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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2013. 06. 03-i ülés:
Intézkedési terv elfogadása
Piac üzemeletetési rendelet elfogadása
Húsbolt bérleti szerzõdés tervezet elfogadása
2013. június 27-i ülés:
Elfogadta:
- Családsegítõ Központ 2012. évi beszámolóját
- a Tanyagondnoki szolgálat 2012. évi beszámolóját
- az Óvoda 2012. évi beszámolóját
- a ÖNO 2012. évi beszámolóját
-a Helyi Esélyegyenlõségi Programot
Módosította a családsegítõ központ társulás megállapodását.
ATársulási Tanácsba delegálta a mindenkori polgármestert,
Dr. Kiss Györgynét és Gulyás Kálmánt.
Nagy Erzsébetet jegyzõkönyvi dicséretben részesítette a
testület.
Létrehozta a Helyi értéktárat, a bizottság elnöke: K. Tálas
László, tagjai: Komlós Zoltán és Hajdú Lajos.
Módosította a 2013. évi költségvetési rendeletet
LEADER pályázathoz biztosította az önerõt térfigyelõ
kamerák beszerzéséhez.
Döntött utcanevek módosításának elindításáról.
Elfogadta a Hulladék rekultivációs, az Ivóvízminõségjavító és a Kistérségi Társulás módosítását.
Akikötõ stégre érkezett vételi ajánlatot elutasította.
A község honlapján reklámfelületet biztosít az OPTIMUNKAKFT-nek
K. Tálas Lászlót külsõs ügyrendi és településrendezési bizottsági tagnak kérték fel, mivel 2013. június 30. napjával
lemondott a képviselõi mandátumáról.
2013. július 09-i ülés:
Döntött támogatás megelõlegezési hitel felvételérõl
2013. július 31-i ülés: Kakukné Gácsi Nóra képviselõi, valamint K. Tálas László és Felföldi Mihály eskütétele.
Szociális Bizottság tagja lett Kakukné Gácsi Nóra képviselõ és Felföldi Mihály, mint külsõs tag.
Ügyrendi és Településüzemeltetési Bizottság tagja lett
Komlós Ferenc képviselõ és K.Tálas László, mint külsõs
tag.
Tálas László 2013. szeptember 01-tõl társadalmi
megbízatású polgármesterként kívánja ellátni feladatait,
amit a testület jóváhagyott.
Döntött az utcanevek változásáról: Felszabadulás utca Fõ
utca, Rózsa Ferenc utca Rózsa utca, Ságvári utca Tiszavirág utca
Elfogadta:
- a hulladékszállítási rendelet módosítását
- az Önkormányzat SZMSZ módosítását
- a Tiszakürti Óvoda, a Fõ utcai Intézmények és a
Családsegítõ KözpontAlapító okiratainak módosítását.
- a köztisztviselõk teljesítmény követelmény rendszerét
2013. 09. 05-i ülés:
Módosította a rendezési tervet.
Elfogadta :
- a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló szabályzatot
- az önkormányzat I. féléves beszámolóját
- az önkormányzat SZMSZ módosítását

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

Tisztelt Lakosság!
A Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási
rendje 2013. október 7. napjától módosul.
Ügyfélfogadás:
Hétfõ:
08:00-12:00 h
Kedd:
Nincs
Szerda:
08:00-12:00 h
13:00-15:30 h
Csütörtök:
08:00-12:00 h
13:00-15:30 h
Péntek:
Nincs
Tálas László polgármester úr minden héten, csütörtökön
14:00-16:00 h között tart fogadóórát, illetve elõzetes egyeztetés alapján minden hét bármely munkanapján.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatalának ügyfélfogadása a Tiszakürti ideiglenes ügysegédi helyen megváltozik 2013. október 7. napjától.
Az ügysegéd ügyfélfogadási rendje: hétfõ: 13:00-18:00 h

Egy közmeghallgatás utózöngéi színpad
2001. decemberében kéréssel fordult az akkori képviselõtestülethez a KI Medical Kft., hogy szeretné bõvíteni az
üzemet, ehhez viszont területre lenne szüksége, hogy a
beépítési követelményeknek megfeleljen. A kérelem pontosítását kérte a testület, hogy dönteni tudjon az ügyben.
A kérelem pontosítását követõen 2002. márciusában a
képviselõ-testület úgy határozott, biztosítja a szükséges területet a KI MEDICAL Kft. részére azzal, hogy a be nem
épített területre az önkormányzat javára szolgalmi jogot
jegyeztet be a Földhivatalnál. A képviselõ-testület megbízta
Józsa István polgármestert az eladás lebonyolításával akként, hogy az eladási ár minimum 300 Ft/m2 legyen. A jegyzõkönyv szerint 120 ezer Ft árat gondoltak kérni a beépítendõ területért. A határozat nem rögzíti a terület nagyságát, az árból arra lehet következtetni, hogy ez 400 m2. Az
adás-vételiszerzõdés aláírásra került 2002. júniusában, ami
1526 m2 adás-vételérõl szól, tehát közel négyszeres területet
adtak el az önkormányzat akkori vezetõi. Az adás-vételiszerzõdésben van egy kitétel: a felek külön megállapodásban rögzítik, hogy vevõ használati jogot biztosít az Önkormányzat részére parkoló céljára. Szerzõdés szerint felek
megállapodtak abban, hogy a használati jog bejegyzésre
kerül a Kunszentmártoni Körzeti Földhivatalnál. Azonban
mint utólag a tulajdoni lapokból kiderült - a területre
semmilyen szolgalmi jogot nem jegyeztek be.
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Az adás-vételiszerzõdésben szereplõ külön megállapodás
nem található. Azóta a terület tulajdonost váltott, aki értékesíteni szándékozik a területet.
Miután mindez a jelenlegi képviselõ-testület tudomására
jutott, felkérte a testület Tálas László polgármestert, hogy az
esetet vizsgálja ki. A Földhivatalnál olyan felvilágosítást kapott a polgármester, hogy mivel a második tulajdonos jóhiszemûen szerezte a területet szolgalmi jog bejegyzés nélkül,
így csak bíróságnál lehet érvényesíteni a szolgalmi jog bejegyzést, amennyiben a bíróság megítéli. Az adás-vételiszerzõdést véleményeztette ügyvéddel is. A szerzõdés megtámadására az ügyvéd nem látott lehetõséget, mert a második tulajdonos már jóhiszemûen szerezte a területet. Az
ügyvéd is arra látott lehetõséget, hogy a szolgalmi jogot bejegyeztessük a parkolóra és a szennyvíz vezetékre.
A polgármester tárgyalást folytatott a jelenlegi tulajdonossal a szorgalmi jog bejegyzésével kapcsolatban, aki ehhez
nem járult hozzá, tekintettel arra, hogy az az épület értékvesztését eredményezné.
A képviselõ-testület tárgyalásokat folytatott a terület visszavásárlásának lehetõségérõl is, ami eddig sajnos nem járt
Tálas László polgármester
eredménnyel.

Közlemény
Mint arról már értesülhettek, Németh Lászlóné, nemzeti fejlesztési miniszter 2013. június 15. napjától 2013. december
14. napjáig Jász-Nagykun-Szolnok megye útügyi miniszteri biztosának nevezett ki. Megtisztelõ, díjazásban nem részesülõ kinevezésem kapcsán az elkövetkezendõ idõszakban feladatom összegyûjteni és koordinálni településeink és
a lakosság részérõl felmerülõ igényeket a közutak mûszaki
állapotának javításával kapcsolatosan. Az útfejlesztésekhez
és -felújításokhoz szükséges finanszírozást döntõ részben
az Új Széchenyi Terv operatív programjai biztosítják. A beruházások fedezetét középtávon fõként a megtett úttal arányos útdíj bevételei jelenthetik majd. Augusztus elejétõl
kezdve folyamatos egyeztetéseket folytatok megyénk járásainak polgármestereivel és az egyes Járási Hivatalok vezetõivel, valamint Kovács Károllyal a megyei közútkezelõ
igazgatójával. Megyénk úthálózatának egy része minõségileg messze alul marad szomszédjainkétól, azonban nem
feledkezhetünk meg arról, hogy anyagi erõforrásaink nem
elegendõek minden út teljes felújítására, így mérlegelnünk
kell és kompromisszumot kell kötnünk egyes esetekben.
Különös figyelmet fordítok arra is, hogy a részleges útjavítások és kátyúzások minél idõt állóbbak legyenek, ezért
több ízben látogattam el személyesen is egy-egy javítás
helyszínére. Bár nem egyszer vegyes érzelmekkel távoztam, ennek ellenére továbbra is úgy gondolom, hogy a lakosság érdekében maximális figyelmet érdemel az útjavítások minõségének ellenõrzése, hogy azok a mindenkori
technológiai követelményeknek és szabályrendszernek
megfeleljenek.
Németh Lászlóné, nemzeti fejlesztési miniszterrel és dr.
Völner Pál infrastruktúráért felelõs államtitkárral már több
alkalommal folytattam tárgyalást útjaink állapotáról. Ennek
eredményeként közel 1 millárd forint plusz útfelújítási támogatás érkezik választó körzetünk kiemelten kritikus állapotú útjaira. Ilyen például a Mezõtúrt és Tiszaföldvárt öszszekötõ 46-os út.

Kérem mondja el Ön is, véleménye szerint térségünkben
mely közutak állapota a legkritikusabb és aminek javítása
nem várathat magára. Személyes levelemhez csatolva minden háztartásba el fogok juttatni egy kérdõívet, melynek
kitöltésével és díjmentes visszaküldésével Ön is hozzászólhat közutaink állapotához.A mindennapos
fogadóóráim keretein belül továbbra is várom hívásaikat a
20/380-0709-es telefonszámon és elektronikus leveleiket a
boldog.istvan.fogadoora@gmail.com e-mail címre.
Forduljon hozzám bizalommal!
Boldog István országgyûlési képviselõ

Sajtóközlemény
2013. november 6-án tartott sajtótájékoztatón jelentettük be
Sági István országgyûlési képviselõtársammal, hogy sok
évtizedes várakozás után végre elkezdõdik a Tiszaföldvár és
Mezõtúr közötti út teljes felújítása. Az elsõ ütemben Tiszaföldvártól Mezõhékig történik meg a felújítás 10 kilométeren, aminek a befejezése után a kivitelezõ cég tájékoztatása szerint november végére már új aszfalton közlekedhetnek az autósok. Második ütemben 2014. március 15-én
kezdõdik a Mezõtúrtól Mezõhék irányába tartó szakasz felújítása, amely 6,7 km-en jelenti az út újjáépítését.
A kivitelezõtõl kapott információk alapján elmondhatjuk,
hogy több helyen a teljes útalap ki lesz cserélve, valamint az
érintett szakaszokon egy rétegmarás, és egy réteg új aszfalt
kerül beépítésre. A kivitelezés idejére türelmet és megértést
kérünk az autósoktól, az építéssel járó esetleges kellemetlenségeket illetõen.
Köszönettel tartozunk minden magyar embernek, akik
erõfeszítéseikkel és munkájukkal elérték, hogy hasonló
fejlesztések indulnak az ország több pontján és miután
Magyarország jobban teljesít, mint a szocialista-liberális
kormányok idején, ezért a jövõben is több pozitív változás
várható a térségünkben!
Boldog István országgyûlési képviselõ

Tisztelt Tiszakürtiek!
A 2014-es országgyûlési
választáson az MSZP jelöltjeként, az Együtt-Párbeszéd Magyarországért támogatásával indulok a
Jász-Nagykun-Szolnok
megyei 4. sz. választókerületben, ahova az új beosztás
szerint Tiszakürt is tartozik.
Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam.
Mezõtúron születtem, itt
végeztem általános és
középiskolai tanulmányaimat, 1997-ben érettségiztem a Teleki Blanka Gimnáziumban. Érettségi után felvételt nyertem a budapesti Külkereskedelmi Fõiskolára, ahol 2001-ben nemzetközi kommunikáció szakon szereztem diplomát.
Második diplomámat 2005-ben szereztem a Szegedi Tudományegyetem közgazdász szakán, vállalkozásfejlesztési
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szakirányon.
Két felsõfokú szakmai nyelvvizsgával rendelkezem.
Már a diákéveim alatt aktív közösségi ember voltam, sok
éven át voltam tagja és vezetõje iskoláim diákönkormányzatainak - innen datálom közéleti tevékenységem kezdetét.
2001-ben léptem be az MSZP ifjúsági szervezetébe, a Fiatal
Baloldalba, melynek 2004-tõl országos elnökségi tagja,
alelnöke, majd választmányi elnöke voltam. Büszke vagyok
rá, hogy ennek a többezres ifjúsági közösségnek az irányításában dolgozhattam 6 éven keresztül.
Az MSZP-nek 2002 óta vagyok tagja. Voltam helyi
elnökségi tag, országos választmányi tag, 2010 óta pedig a
megyei elnökségben dolgozom.
2010 õszén bekerültem a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
közgyûlésbe, ahol 2011 õsze óta vezetem az MSZP frakcióját.
2003 és 2006 között a parlamenti frakció területfejlesztési
munkacsoportja mellett voltam gyakornok.
2007 és 2010 között az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztériumban voltam elõbb szakmai fõtanácsadó majd
az államtitkár kabinetfõnöke.
Korábban külkereskedõként éveken át foglalkoztam
agrártermékek exportjával, 2010 óta pedig pénzügyi-gazdasági területen dolgozom.
Október közepén a választókerület MSZP tagjai egyhangúlag választottak meg országgyûlési képviselõjelöltnek.
A következõ hónapokban a választókerület valamennyi
településén összegyûjtjük azokat a problémákat, amelyek a
helyben élõk szerint megoldásra várnak a következõ
években.
Célom, hogy egy olyan választási programot tegyek le az
Önök asztalára jövõ év elején, amely elnyeri a térség
lakóinak támogatását, elõreviszi azt a 23 települést, amely
immár a választókerületbe tartozik, és hozzájárul egy igazságosabb, a nehezebben élõket sokkal jobban támogató
ország megteremtéséhez.
Kérem, ossza meg velem gondolatait, javaslatát az alábbi
elérhetõségeken: 20/466-8357, endre.rozsa@gmail.com,
www.facebook.com/rozsaendre2014
Tisztelettel: Rózsa Endre
országgyûlési képviselõjelölt

ANYAKÖNYVI HÍREK

In memoriam Szarvas András atya

Azon a csendes szeptemberi reggelen villámként sújtott le a
rettenetes hír, melyet késõbb a híradások is megerõsítettek:
kegyetlen brutalitással meggyilkolták Szarvas András
cibakházi plébánost.Miért? Miért? Miért!?
Kedves alakját immár közel 35 éve szinte mindenki ismerte
nemcsak Cibakházán, hanem a környékbeli falvakban is.
Fehér Suzukija meg-megjelent az iskolák elõtt, hitre és
erkölcsre tanítva hittanóráin a gyermekeket. De vasárnaponként Cibakházán, Cserkeszõlõben és délután Tiszakürtön is harangszóval szólította a templomba híveit az
igehirdetésre.
Mert András atya Isten szolgájaként nemcsak a szószékrõl
hirdette az igét, hanem egész papi élete maga a hitvallás
volt: az éhezõknek ételt adott, a szomjazóknak italt adott, az
utasoknak szállást adott, a kételkedõknek jó tanácsot adott,
a betegeket látogatta, a szomorúakat vigasztalta, az élõkért
és holtakért imádkozott, a vétkezõknek megbocsájtott, a
halottakat eltemette.
A gonosz látszólag most gyõzedelmeskedett. S ha a miértekre azonnal nem is tudjuk megadni a helyes választ, buzgó
élete legyen követendõ példa számunkra, kegyetlen halála
pedig ne a gyûlölet felkorbácsolója, hanem a Teremtõ által
megadott megbocsájtás eszköze legyen!
Az örök világosság fényeskedjék Neki!
Dr. Szirom Józsefné
Nyugodjon békében!

SZÜLETÉS
Csabai László és Huszár Zita
gyermeke MAJA
Gazsi István és GulyásAndrea
gyermeke ISTVÁN HUNOR
Tóth József és Nagy Ivett
gyermeke JÓZSEF
Szeleczki Károly és Onódi Beáta
gyermeke LUCA
Petró Tibor és Doba Virág Kitti
gyermeke TIBOR MÁRK
Nagyhajú Ferenc és Csoma ÉvaAnikó
gyermekeANIKÓ GEORGINA
Komlós Zoltán és Hauck Zsuzsanna
gyermeke ZOLTÁN LUKÁCS

HÁZASSÁG
Petró Tibor és Doba Virág Kitti
Ujvári Norbert és Tálas Judit

ELHUNYTAK
Mihalecz Gyuláné ( Nagy Julianna Ilona ) Béke u. 17.
Szalai Sándorné (Kis Erzsébet )
Fõ u. 50.
Péntek Lajosné ( MáriAnna )
Táncsics M. u. 42.
id. Péntek Lajos
Táncsics M. u. 42.
id. Prokop Sándor
Táncsics M. u. 50.
Dantesz Istvánné ( Barta Ilona)
Pipa u. 5.
Szûcs Lászlóné ( Oberna Emília)
Bogaras szõlõ 13.
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Õszi betakarítás
Néhány évtizeddel ezelõtt még természetes volt, hogy õszi
betakarítás idején a nagyobb gyerekek otthon maradtak segíteni. Észrevétlenül sajátították el a munka fogásait, megtapasztalták milyen elfáradni, és azt is, hogy ezért kárpótlást jelent az elvégzett munka utáni öröm.
Manapság - sokszor rosszul értelmezett kíméletbõl is -, megfosztjuk gyerekeinket ezektõl a tapasztalatoktól, holott a
többségük szívesen tevékenykedik.
Az õsz folyamán igyekeztünk lehetõséget biztosítani óvodásainknak arra, hogy belekóstoljanak ezekbe a munkálatokba, hisz településünk életében a mezõgazdaság, a
szõlõtermesztés a mai napig is jelentõs szerepet tölt be. Így
születhetett meg a:
Szüretelõs mese
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy vidéki óvoda.
Az õszi programok tervezésekor, az óvó nénik sóhajtozni
kezdtek:
- Valamikor szüretelni is mentünk!
- Megpróbálhatjuk újra ! - mondta egyikük.
- Menjünk lovas kocsival! - indítványozta másikuk.
Amikor a gyerekek meghallották a hírt, örvendezve kiabálták: - De jó, lovacskákkal megyünk!
- Biztosan látunk majd katicabogarat is!
-Én már voltam szüretelni! - szólt egy bogarasi kisfiú.
Otthon, T. Laci bácsi a szõlõ gazdája elõvette legcsúnyább
nézését, összeráncolta a szemöldökét és úgy kérdezte:
- Csak nem gondolod, hogy ötven gyerek fogja díbolni a
szõlõmet? Ez nem játék!
Végül persze megenyhült és kijelölt számunkra két sort és
egy kádat, amibe szedhettük a szõlõt.
Amikor a szülõk meghallották a hírt, õk is elõvették csúnya
nézésüket, összeráncolták a szemöldöküket, és aggodalmaskodva kérdezték:
- Nem fognak a gyerekek leesni a lovas kocsiról?
- Nem fognak elkóborolni a szõlõben?
- Három nadrág elég lesz rá, vagy négyet adjak?
Éva nénin is úrrá lett a kétségbeesés:
- Biztosan vissza fogunk érni ebédre?
Elérkezett a nagy nap, a három lovas kocsi elõállt.
Volt olyan lovacska, amelyik, a díszes „ünnepi” öltözetét
kapta meg erre a napra.

5

A kis vödrökkel, kosarakkal felszerelt gyereksereg jókat
nevetett, amikor a kátyús úton dõltünk, jobbra-balra, zötykölõdtünk a szõlõ felé vezetõ földúton.

A kiadós tízórai után munkához láttunk, a felnõttek vágták
le a fürtöket, a gyerekek, pedig hordták ki a sor végére. Sajnos hamar megszedtük a számunkra engedélyezett mennyiséget, így a ragyogó napsütés játékra csábított bennünket a
szõlõtábla melletti réten.

A felnõtteket kicsit nehezebb volt bevonni, de mindenki
igyekezett becsülettel teljesíteni a „ rá kimért„ feladatot és
jókat nevethettünk saját magunkon. Megfáradva indultunk
haza. Végül is nem vadultak meg a lovak, nem estek le a
gyerekek a kocsiról, még csak el sem kóboroltak, ráadásul
ebédre vissza is érkeztünk az óvodába.
Ekkor Kata néni is összeráncolta szemöldökét, elõvette a
legcsúnyább nézését és így szólt: - Akinek baja volt ezzel a
szürettel, az most szóljon, vagy örökre hallgasson.
A leszedett szõlõt természetesen már feldolgozták, a belõle
készült bor már kiforrt, bárki által megkóstolható. Itt a mese
vége!
Nagy-nagy köszönet Dorogi Sanyi bácsinak, Szõgyör Sanyi
bácsinak és Tihi Gyuszi bácsinak, akik a szállításunkról
gondoskodtak.
Azóta részt vettünk, dió- és körteszedésen, ill. belekóstoltunk a kukoricatörés rejtelmeibe is.
Tóth Katalin óvodapedagógus
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VISSZAPILLANTÓ
Augusztus 20-án 6. alkalommal rendeztük meg a bográcsos fõzõversenyt. A csapatok legjobb tudásukkal készítették el a finom ételeket. Mindenki vidáman szorgoskodott és
a baráti társaságok tagjai jóízûen fogyasztották el ebédjüket. A zsûri tagjai - Zarnócz Pálné, Kocsis Istvánné és Hérán
József - profi módon ellenõriztek, kóstolgattak és végül
dön-töttek, eredményt hirdettek:
1. Sári-Tarajos csapat kakaspörkölt, 2. Vadkan csapat
(Hejõkürt) vaddisznó-mangalica pörkölt áfonyával, 3.
Kutya-Tatár csapat birkapörkölt, 4. különdíj: Csoki-Team
babgulyás, 5. különdíj: Király-Sas csapat marhapörkölt
nokedlivel vagy sztrapacskával, 6. Nagycsaládosok Egyesülete birkapörkölt, 7. Oberna és Társa birkapörkölt.
Elsõ alkalommal hirdettünk süteménysütõ versenyt, melyre 5 db édességgel neveztek a háziasszonyok.
1.Tovaj Zoltánné meggyes sütemény, 2.Sári Istvánné mézes
krémes, 3. Katona Józsefné citromos szelet, 4. Szántó
Istvánné meggyes Rózsi, 5. Katona Jószefné sport szelet.
Gratulálunk valamennyi vállalkozó szellemû versenyzõnek, köszönjük a finom ebédet és süteményeket.

KIRÁNDULÁS
A Nagycsaládos Egyesület tagjaival október 19-én meglátogattuk a Szegedi Vadasparkot - hazánk legfiatalabb állatkertjét, mely1989-ben nyitotta meg kapuit a látogatók elõtt.
Erdõk, tavak borítják a területet, így több órás kellemes és
hasznos idõtöltésre nyílt lehetõségünk a vadasparkban. Az
állatok tágas, természetszerû kifutókban élnek, így megfigyelésük még érdekesebb, élménydúsabb volt. Hazai és
távoli tájak állatait egyaránt megtekinthettük, de láttunk itt
különleges, ritka fajokat is pl. rozsomák, szurikáták, bóbitás
gibbon, tapírcsaládot, stb. Felejthetetlen élményt jelentett,
hogy láthattuk a pingvinek és a fókák etetését is.
Ezen a napon kellemes kirándulóidõ volt, így önfeledten, az
új és érdekes látnivalókkal gazdagodva, de estére egy kicsit
elfáradva tért haza népes csapatunk. A kirándulásunkat
számos fotón megörökítettük, de ez a fotó a legjobb.

Egyszer volt...hol nem volt...
Emberemlékezet óta nem volt még példa rá, hogy a rossz
idõ, egész napos esõ miatt elmaradt volna a szüreti hintósfogatos felvonulás. A szüreti mulatság elõzetes támogatói
voltak: Gállné Szûcs Éva, Hajdú Lajos, Benkó József.
Kom-lós Ferenc, Tálas László, Csorba László, K. Tálas
László, Keresztes Anita, Katona József, Kunszentmárton és
Vidéke T.K.Sz., Gulyás Kálmán, Szeleczki Károly, 4
Kovács Kft. Bartus Sándor. Nagycsaládosok Egyesülete,
Zeiselné Füstös Ilona, Mojzinger Tibor, Dr. Kecskés Béla,
Arborétum, Soós Klárika, Jakab János, Varga Antalné,
ApollonTravel, Hérán József és Tsa BT., Jantovics László,
Szõgyör Sándor, ifj. Szõgyör Sándor, Alpár Hús BT.
Bajzáth Jánosné, Rabb József, Szombati Zoltán.
Jövõ év május 1-jén bepótoljuk a sétakocsikázást.

MEGJELENT!
Kürti Kovács Sándor új regénye, a Másként szeress, mely
a szeretetrõl és a szerelemrõl szól, és arról, hogy miért nem
lehetséges az adott esetben egyik sem.
Október 23-án ( szombaton ) 14.30 h-kor a községi
könyvtárban író-olvasó találkozón mutatja be az író legújabb könyvét. (Nov. 18-tól megvásárolható a könyvtárban.)

Sportegyesület hírei
Szeptember 21-én Öregfiúk mérkõzésen vettünk részt Cserkeszõlõben. Az eredmény 0:0. Nagyon kellemes, vidám
délután volt igazi jó szurkolótáborral, és finom vacsorával.
Október 08-án megkezdõdött a kunszentmártoni Sportcsarnokban a teremlabdarugó torna.
Az elsõ mérkõzés eredménye:Tiszakürt-Meteor 6:4.
Góllövõk:Fodor T (5) Mihály D.(1)
Reméljük a továbbiakban is ilyen szép eredményeket érnek
ela fiúk.
Katona József

Köszönjük az Önkormányzat vezetõinek, hogy biztosították
az autóbuszt az egyesület részére. Köszönjük a segítséget!
Bartus Sándorné

KUNBARACSI LOVASTÁBORBAN
A tavalyi fõzõvrersenyen Szabó János zsûrielnök a
nagycsaládosok egyesülete részére felajánlott egy 1 hetes
lovastáborban való részvételi lehetõséget 3 fõ részére.
Az idén nyáron - Oberna Renáta, Czakó Erzsébet és Major
Anna - mi voltunk a szerencsések, akik eljutottunk a táborba. Eleinte nehezen kapcsolódtunk be a tábor életébe, a játékokba, de megismertük a többi táborozót és utána már nem
okozott gondot a távollét. Szoros barátságokat is kötöttünk.
Napi kettõ alkalommal lovagoltunk, esténként csapatjátékokat játszottunk.
A tábor utolsó napjaiban már mindenki úgy tekintett a másikra, mintha egy nagy család lennénk. Nagyon jól éreztük
magunkat és máskor is szívesen elmennénk a kunbaracsi
Major Anna
lovastáborba.
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LOVASVERSENY TISZAKÜRTÖN
Augusztus 31-én a Tiszazugi Lovas Sportegyesület a
Horváth László Tiszakürtért Alapítvány, Tatárné Laurencz
Eszter és a kunszentmártoni Szaszkó Pékség támogatásával
megrendezte az I. tiszakürti lovasversenyt.
A megmérettetés a Magyar Póni Klub Szövetség versenyrendszere szerint került lebonyolításra, a gyerekek 4-21
éves korig nevezhettek a versenyre, futószáras, díjlovas és
díjugrató versenyszámokban. Elsõ versenyhez mérten nem
kevés induló nevezett, 65-ször szólalt meg a rajt-csengõ. A
délelõtt 9 órai kezdet helyett sajnos csak 11-kor tudtunk
kezdeni a 44-es úton bekövetkezett baleset miatt, ugyanis a
nevezõk nagy része, a mentõ, sõt a bírók is a Tiszaugi híd
túloldalán ragadtak. A nehéz kezdés után azonban gördülékenyen mentek a versenyszámok. A bírók rögtönzött írnokai és a pályaszolgálat saját versenyzõink szülei közül kerültek ki és remekül megállták a helyüket. A hangosításért
Kovács Sándor (Suny) volt a felelõs. A nézõknek és a vendégeknek Kakuk Laci fõzött, míg a hazai lovascsapatot
Balog Andris apuka tartotta jól, a büfét a Tabán Sörözõ szolgáltatta. A verseny állatorvosa dr Mátyus János volt, aki az
állategészségügyi ellenõrzéseken túl szervezõként is remekelt, sõt a verseny Horvátországból érkezett résztvevõit is õ
látta vendégül két napig. A jó hangulatot tovább fokozta,
hogy a versenyzõkön és kíséretükön túl a falubeliek is szép
számmal lelátogattak a foci pályára.
Reméljük, hogy az idei rendezvény csak a kezdet volt és
jövõre ismét, még több indulóval és nézõvel megrendezhetjük versenyünket.
„Hazai” versenyzõink nagyon szép eredményei:
D1 díjlovagló feladat
1. hely: Oláh Nóra (Martfû) és Mütyûr
3-4.hely: Balog Fanni (Martfû-Tiszakürt) Szirén és Versus

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
A könyvtári napok középpontjában ebben az évben az emberi kapcsolatokat állítottuk. Könyvtárunk 3 rendezvénynyel kapcsolódott az országos programokhoz. Október 8. a
nyitó nap a családról szólt. Délelõtt Az egészség megõrzésének titkai a könyvtárban címmel olyan könyveket állítottunk ki, olyan könyvekre hívtuk fel a figyelmet, melyek

Zsuzsi és Szende
C2 díjlovagló feladat:
3.hely: Szabó Petra (Szelevény) és Szirén
4.hely: Oláh Nóra és Mütyûr
5.hely: Lunguly Elke (Tiszakürt) és Babilon
PKX díjugratás:Lunguly Elke és Szabó Petra, mindketten
Szaladinnal, megosztott 1.hely.
PK1 díjugratás:
2.hely: Sperling Zsuzsanna (Tiszainoka) és Szende
3.hely: Lunguly Elke és Szirén
4.hely: Dénes Judit (Kunszentmárton) és Szirén
PK2 díjugratás:
1. és 3. hely:Sperling Zsuzsanna Szendével és Mütyûrrel
Gratulálunk az eredményekhez és további sikeres versenyEörsi Rita
zést kívánunk!

olvasása során hasznos információkhoz juthatnak olvasóink az egészséges élet számos területérõl: sport, táplálkozás, betegségek és azok megelõzése, stb.
Délután Nagyi-unoka vetélkedõt szerveztünk, ahol a családi kapcsolatokat erõsítve, közösen vetélkedtek, játszottak
önfeledten a nagyik és az unokák. 6 csapat jelentkezett a
közös programra, ahol volt mese és mesehõs felismerés,
mesepuzzle, szerepjáték, stb, valamint játékos feladatok:
kalapadogató, célbadobó, szörpivó, stb versenyek. Minden
csapat oklevelet és mesekönyvet kapott jutalmul.
Szerdán - Baráti körben - Barát, ismerõs vagy a nagy Õ?
címmel Komlós Orsolya védõnõ beszélgetett a fiatalokkal
az emberi kapcsolatokról, az igazi barátság ismérveirõl.

Idõsek Napja
Október 26-án a polgármester úr köszöntõje után az óvodások vidám tánccal, az iskolások verssel, dallal és tánccal
köszöntötték az idõseket ezen a jeles napon. A tiszakécskei
Nagy Tisza néptáncosai is részt vettek az ünneplésben. Kovács János nótáival vidította fel a résztvevõket, sõt közös
éneklésre is ösztönözte õket. Tangóharmonikán Belicza
András kísérte a nótákat. Jó hangulatban, vidáman énekelve, finom süteményt fogyasztva töltöttek el egy kellemes
Kovácsné
délutánt a „szépkorúak” egymás társaságában.
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Szüreti futás

A verseny támogatói: Horváth László
Tiszakürtért Alapítvány, Tálas László
Szeptember 13-án szép, napsütéses idõben került megrendezésre a hagyo- polgármester, Tiszakürti Körzeti Általámányos futás. Sok szülõ elkísérte gyermekét a futásra és örömmel tapasztalta, nos Iskola Diákönkormányzata, Községi
hogy kipirult arccal, vidáman érkeztek célba. Az óvodások 300 m-t futottak. Jó Sportegyesület, Varga-Bringa Kerékvolt látni lelkesedésüket. Három kislány egymás kezét fogva érkezett célba.
párszaküzlet- és Szerviz, Szentes
Köszönjük a segítséget a verseny lebonyolításában: Tiszakürti Körzeti Általános Iskola Tantestülete, Polgárõrség
Tiszakürt és Tiszainoka, Szülõi Munkaközösség és az iskola diákjai.
Paulovics Attila

szüreti futás - óvodások rajtja
Az alsósok 1 km-es távot teljesítettek, mind a 26-an szép futással érkeztek meg.
A felsõ tagozatosak és felnõttek 2 km-t tettek meg. Községük háziorvosa, dr.
Kecskés Béla jó példával járt elõl, hiszen nagyszerû futással teljesítette a távot,
másik két szülõ Szilágyiné Tóth Éva és Csikós Zoltán társaságában. Sajnos a 78. osztályból csak 4-en vették a bátorságot, hogy eljöjjenek erre a futásra. Vajon
a többiek miért nem?
A támogatók jóvoltából mindenki csokival és szõlõvel frissíthette magát, a
távok leggyorsabbjai pedig egy kulcstartót vehettek át.
A futamok legfürgébb futói: óvodások: Utassy Brigitta, Kecskés Barna, 1-2.
osztály: Papp Alexandra, Nyerlucz József, 3-4.osztály: Ónodi Klaudia, Csikós
Zoltán, 5-6. osztály: Jónás Krisztina, Papp Ádám, 7-8.osztály: Borsos Katalin,
Fehér Erik.
Köszönet a támogatóknak: Mihály Imre, Zeiselné Füstös Ilona, Tiszakürti
Körzeti Általános Iskola Diákönkormányzat.

Gáll Netta és Váradi Ivett

Kürtkerülõ duatlon
Immár hetedik alkalommal rendeztük meg a Kürtkerülõ duatlont. Az égiek
kegyeibe fogadták a szervezõket, hiszen szép kora õszi idõben zajlott a verseny.
Ismét sokan eljöttek, hogy próbára tegyék magukat ebben a sportágban. 90
versenyzõ érkezett célba. A helyieken kívül Kunszentmárton, Csépa, Tiszainoka, Tiszakécske, Kecskemét, Nagyszénás, Szentes, Szarvas, Kiskunfélegyháza és Törökszentmiklós képviseletében indultak e nemes versengésben.
Mindenki lelkesen, tudása legjavát nyújtva teljesítette a távot. A gyerekek és
felnõttek versenyében is sokszor csak néhány méteren múlt, hogy ki végzett
elõrébb. A II. korcsoportosok versenyében a leány és a fiú megyei bajnok is
rajthoz állt és meg is nyerte ezt a versenyt is. Öröm, hogy a felnõtt versenyzõk
létszáma évrõl évre növekszik.
A tiszakürti dobogósok: I. korcsoport. 3. Kabók Dzsenifer, II. korcsoport: 3.
Ónodi Klaudia, 2. Csikós Zoltán, III. korcsoport 1. Váradi Ivett, 2. Gáll Netta, 2.
Dóczi Zoltán, 3. Tompa Dávid. Felnõttek: 1. Fehérné Szõke Erika, 2. Kovács
Zita. Csapatversenyt a KDSE nyerte. A legeredményesebb tiszakürti verseny- Legeredményesebb versenyzõk:
Váradi Ivett és Csikós Zoltán
zõk: Váradi Ivett és Csikós Zoltán.
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RENDÕRSÉGI HÍREK
Az õszi - téli átállással kapcsolatban a gépjármûvek
felkészítésére tett rendõri ajánlások
A gépjármûveket - fõleg hosszabb autóút elõtt - ajánlatos
már október hónapban alaposan átnézni, megvizsgálva
minden biztonsági berendezést és tartozékot.
Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a
világítás és a fékrendszer ellenõrzése. Az õszi - téli közlekedés kapcsán ezek mellett a gépkocsival történõ közlekedés fontos kelléke lehet a jól mûködõ ablaktörlõ, a jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelõ ablakmosó folyadék
vagy a páramentesítõ.
Felhívjuk 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.
Nagyobb 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 figyelmetlensége váltaná is ki, illetve fokozott figyelemmel kell
lenni az iskolák, buszmegállók környékén figyelmetlenül az
úttestre lépõ gyerekekre is.
Jól gondoljuk meg
2013. július 14-én egy tiszakürt-bogarasi lakos megvásárolt
3 birkát egy tiszasasi személytõl. Ekkor a vételárat nem
fizette ki, mivel éppen akkor nem volt pénze. A tulajdonossal megegyeztek, hogy két héten belül rendezi tartozását,
amit azonban a mai napig nem tett meg. A gyanúsított a birkákat értékesítette, a pénzt pedig magára költötte, ahelyett,
hogy kifizette volna tartozását. A cselekménnyel több tízezer forint kárt okozott. Ezen cselekménye miatt az elkövetõ
megalapozottan gyanúsítható csalás vétségének elkövetésével.
dr. Barath Éva r.õrnagy

Gépkocsi feltörések elleni védekezés
A bûnözõk tisztában vannak azzal, hogy az emberek jelentõs része hanyag, és felelõtlenül a kényelmesebb megoldást
választja, mikor a GPS készüléket (melynek meglétére a
szélvédõn hagyott tartókonzol hívja fel a figyelmet), a rádió
elõlapját, illetve az autóstáskát is csak a kesztyûtartóba
helyezi el.
Az elkövetõk általában nem egyedül dolgoznak és - sokszor
már elõre kifigyelve - gyakorlottan választják ki mely autót
érdemes feltörni, mérlegre téve az azzal járó kockázat, valamint a várható zsákmány mértékét.

Az autó utasterében jól látható helyen hagyott üres nylon
szatyor is arra késztetheti az elkövetõt, hogy azt megszerezze, bízva abban, hogy az értéket rejt.
Az elkövetõknek csak pillanatok kellenek ahhoz, hogy a
gépkocsi ablakát betörjék, majd villámgyorsan távozzanak
a zsákmánnyal, mely bûncselekmény bekövetkezését ugyan
egy riasztó azonnal jelezheti számunkra, azonban azt megelõzni helyettünk nem fogja.
Az autó nem biztonságos tárolóeszköz!
·- Ne hagyjon táskát, csomagot, mobiltelefont, GPS-t ( a
tartókonzolt sem ) továbbá egyéb értékes mûszaki cikket,
valamint személyes iratokat, pénzt, bankkártyát és a gépjármû okmányait az utastérben, de a „ kesztyûtartóban”
sem! Még üres táskát, ruhanemût se hagyjanak gépjármûben, hiszen az elkövetõkre jellemzõ, hogy a legkisebb
értékek miatt is képesek betörni az ablakot vagy feltörni a
zárat!
·- Mindig zárja be az ajtókat, az ablakokat húzza fel, kapcsolja be a riasztót akkor is, ha csak pár percre száll ki!
Kiszállás után ellenõrizze a gépkocsi lezárt állapotát, ill. a
riasztó élességét!
·- Használjon mechanikai védelmet /kormány-, pedál-,
váltó- zár/ is a riasztóberendezés mellett!
·- Ha a gépkocsiba rádiót, cd-, mp3 lejátszót vásárol, olyan
készüléket vegyen, amelynek levehetõ elõlapja van, vagy
fiókszerûen kihúzható!
·- Ha módjában áll, vegye igénybe az õrzött parkolókat és az
értékmegõrzõket!
Figyelem!
Az utóbbi években gyakori bûnelkövetési módszer, hogy az
elkövetõk ki- és beszálláskor megszólítják a kiszemelt áldozatot, majd különféle módon elterelik annak figyelmét, így a
már nyitott utastérbõl észrevétlen ellophatják értékeit. A
figyelemelterelõ módszerek tárháza óriási, azonban az
esetek zömében valamilyen mûszaki hibára hívják fel a
figyelmet, vagy elõfordul, hogy elõzõleg kiszúrják a gumiabroncsot és a kerékcsere alatt lopják meg az áldozatot.
Mit tegyünk, ha már bekövetkezett a baj? Ha már bekövetkezett a lopás? Haladéktalanul tegyen bejelentést a 107es vagy 112-es telefonszámon. Ezt bármelyik rendõri szervnél megteheti, de célszerû a lopás helye szerinti illetékes
rendõrkapitányságon. A rendõrök kiérkezéséig a helyszínt
ne hagyja el, azt lehetõleg ne változtassa meg!
Készüljön fel rá, hogy a feljelentés megtételekor kérni
fogják az ellopott tárgyak listáját, egyéni azonosításra alkalmas jellemzõit. Az elkövetõrõl/elkövetõkrõl adott személyleírás, nagymértékben segítheti a rendõrök munkáját.
Amennyiben elvitték bankkártyáját, mobiltelefonját, haladéktalanul tiltassa le. Ha a lakás kulcsot, gépkocsi kulcsot is
elvitték, akkor cseréltesse le a zárakat.
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG BÛNMEGELÕZÉSI OSZTÁLY
Telefonszám: 56/501-654, Fax: 56/501-600
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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 a nyomtatás a községi könyvtárban készül.
Megvásárolható a könyvtárban, az ABC-ben és a terjesztõknél: Sós Klárika és Szõgyör Sándorné
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