentesi Szilver
tánciskolával való szoros együttmûködés lévén, tanulóink
táncoktatásban részesültek, amelyeknek évzáró vizsga elõadásaiban a szülõk is gyönyörködhettek. Aki úgy érezte elakadt valamelyik tárgy rejtelmeiben, felzárkóztatáson segítették a nevelõk. A tanév során múzeumba, színházba, kalandparkba vittük tanítványainkat, kirándulásokat szerveztünk. Több éve nyertesei vagyunk az integrációs pedagógiai
rendszernek. Ennek keretében külön egyéni fejlesztésben
részesültek a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek.
Tanszerekkel, oktatást segítõ felszerelésekkel lettünk gazdagabbak, pedagógusaink pedig szakmai megújulásukat segítõ továbbképzéseken vehettek részt az IPR keretein belül.
Igyekeztünk minden közösségi programba bevonni iskolánk tanulóit, a szülõket, hozzátartozókat. A duatlon, kistérségi költészet napi szavalóverseny, fuss az egészségedért
verseny, ügyesség bátorság versenyek megszervezésére
büszke lehet intézményünk, hiszen ezek a programok az
ország több településére elvitték iskolánk jó hírnevét.A sport
és tánc eredmények a tornaöltözõ elõtti folyosón megtekinthetõk.
A tanévzáró ünnepségen Boldog István képviselõ úr személyi titkára, Szûcs Dániel jutalomkönyvben részesítette két
diákunkat. Az ifjú sportoló reménység díját Csikós Zoltán
vehette át kiváló eredményeiért. A közéletért, közösségi, illetve önkéntes tevékenységéért pedig Gáll Niké kapta országgyûlési képviselõnk elismerését.
Tanulmányi téren 13 diákunk ért el kitûnõ eredményt, több
tantárgyból külön dicséretben is részesülve. 6 tanulónk pedig nem kitûnõ lett ugyan, de kimagasló tanulmányi eredményéért kapott könyvjutalmat a tanévzáró ünnepségen.
1.o.: Bencsik Nikolett, Tamasi Bence, Tatár Zalán
2.o.: Péter Márk, Mucsi Vivien, Varga Dóra, Gulyás Dávid,
Ónodi Klaudia
3.o.: Csikós Zoltán, Balla Boglárka
4.o.: Gál Netta, Kocsis Mihály, Szántó Patrik, Szabó Szabolcs
6.o.: Sóspataki Boglárka, Tompa Dávid
7. osztály Bartusz László, Gyertyák Viktória, Zsigárcsik
Norbert
Gratulálunk a kimagasló tanulmányi munkához, további
szép sikereket kívánunk. Kimagasló, de nem kitûnõ tanulmányi eredményéért, közösségi és sport tevékenységéért

további12 tanulónk vehetett át könyvet a bizonyítványok
kiosztásakor az osztályfõnökétõl.
Azt gondolom, hogy a sok elért sikeres tanulmányi eredmény mutatja, hogy a törekvõ diákok az iskola és a szülõi
háttér támogatásával milyen eredményekre képesek.
Az év értékelésekor említést kell tennünk a tanulmányi versenyekrõl. Több helyi, kistérségi, és az interneten keresztül
elérhetõ országos szintû versenyen vettek részt tanulóink.
Komplex tanulmányi versenyen, költészet napi kistérségi
szavalóverseny, március 15-én szervezett Petõfi szavalóverseny, Biztonsággal két keréken elnevezésû kerékpáros
versenyen, mozaik internetes tanulmányi verseny, Jonathán
levelezõverseny. A sport terén: futás, kosárlabda és ügyességi versenyeken számos eredmény született. Oklevelet és
jutalomkönyvet vehettek át azok a tanulók, akik körzeti
vagy országos versenyeken helyezést értek el.
A KVALITAS Oktatási Centrum által szervezett környezetismereti verseny I. helyezettje lett Ónodi Klaudia.
Tiszakürt Község Önkormányzata több évvel ezelõtt alapította az év legeredményesebb tanulója díjat. A 2012/2013.
tanévben a tanulmányi munkán kívüli eredményeket értékelõ pontrendszer alapján a következõ eredmények születtek:
1. Tompa Dávid
6. osztály
139 pont
2. Sóspataki Boglárka 6. osztály
101 pont
3. Téren Dávid
6. osztály
93 pont
A legjobbnak járó díjat az alapító részérõl Tálas László polgármester úr adta át.
A Tiszakürt Községi Sportegyesület a legeredményesebb
sportolónak járó díjat adományozta, mely szintén pontozással került kiválasztásra A díjat Katona József a sportegyesület elnöke nyújtotta át. Helyezések a következõk:
1. Kalló Eszter 8. osztály
65 pont
2. Váradi Ivett 5. osztály
58 pont
3. Csikós Zoltán 3. osztály
55 pont
Köszönöm a kollégáimnak, az intézményegység-vezetõnek
a színvonalas szakmai munkát, mellyel eredményessé tették
az elmúlt tanévet! A pedagógusi munkáról hiba lenne a viszszajelzést pusztán a jegyekben, átlagokban keresni. Azon
munkálkodunk, hogy a ránk bízott gyerekekbõl a bennük
rejlõ értékeket minél nagyobb sikerrel és eredménnyel hozzuk felszínre. Valamennyien arra törekszünk, hogy munkájukra, életükre igényes, felnõttként jól boldoguló, kiegyensúlyozott személyiségeket neveljünk.
A nevelõtestület és tanulóink nevében szeretném megköszönni a szülõknek segítõkészségüket, tanácsaikat. Kérem,
hogy ezután is legyenek partnerek iskolánk fejlesztésében,
a tanulók közös nevelésében! Ezúton is szeretném tolmácsolni az iskola valamennyi dolgozója és tanulója nevében
köszönetünket az SZMK valamennyi tagjának, akik bármely iskolai rendezvény szervezésében mellettünk álltak.
Külön köszönjük Kalló Levente és Csikós Zoltán segítségét, hogy számos sportrendezvényre eljuttatták tanulóinkat.
Öröm a számunkra, hogy a fenntartó váltás ellenére, az
önkormányzat és az iskola továbbra is számíthat egymás
segítségére, támogatására.
Mészáros Mária igazgató
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TANYAGONDNOKI HÍREK
Tanyasegítõ képzés
2012 októberében TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0002
Tanyagondnokokkal a minõségért - képzési és munkavállalási lehetõségek édesanyáknak - elnevezésû tanyasegítõ
képzés indult Cibakházán az Európai Unió támogatásával, a
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete szervezésében. A képzés GYES-en, GYED-en lévõ kismamáknak indult, hogy könnyebb legyen a késõbbiekben az újbóli elhelyezkedés a munka világában. 18 cibakházi hölgy mellett
községünkbõl két szerencsés édesanya vehetett részt a képzésben, és segíthette a Tanyagondnoki Szolgálat, illetve az
Óvoda napi feladatainak ellátását. Hat havi tanulás és gyakorlati készségek, képességek elsajátítása után Büttösi Zoltánné és Rabb Anikó április végén sikeres vizsgát tett kiválóan megfelelt minõsítéssel. A záró rendezvényre meghívást
kapott Tálas László polgármester úr, Gácsi Gyuláné, az
Óvoda intézményvezetõje, és Tiszakürt-Bogaras tanyagondnoka, Mojzinger Ildikó. A rendezvény méltó lezárása
volt az azt megelõzõ féléves munkának, s itt egy cibakházi
anyuka mellett mindkét tanfolyami résztvevõnket felkérték,
hogy mondja el gondolatait, élményeit, tapasztalatait a képzéssel kapcsolatban. A sikeres részvétel eredményeként az
Egyesület és Tiszakürt Község Önkormányzata jóvoltából
lehetõség nyílt továbbfoglalkoztatásra, melynek idõtartama
szintén hat hónap. Köszönet a szervezõknek és az önkormányzatnak a projekt megvalósításáért és a szoros, támogató együttmûködésért.
OVI-MOZI
A Tanyagondnoki Szolgálat jóvoltából ingyenes mozilátogatáson vehettünk részt Kecskeméten a tiszakürti óvodásokkal. Nagyon nagy élmény volt a gyermekek örömét látni,
s a mozizást követõ fagyizás során összetalálkoztunk két
sikeres színmûvésszel, akiket egy közös fotózásra is sikerült
felkérnünk.

bátrabbak is bemenekültek a fedett medencékbe, így újból
összeterelõdtünk egy helyre. A feleségemmel gyakrabban
járunk ide, de a csoportos fürdõzés egészen más élményt jelentett, ezért is köszönetemet szeretném kifejezni. Az egyöntetû véleményt úgy tudom összefoglalni, hogy a hazamenetel elõtt minden résztvevõ bágyadtan, de mosolyogva
indult hazafelé.
Fogarassy László bogarasi nyugdíjas

Falu-és tanyagondnoki szakmai nap
Tiszakürtön 2013. április 25-én került megrendezésre a
falu- és tanyagondnoki szakmai nap. A rendezvényre szép
számmal érkeztek a környékbeli polgármesterek, falu-és
tanyagondnokok. Vendégeinket Csörszné Zelenák Katalin
egyesületünk vezetõje köszöntötte. Ezt követõen színvonalas mûsort láthattunk az általános iskola tanulóitól, és a
néptánccsoporttól. Elsõként Tálas László polgármester mutatta be településünket, majd részletesen beszámoltam
Tanyagondnoki Szolgálatunk tevékenységérõl.

Falu- és tanyagondnoki találkozó
2013. május 23-án megrendezésre került Ruzsán a falu-és
tanyagondnoki találkozó. A rendezvényen 5 megye polgármesterei és tanyagondnokai vettek részt. A szakmai napon
nagyon sok új információval lettünk gazdagabbak. A program végén a finom ebéd után megtekintettük a falu nevezetességeit.

Élménybeszámoló a cserkeszõlõi fürdõzésrõl
Tiszakürt-Bogaras lakói 2013. május 17-én részt vettek egy
közös cserkeszõlõi fürdõzésen egy kedves meghívás eredményeként. E rövid összefoglalót a résztvevõk nevében készítettem. Egy sikeres pályázat lebonyolításaként vált lehetõvé számunkra ezen eseményen részt venni. Külön köszönetet mondunk Mojzinger Ildikónak és a kezdeményezését
támogató Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének.
Borongós idõben találkoztunk a fürdõ bejáratánál és a
kötelezõ felszalagozás után miénk lett a Fürdõ "összes
szolgáltatása". Ezt a résztvevõk csodálkozva és számos medence kipróbálásával vették igénybe. Volt közülünk, aki
még nem is volt a fürdõben, így számukra még nagyobb volt
a csettintõ megelégedettség. 11 óra felé eleredt az esõ, így a

Szakmai programunk befejezõ elõadását a Vidékfejlesztési
Minisztérium osztályvezetõjétõl, Kis Zoltántól hallhattuk.
Ezt követõen egy finom ebédet fogyasztottunk el, melyért
köszönet a konyhai dolgozóknak, Gulyás Kálmánnak, Bordás Istvánnak. A nap zárásaként megtekintettük a falu nevezetességeit: a Falumúzeumot, az Arborétumot Torkosné Cibike vezetésével, majd átsétáltunk a fõtérre megtekinteni az

TISZAKÜRTI HÍRMONDÓ

10

újonnan épült piacteret. A visszajelzések alapján a rendezvény nagyon jól sikerült, mindenki jól érezte magát, jó véleménnyel távozott kis falunkból. Köszönet mindazoknak,
akik hozzájárultak munkájukkal a rendezvény sikeres leboMojzinger Ildikó
nyolításához.

Sportegyesület hírei
Május 1 én 5. alkalommal került megrendezésre Tiszakürt
Öregfiúk-Cserkeszõlõ Öregfiúk nagypályás labdarúgó
mérkõzés. A csapat hagyományokhoz híven, itthoni pályán
ismét nem tudott nyerni.
2013. 05. 25-én került megrendezésre a községi gyermeknap, melynek szervezésében és lebonyolításában jelentõs
szerepet vállaltunk. Összességében elmondható, hogy tartalmas, programokban gazdag napot tudtunk biztosítani
gyermekeink számára, ahol, kicsi-nagy jól érezte magát.
Ezúton is köszönetet mondunk a támogatóknak, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához: Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet, Csabai László
és családja, Mészáros Lajos és családja, ifj. Fekete Tamás
Kunszentmárton, Tálas László polgármester úr és családja,
Szeleczki Károly alpolgármester úr és családja, Otthon
ABC Tiszakürt, Dr. Kecskés Béla és családja, Goods
Market Tiszakürt, Horváth László Tiszakürtért Alapítvány,
Cirax KFT Budakalász (Fábián Lajos), Prímagáz Hungária
ZRT Budapest, Nyugdíjas klub Tiszakürt, Complex
Training Kft (Gerebics Balázs), Katona József és családja,
Hérán József és Kovács Magdolna (Virágbolt), Szabó
László és családja Tiszakürt, 4 Kovács Kft. Tiszakürt, Kiss
Lajos és családja, Aranyhal Horgász Egyesület Tiszakürt, V
és Va Kft. Lakitelek (Varga Lajos), Kocséri Zoltán és
családja, Tiszakürt Arborétum, ifj. Földvári László Tiszaug,
Mári Anita, Felföldi Mihályné és családja, Agro-Tüzép
Cserkeszõlõ és végül, de nem utolsó sorban a szakácsok
(Komlós Ferenc, Gulyás Kálmán, Bordás István, Tatár
Sándor, Gácsi Gyula, és Berezvai József).
- Hosszú-hosszú idõ után, ha nem nagypályás bajnokságra,
de kispályás bajnokságra, be tudtunk nevezni egy csapattal.
A kispályás teremlabdarúgó bajnokságnak a Kunszentmártoni Dani Margit Sportcsarnok adott helyet. 2013. február
05-tõl kezdve 18 héten át tartott.
NP Hungária 2013 Tavasz Végeredmény
H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

- Csapatok Tiszakürt
S. Meteor
Tiszaföldvár
Sün SE
NP Hungária
Pótkerék SE
KGSZI
Lap-olló Kft
FC-Santos

A csapatot Fodor Tamás, Mihály Dávid, ifj. Kiss Lajos,
Felföldi Mihály, Fehér Géza, Dr. Kecskés Béla, Balogh
Zoltán, Sinka Gábor, Bencsik Attila, Tamasi István, Barta
Zsolt, Kiss Lajos, Varga Lajos, Kalics József, MucsiAntal és
Ujvári Norbert alkották.
Lap-olló Kft. - Tiszakürt Községi SE 3-5
G: ifj. Kiss Lajos, Felföldi Mihály, Varga Lajos, Mihály
Dávid 2,
Tiszakürt Községi SE- Tiszaföldvár 5-2
G: Fodor T.4, ifj. Kiss Lajos
Tiszakürt Községi SE - NP Hungaria 1-1
G.: ifj. Kiss Lajos
Tiszakürt Községi SE - FC Santos 7-6
G: Varga Lajos, Fodor Tamás 3, Mihály Dávid 3.
Pótkerék SE- Tiszakürt Községi SE 0-4
G: Fehér Géza, Fodor Tamás 3.
Sün SE- Tiszakürt Községi SE 3-2
G: Fodor T., Tamasi I.
KGSZI- Tiszakürt Községi SE 3-15
G: Fodor T. 6,Mihály D. 4, ifj.Kiss Lajos, Felföldi M, Fehér
Géza, Barta Zsolt, Tamasi I., 1-1.
Tiszakürt Községi SE - Lap-olló Kft 3:1
G: Kalics J.2 Tamasi
Tiszaföldvár- Tiszakürt Községi SE 2-4
G: Fodor T., Mihály D. 2-2
NP Hungária- Tiszakürt Községi SE 2-12
G.: Fodor T. 7,Kalics J. 4,Mihály D.
FC-Santos- Tiszakürt Községi SE 1-12
G.: Fodor T. 4,Mihály D. 4, Felföldi M., ifj. Kiss Lajos,
Tamasi I., Kalics J. 1-1
Tiszakürt Községi SE -Pótkerék SE 3-3
G: : ifj. Kiss Lajos 2., Fodor T.
Tiszakürt Községi SE.- S. Meteor 5-3
G.: Fodor T.: 2,Mihály D. 2,Kalics J.,
Tiszakürt Községi SE - Sün SE 7:4
G.:Fodor T. 4,Kalics J. 2,Mihály D.
Tiszakürt Községi SE- KGSZI 12-0
G: Fodor Tamás 6, Mihály Dávid 3, ifj. Kiss Lajos, Felföldi
Mihály, Barta Zsolt

Lejátszott - Gyõzelem - Döntetlen -Vereség - Gólk. - Pontok
16
12
2
2
98 - 35
38
16
12
0
4
87 - 43
36
16
11
0
5
65 - 44
33
16
10
0
6
87 - 46
30
16
8
2
6
61 - 64
26
16
8
2
6
75 - 53
26
16
4
0
12
70 -104
12
16
3
0
13
32 - 74
9
16
1
0
15
50 -161
3

Az egyesület támogatást nyújtott 11. Fuss az egészségedért (Tiszakürt), az V.
Hármas-Körös Gáti Futás (Kunszentmárton-Szelevény), és a XXIII. Nagykun
Diák Sportviadal (Kunszentmárton) programokhoz.
TKSE

Torna gólkirálya:
Fodor Tamás 43 találattal.
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RENDÕRSÉGI HÍREK

Sértettbõl elõállított
2013.03.22-én 14 óra 53 perckor egy vidéki férfi bejelentette, hogy 2013.03.20-án 09 óra és a bejelentést megelõzõ
nap 22 óra közötti idõben nagynénjénél tárolt kézitáskáját
benne ruházatával, mobiltelefonjával, hajvágó gépével és
néhány százezer forint készpénzével együtt ismeretlen
elkövetõ eltulajdonította. Az üggyel kapcsolatban elõállításra került néhány helyi férfi, akiknél az eltulajdonított tárgyak elõkerültek. Az ügy körülményeinek tisztázása folyamatban van.A sértett kihallgatása során megállapítást nyert,
hogy õt egy másik hatóság körözi, ezért a kunszentmártoni
rendõrkapitányságra elõ lett állítva.
Súlyos sérültek
2013. május 13-án 18 óra 28 perckor a Kunszentmárton
Tûzoltóság híradósa értesítette a kapitányságot, hogy Tiszakürt külterületén a 44. fkl. 38-39. km. szelvényében közlekedési baleset történt. A kiérkezõ balesethelyszínelõ megállapította, hogy egy vidéki férfi az általa vezetett tehergépkocsival Szarvas felõl Kecskemét irányába közlekedett.
Haladása során a 44-es fkl. út 38-39 km közötti szakaszán az
elõtte szabályosan közlekedõ vontatóból és a hozzákapcsolt
félpótkocsiból álló jármûszerelvényt utolérte és annak
elõzésébe kezdett. Az elõzés során a jármûvezetõ észlelte,
hogy a neki balra elnyúlóan kanyarodó útkanyarulatból a
szemközti forgalmi sávban egy személygépkocsi közlekedik vele szemben szabályosan. A kanyarból kijövet a másik személygépkocsi vezetõje is észlelte a vele szemben
közlekedõ a kamiont elõzõ tehergépkocsit, ezért vészfékezett. A tehergépkocsi vezetõje is vészfékezett a baleset
elkerülése végett, de mindezek ellenére a jármûvezetõk az
ütközést nem tudták elkerülni, és frontálisan összeütköztek.
Az ütközés következtében az egyik jármû vezetõje könnyû,
a másik jármû vezetõje és utasa súlyos sérüléseket szenvedett. A balesetet okozó jármû vezetõje ellen közúti baleset
gondatlan okozásának vétségének megalapozott gyanúja
miatt folyik az eljárás.
Idõs sértett
Egy helyi, 80 éves férfi bejelentést tett a kapitányságra,
mivel 2013. április 30-án 13-14 óra körüli idõben a lakóházánál megállt az utcán egy személygépkocsi. A benne ülõ 2
ismeretlen személy odament a fenti ingatlanhoz és a bejelentõnek azt mondták, hogy mivel betöltötte a 70. életévét
így kap a -tanácstól- 40 000 Ft készpénzt, de nincs náluk
pontosan annyi készpénz így a bejelentõt megkérték, hogy
adjon nekik 10 000 Ft-ot, majd késõbb 5000 Ft-ot is kértek
tõle. A sértett az ingatlanjában lévõ összes kézpénzt kihozta
a feni két személynek, hogy keressenek benne 5000 Ft-os
címletet. A fenti két személy a kapott pénzt eltette és a bejelentõnek a figyelmét elterelve távoztak a helyszínrõl.

Semmi sem szent
Egy helyi hölgy telefonon tett bejelentést, mivel 2013. április 20. és 2013. április 27 közötti idõben a Tiszakürt Felszabadulás úton lévõ köztemetõben a lánya síremlékérõl ismeretlen tettes letörte a bronz gyertyatartót és azt eltulajdonította. Az elkövetõk néhány ezer Ft-ot kapnak érte, azonban
az édesanyának a lelkében nem ennyi kár keletkezett.
Iskolai erõszak
2013. április 15. és április 16. között eltelt idõben két fiatalkorú tanuló a Körzeti Általános Iskola és Óvoda Tiszakürt,
Felszabadulás út 2. szám alatt lévõ iskola épületében az
egyik szünetben megjelent a földszinti mosdónál, aminek
során az egyik fiú ököllel bele ütött a furnér anyagból készült ajtóba, majd a másik a sérült ajtófurnér elemeit letépte.
A rongálással okozott kár az elõzetes adatok alapján összesen néhány ezer forint. Ezen cselekményük alkalmas volt
arra, hogy másokban megbotránkozást vagy félelmet keltsen, ezért a két személy elõállításra került Kunszentmárton
Rendõrkapitányságra. Gyanúsított kihallgatásukban a fenti
cselekmény elkövetését elismerték.
dr. Barath Éva r.õrnagy

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETÉS
Újfalusi Hajnalka és Takács Péter gyermeke
Takács Máté
Forgony Szilvia és Kutas Károly gyermeke
Kutas Dorina
Urbán Franciska és Szín Tamás gyermeke
Szín Melánia
Kollár Erika és Fehér József gyermeke
Fehér Erika Ida
Huszár Zita és Csabai László gyermeke
Csabai Maja
HÁZASSÁG
Tálas Melinda és Tamasi István
Fehér József és Kollár Erika
Dr. Nagy Orsolya és Dr. Kecskeméti Ferenc
Radics Attila és Torma Enikõ
HALÁLOZÁS
Kiss Jánosné / Ladányi Ibolya / Bogarasszõlõ 15.
Gurgol Péter Rózsa Ferenc utca 4-6.
Tompa Sándorné /Tábori Julianna/ Zöldfa utca 7/a.
Király Gáborné /Tálas Lídia / Álmos utca 28.
Szabó Ferenc Tabán utca 18.
Balatoni József István Pipa utca 1.
Somodi Mihályné /Szabó Erzsébet / Muszályszõlõ 25.
Zsombik Sándorné / Tigyi Ilona / Öregszõlõ 19.
Soós Károly Árvíz út 27.
ZsigárcsikAntal Táncsics Mihály utca 3.
Benkó József Mihályné / Horváth Mária / Felszabdulás út15.
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NYTSZ:B/PHF/520/80

Független falusi krónika. Megjelenik negyedévente
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
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