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Farsang az
Arborétumban

Ebben az évben hatodik alkalommal
került megrendezésre a szokásos hagyo-
mányõrzõ farsangi bálunk.
Visszajáró vendégeink örömmel várják a
szinte családias rendezvényünket. A be-
kapcsolódó újabb vendégek pedig min-
dig rácsodálkoznak, hogy milyen szép itt
és milyen kellemes hangulatú ez a hely.A
„Kunszenti Betyárok„ néptánc és nép-
zene mûsorán és a Szentesrõl érkezõ
Fyre Harmony Tûzzsonglõr Társulat
produkcióján szórakozhattunk. A finom
vacsorát Cserkeszõlõbõl a Termál étte-
rembõl rendeltük.Abálon a zenét a Csík-
Molnár zenekar szolgáltatta hajnalig.
A bál remek hangulatban telt, a vendé-
geink elismerõ és dicsérõ szavai biztat-
nak minket arra, hogy folytassuk ezt a
hagyományt! Torkosné
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

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

2013. október 07. rendkívüli testületi ülés

2013. október 22. rendkívüli testületi ülés

2013. november 14.

2013. november 20. rendkívüli testületi ülés

2013. december 05.

2013. december 13.

2013. december 19. rendkívüli testületi ülés

2013. december 30.

Rendkívüli testületi ülésen megtárgyalták a Lendér és Né-
meth kiskorúak ügyét.
Az önkormányzat csatlakozott a 2013. évi szociális tûzifa
pályázathoz.

Atestület elfogadta a Húsbolt bérleti szerzõdés tervezetét.
Döntött a Hõsök terén lévõ kerti kiülõ megszüntetésérõl.

A testület jegyzõkönyvi dicséretben részesítette azokat a
dolgozókat, akik 2013. évben a temetõ fenntartásában részt
vettek.
Elfogadták az önkormányzat III. negyedévi beszámolóját és
a 2014. évi költségvetési koncepciót.
Módosították az önkormányzat állattartási rendeletét.
Megtárgyalták a vendéglátó egységek éjszakai nyitvatartás-
ról szóló rendelet tervezetet.
Döntöttek rendkívüli testületi ülés összehívásáról.

Megtárgyalták Dr. Fábián Lajos és társai panaszát.
A testület döntött Gácsi Zoltánné közterület használati ké-
relmérõl.
Módosították a szociális tûzifa rendeletet.
Döntöttek az MVH által kiírt tanyabusz pályázathoz való
csatlakozásról, valamint a közmeghallgatás idõpontjáról.

Rendeletet fogadtak el a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva-
tartási rendjének szabályozásáról.
Elfogadták a mûvelõdési ház beszámolóját. A mûvelõdési
ház vezetõjét kulturális munkájáért jegyzõkönyvi dicséret-
ben részesítették.
Elfogadták a M44-es autóút építéséhez kisajátítandó
területekre tett ajánlatot.
Megtárgyalták a belsõ ellenõrzés jegyzõkönyvét.
Módosították a támogatás megelõlegezési hitelt.
Hitelkeretet állapítottak meg 2014. évre.
Zárt ülésen döntöttek a BURSA és az Arany János tehetség-
gondozó program ösztöndíjairól.

Közmeghallgatáson számoltak be az iskola és önkormány-
zat munkájáról, jövõbeni terveirõl.
Falugyûlés.

Az önkormányzat likvidhitelének átminõsítése.

Döntöttek a szociális rendelet módosításáról.
Döntöttek a gyermekvédelem helyi szabályozásáról.

SZOCIÁLIS  ÜGYEK
Szociális és Humánpolitikai Bizottság
2013. november 27-i ülésén: átmeneti segély 8 fõ, gyógy-
szertámogatás 2 fõ, temetési segély 1 fõ, rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatás 1 fõ.
2013. december 17-i ülésén: átmeneti segély 4 fõ, rendkí-
vüli gyermekvédelmi támogatás 1 fõ, szociális fa: 1 fõ.

Tájékoztatás a vendéglátó üzletek éjszakai
nyitvatartási rendjérõl

szóló önkormányzati rendeletrõl

Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselõ - testületének a
vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérõl szóló ön-
kormányzati rendelete 2013. december 6. napján lépett ha-
tályba.
A rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a rendelet hatálya
alá tartozó vendéglátó üzletek vasárnaptól csütörtökig
22:00 óra és az azt követõ nap 06:00 óra, péntektõl szomba-
tig 24:00 óra és az azt követõ nap 06:00 óra között a (2) be-
kezdésben szabályozottak kivételével nem tarthatnak nyit-
va. Ez nem jelenti azt, hogy a vendéglátó üzletnek vasár-
naptól csütörtökig 22:00 óráig kell nyitva lennie. Ha koráb-
ban csak pl. 21:00 óráig volt nyitva a vendéglátó üzlet, ak-
kor továbbra is maradhat ez a nyitva tartás az adott napokon.
De ha korábban vasárnaptól csütörtökig 24:00 óráig tartott
nyitva a vendéglátó üzlet, akkor a rendelet hatálybalépésé-
tõl már csak 22:00 óráig tarthat nyitva az adott napokon.

Arendelet 4. § (2) bekezdése lehetõséget ad az (1) bekezdés-
ben elõírt nyitvatartási rendtõl való eltérésre havonta egy
alkalommal, amikor a kereskedõ péntektõl szombatig 24:00
óra helyett 03:00 óráig tarthat nyitva. Amennyiben az eltérõ
nyitvatartást havi rendszerességgel kívánja igénybe venni a
kereskedõ, abban az esetben a rendelet 6. § (3) bekezdés
szerint köteles eljárni. Tehát ha pl. minden hónap 2. péntek-
jén vagy szombatján kíván tovább nyitva tartani, akkor ezt a
nyitvatartási idejében megfelelõen fel kell tüntetni, és így
kell bejelenteni a rendelet 6. § (3) bekezdés szerint a nyitva-
tartási idejének változtatását. Amennyiben alkalomszerûen
kívánja igénybe venni a kereskedõ az eltérõ nyitvatartást,
tehát nem minden hónap ugyanazon péntekjén, vagy szom-
batján, akkor 5 nappal korábban köteles a hatóságnak e célra
rendszeresített a rendelet 1. sz. melléklet szerinti forma-
nyomtatványon, írásban bejelenteni. Ezen felül csak alkal-
mi rendezvényeken, eseti jelleggel és külön engedély birto-
kában jogosult a kereskedõ eltérni. Tehát havi egy hétvégi
napon a kereskedõ 03:00 óráig tarthat nyitva, minden továb-
bi hétvégi napon is megvan a lehetõsége rá, amennyiben
kérelmét Tiszakürt Község Polgármestere engedélyezi. A
rendelet hatálya nem terjed ki december 31. napjára, ekkor a
vendéglátó üzlet által meghatározott nyitvatartási idõben
nyitva tarthatnak a vendéglátó üzletek.

MINDENNAPOS FOGADÓÓRA

Tisztelt Tiszakürti Lakosok!
Ha a jövõben segítségükre lehetek bármilyen ügyben, vagy
találkozót szeretnének egyeztetni velem, kérem, személye-
sen jelezzék ezen igényüket a községi könyvtárban, munka-
idõben vagy telefonon az (56)318-051-es telefonszámon!
Továbbá az alábbi e-mail címen és telefonszámon is keresse-
nek bizalommal!
E-mail: boldog.istvan@fogadoora@gmail.com
Tel: 0620/380-0709 ( 8-18 óráig )

Boldog István  országgyûlési képviselõ
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Röviden szeretnék tájékoztatást adni a 2013 évi költségve-
tésünk jelenlegi állásáról, teljesítésérõl. A módosított bevé-
teli elõirányzatunk 238.386.000 Ft. A teljesítésünk
204.364.000 Ft.Akiadási oldalon a módosított bevételi elõ-
irányzat szintén 238.386.000 Ft, és teljesítettünk
201.629.000 Ft-ot. 85,7 %-on áll a bevétel teljesítése, 84,6
%-on a kiadás teljesítése. Melyek azok a fõbb szempontok,
amelyeket az évek során figyelembe veszünk egy-egy költ-
ségvetési év megalakításánál? Elsõ és legfontosabb szem-
pont mindenkor az, hogy a meglévõ intézményeinket tudjuk
mûködtetni, megfelelõ színvonalon. Sajnos ebben az évben
már rákényszerültünk arra, hogy egy intézményünket, az
Idõsek Klubját . Nagyon kevés volt az érdeklõdõ a
klubélet iránt. Fontos minden évben, hogy a pályázataink-
hoz, ahhoz a néhányhoz, amit finanszírozni tudunk, az öne-
rõt biztosítani tudjuk, illetve a finanszírozást meg tudjuk
elõlegezni. A szociális feladatok ellátására is nagyon oda
kell figyelnünk, erre a forrást biztosítanunk kell minden
esetben. Szükséges némi karbantartás, felújítás elvégzése
is. Általában ez saját erõbõl történik, de ehhez is forrást kell
biztosítani, hiszen az anyagokat be kell szerezni. Általában
úgy mûködünk, mint a legtöbb önkormányzat, elsõk a bé-
rek, a segélyek, és utána ami marad, azon próbálunk osztoz-
kodni, és abból próbálunk ügyeskedni valamit.
A fõbb bevételi forrásaink - állami támogatás: 104.164.000
Ft. A munkaügyi központtól: 24.034.000 Ft, illetve
128.198.000 Ft a közmunkaprogram támogatására, illetve a
foglalkoztatási hozzájárulás. Mûködéshez pénzeszközök
13.937.000 Ft, ez nagyrészt az önkormányzat hozzájárulása
a mûködéshez. Mûködési bevételeink - térítési díjakból:
23.295.000 Ft, helyi adók: 5.441.000 Ft, gépjármûadó
beszedett 40%-a: 1.390.000 Ft.
A kiadásaink - Az állami támogatás mellé óvodai nevelésre
5 millió Ft-ot, önkormányzati igazgatásra, a hivatal fenntar-
tására közel 21 millió Ft-ot, településüzemeltetésre /közvi-
lágítás, községgazdálkodás, zöldterep gondozás, temetõ/
815.000 Ft-ot, közmunkaprogramjainkra 353.000 Ft-ot,
szociális ellátásra /idõsek ellátása, gyermekétkeztetés, se-
gélyek, tanyagondnoki szolgálat/ 3 millió Ft-ot, családse-
gítõ társulás és gyermekjóléti szolgálatra 890.000 Ft-ot,
könyvtár, közmûvelõdésre több mint 4 millió Ft-ot kellett
tenni.
Tehát látható, hogy teljes egészében nem történt meg a köte-
lezõ feladatok finanszírozása. Ezt látják kormányszinten is,
és a 2014-es évi költségvetésnél már lesznek olyan korrek-
ciós tételek, amelyek ezt a képet javítani fogják.
Az iskola átvételével csökkent a költségvetése az önkor-
mányzatnak, vagyis kevesebb pénzbõl kell gazdálkodni. A
nettó finanszírozás pedig azt jelenti, hogy a járulékokat már
az állam le sem utalja, így nincs mivel sakkozni, tehát ki-
sebb a mozgástere az önkormányzatnak egy-egy hónapban.
Összefoglalva úgy gondolom, hogy a 2013 évi költségveté-
sünket törvényileg megfelelõen, hiány nélkül tudjuk teljesí-
teni, és én bízom benne, hogy a 2014 évi költségvetés ennél
kedvezõbb lesz.
Lépjünk tovább a 2014 évi várható költségvetésre. Ami
szomorú, hogy a kulturális feladatokra 2014-ben nem lesz

bezárjuk

változás, tehát a könyvtár és a mûvelõdési ház finanszíro-

POLGÁRMESTER ÚR BESZÁMOLÓJA A KÖZMEGHALLGATÁSON

zása azon a szinten marad, amin volt. Erre nincs is remény,
hogy itt változás következzen be.
Jelenleg úgy néz ki, hogy 24.436.000 Ft forráshiánnyal
indulunk, de van remény arra, hogy ez csökkeni fog 16 mil-
lió Ft-tal a költségvetési törvény elfogadása után. Bízok
benne, hogy az országgyûlés idõben elfogadja a költségve-
tést, azokat a módosító indítványokat, amik a kistelepülések
javát szolgálják, és akkor nem lesznek problémák.
Folytassuk 2013-al, mi az, amivel sikerült elõre lépnünk,
vagy nem sikerült megvalósítani.
Településünk 2012. december 20-án a
megvalósítására 21.439.098. Ft-ot nyert a Vidékfejlesztési
Minisztérium pályázatán, melynek megvalósítási határide-
je 2013.04.30. volt. A kivitelezés, a mûszaki átadás és hasz-
nálatba vétel engedélyezése rendben megtörtént. Az elszá-
molási kérelmet benyújtva derült ki, hogy a pályázat kiíró és
pályázó önkormányzat szándékával ellentétben a húsbolt
üzemeltetését az önkormányzat nem végezheti. Ezért a hús-
boltot bérbe kell adnia az önkormányzatnak. A bérbeadás
lehetõségét a miniszter úr engedélyezheti, amely után támo-
gatási szerzõdés módosítása szükségeltetik. 2013 májusá-
ban beadott ezirányú kérelmünket a közremûködõ szerve-
zet érdemben nem tudta elbírálni, tekintettel a kiszemelt
vállalkozó köztartozására. 2012 októberében kapott válasz
után új vállalkozó felkérésével ismételten kezdeményeztük
a támogatási szerzõdés módosítását. 2013 októberében be-
nyújtott kérelmünk elbírálása folyamatban van. A támoga-
tási szerzõdés módosítása elõtt nincs lehetõségünk e mûkö-
dési engedélyek beszerzésére, a piactér és húsbolt megnyi-
tására. Kérem megértésüket és türelmüket!
A is pályázott a TIOP keretében informatikai
fejlesztésre és 7.890 088 Ft-ot nyertek. A szolgáltatásfej-
lesztés során 6 darab számítógépet szereztek be, 1 darab
nagyon komoly színes nyomtatót, 1 darab laptopot, vonal-
kód leolvasót, vonalkód nyomtatót, szünetmentes tápegy-
séget, projektort, tehát egy korszerû informatikai felszerelt-
séggel bír a könyvtár. Szeretném elmondani, hogy ez mini-
mális költségtérítés fejében mindenkinek a rendelkezésére
áll. Fénymásolni is, internetezni is lehet a könyvtárban.
Tehát ezek a készülékek a lakosság céljait is szolgálják, és
kérem Önöket, hogy bátran vegyék igénybe ezt a szolgál-
tatást. Ehhez kapcsolódóan elektromos korszerûsítést kel-
lett végrehajtani, illetve a bejárati ajtót kellett akadálymen-
tesíteni, aszimmetrikussá kellett tenni. Ezeket az átalakítá-
sokat is ebbõl a pályázatból finanszíroztuk.
Ugyancsak benyújtottunk egy pályázatot a belügyminisz-
tériumhoz, már harmadszor, 30 millió Ft
értékben. Az internetes tájékoztatás szerint a pályázatunkat
nem támogatták, de hivatalos értesítés még a mai napig sem
érkezett.
Rendszeresen pályázunk a megyei önkormányzatnál par-
lagfû mentesítési alapból, innen 500.000 Ft-ot nyertünk fû-
kaszára, illetve biztonsági felszerelésre és üzemanyagra.
Az év folyamán sok mindent csináltunk önerõbõl is. Töb-
bek között elkészült a temetõ körbekerítése. Kinek megelé-
gedésére, kinek bánatára, de körbe van kerítve, és szabadon
nem lehet a temetõben mászkálni senkinek sem.
Ugyancsak elkészült a START program keretében beszer-

Piactér és Húsbolt

könyvtár

óvoda felújításra
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zett gépeknek egy szín, olyan jó 80%-os állapotban. Teteje
van, oldala még egyenlõre nincsen, de bízom benne, hogy
2014-ben az is sikerül, valamint elkészült Bogarasban két
buszváró. Azoknak is csak teteje van, úgynevezett esõbeál-
lók, de oldaluk még nincs. Remélem, hogy ez is jövõre befe-
jezhetõ lesz.
Ebben az évben is pályáztunk . 47
köbméter tûzifát nyertünk 779.272 forint értékben, ehhez
önerõ kell, 60.000 Ft, illetve a szállítási költség, hogy a tele-
pülésre szállítsák. 30 köbmétert már meghoztak, a fennmara-
dó 17 köbmétert pedig januárban szállítják le. Így a fát csak
akkor tudjuk kiosztani, ha megjön a hiányzó mennyiség is.A
faosztás várható ideje január-február hónapban lesz.
80 %-os készültségnél tart a , kö-
zel 200 millió Ft értékben. Egy elfogadhatóan esztétikus
terep alakult ki.
Az ívóvíz minõség javító program keretében a kivitelezõ ki-
választása megtörtént. November végén pályázatot nyújtot-
tunk be (10 millió forint plusz áfa) egy 8-9 személyes Volks-
wagen mikrobusz beszerzésére. Ennek önereje az áfa, 1,7
millió Ft.
Ezenkívül pályáztunk még 2 millió Ft értékben kábítószer
prevenciós programok megszervezésére, megspékelve egy
kis egészségmegõrzéssel. Ez a fiatalok igényét elégítené ki.
A másik egy 1 millió forintos pályázat: a testvértelepülése-
inkkel együtt egy három napos programot terveznénk a má-
jus 1.-i idõszakra, amikor is fiataljaink kulturális ese-
ményeken vennének részt (koncert, szabadidõs program,
kulturális ese-mények sorozata). Ha nyernénk a két
pályázaton, akkor közhíreljük és várni is fogjuk a fiatalok
közremûködését.
A közmunka programok több szinten futnak egy-egy tele-
pülésen. A Start közmunka programban (csapadék-, vízelve-
zetõ árkok karbantartása, kialakítása, belterületi utak kar-
bantartása, járdaépítés, illetve a külterületi földutak karban-
tartása) összesen 28 fõvel pályáztunk április 1-tõl december
31-ig. Az elhelyezkedés, a téli közmunka programba való
átcsoportosítás, az elbocsájtások miatt nem 28 fõt, hanem
eddig 46 fõt foglalkoztattunk. 22.205.790 Ft bértámogatást
kaptunk és 5.620.000 Ft dologi támogatást. Ebbõl vettünk
sódert, cementet, átereszeket, útkarbantartó gépeket, fûka-
szát, betonkeverõt, kézi szerszámokat. Elkészült 587 m jár-
da, 65,6 négyzetméter térbeton bejáró, 209 m folyóka a járda
mellett, 300 négyzetméter kátyúzás a belterületi útjainkon,
és 1200 m csatorna. A külterületi földútjainkat kétszer tettük
rendbe. Az utak mentén a susnyázás folyamatos volt. A kül-
területi földutakat most a szõlõültetés elõkészületei miatt a
gépek csúnyán összevágták. Ígérték, hogy el fogják igazí-
tani. A Start munkaprogramot kétszer ellenõrizték és min-
dent rendben találtak. Az intézményeknél lévõ munkát ösz-
szesen 30 fõ segítette. Erre bértámogatást kaptunk. Ebben az
évben elõször volt lehetõség diákmunkára, és négy fõre pá-
lyáztunk. Úgy gondolom, hogy jövõre ennél többre kell. A
téli közfoglalkoztatásra 50 fõvel pályáztunk. A téli közmun-
kaprogram két részbõl áll. Egyik része (40 fõ) iskolába is jár.
16 fõ van alapkompetencia képzésen, 24 fõ szakirányú kép-
zésen (konyhai kisegítõ, egészségügyi, kisgépkezelõ, motor-
fûrész kezelõ és két személy van ECDL vizsgára felkészítõ
képzésen. Bízom benne, hogy az intézményeknél majd hasz-
nos munkát tudnak ezek az emberek végezni.

szociális tûzifára

szeméttelep rekultiváció

Január elsejétõl 10 fõ a téli munkálatokban lesz a segítsé-

günkre. Miután a téli közmunka pályázatot beadtuk, kap-
tunk még 8 fõ foglalkoztatási lehetõséget. Van még három
áthúzódó fõ február 28-ig. Tehát 61 fõ az, akinek még mun-
kát tudunk biztosítani.
A testületünk 22 alkalommal ülésezett 2013-ban. 139 ha-
tározatot hoztunk, 16 rendeletet. Az ügyrendi bizottság 12-
szer ülésezett, és 80 határozatot hozott. A szociális bi-
zottság tízszer ülésezett. Átmeneti segélyre 121.825 Ft-ot,
gyógyszer támogatásra 44.000 Ft-ot, temetési segélyre
180.000 Ft-ot, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra
18.000 Ft-ot, valamint 48 mázsa fát osztott ki. A 47 köb-
méter fára 85 kérelem érkezett be.
Összességében ennyiben állt az önkormányzati munka.
Úgy gondolom, hogy ezek a számok magukért beszélnek.
Idõt és fáradságot igénylõ mind a képviselõi, mind a bizott-
sági munka. Röviden ennyiben próbáltam összefoglalni
2013-at. Tálas László

PÁLYÁZATOKRÓL

Tiszakürt Község Önkormányzata .
napján

adott be A határon túli magyar
kapcsolatok erõsítését és együttmûködését megvalósító
pályázat sajnos elutasításra került.
A tiszakürti, illetve a szlovákiai Csallóközkürt településén
élõ fiatalok kapcsolatának szorosabbra fonását olyan kul-
turális programok és tevékenységek bevonásával kívánta
ösztönözni, mint a néptánc, zene, ének, továbbá szalma- és
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Kétoldalú ifjúsági kulturális programok

támogatása c. pályázatot .

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fej-
lesztése -“Tudásdepó-Expressz” a tiszakürti községi könyv-
tárban címen benyújtott pályázaton 7.890.088 Ft támogatást
nyertünk.
Aprojekt célja a korszerû információs, kommunikációs esz-
közök és a hozzátartozó szoftverek, valamint az integrált
könyvtári rendszerfejlesztés beszerzése, mely minõségi vál-
tozást hoz könyvtárunk életében és új szolgáltatásokkal tud-
juk bõvíteni a meglévõket. Corvina integrált könyvtári rend-
szerrel jelenleg folyik a könyvtári állomány feldolgozása,
melyet vonalkód olvasó és nyomtató is segít.

A projektor, vászon, a hordozható számítógép ismeretter-
jesztõ elõadások, prezentációk tartására, oktatásra ad lehe-
tõséget. Többfunkciós nyomtató a helytörténeti, régi köny-
vek, stb. digitalizálására, könyvtári kiadványok és könyv-
ajánlók készítésére alkalmas. Az olvasók által használt
számítógépek száma 2-rõl 5-re emelkedett, így javul a tele-
pülésen élõk hagyományos és online könyvtári ellátása. A
bejárati ajtót 1,5 szárnyasra cseréltük, ajtó nyitószerkezetét
átalakítottuk, kapucsengõ került felszerelésre, megvalósult
a könyvtár világítás-korszerûsítése, beszerzésre került egy
speciális nagyító, melyek a fogyatékkal élõk esélyegyen-
lõségének növelését is szolgálják.
Várjuk községünk lakóit, könyvtárunk olvasóit vegyék
igénybe, használják új, korszerû eszközeinket.

Arendszer elõ-
nye: letéti mozgások egyszerû kezelése és státuszuk köve-
tése, összehangolható gyarapítási és kölcsönzési politika,
olvasók jobb kiszolgálása (egyszerre kereshetnek több
könyvtár adatbázisában, letéti, könyvtárközi mozgások
esetén is tájékozódhatnak a könyvek aktuális lelõhelyérõl és
kölcsönzési státuszáról).



kosárfonás tanítása, ezen felül helyi ételkülönlegességek és
az egészséges életmód bemutatása.
A három napos programterv célja az volt, hogy mind a köz-
ségünkben, mind a testvértelepülésen élõ fiatalokat segítse
önismereti képességeik fejlesztésében, lehetõségeik felku-
tatásában, és abban, hogy a jövõben felelõsségteljes dönté-
sek meghozatalára legyenek képesek. Emellett fontos hang-
súlyt helyezett a fiatalok erkölcsi fejlõdésének segítésére is.
A jövõben is szeretnénk foglalkozni a fiatalok személyiség-
fejlesztésével és azzal, hogy a határon túli magyar közös-
séggel hosszú távú baráti kapcsolatot ápoljon, ezért célunk,
hogyha hasonló pályázati kiírás történik megnyert pályázat
által sikeresen megvalósítsuk.

Eredményesen pályáztunk az Emberi Erõforrás Miniszté-
riuma által kiírt Kábítószer-prevenciós pályázaton a „Tiszta
tudat, józanság! Mondj nemet a kábítószerre! címmel intéz-
ményünk 500.000 Ft-ot nyert. Lebonyolító szervezet a
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet.
A programban részt vehet minden 12 éven felüli általános
iskolás, valamint szak- és középiskolás diák 20 éves korig.
Aszülõk és a pedagógusok felkészítésére, tájékoztatására is
lehetõséget biztosítunk.
A pályázat célja a gyermekek és a fiatalok drog prevenciós
és egészségnevelési tevékenységének elõmozdítása új
alternatívák alkalmazásával.
A tervezett programok is ezt a célt szolgálják, melybe be-
vonjuk a szakembereket és a szülõket is.
A programok aktív résztvevõiként megismerik a káros
szerek hatásait, következményeit és a követendõ helyes
példákat, eseményeket (sportolás, barlangtúra, mûvészeti
tevékenység, stb.), megismerhetik a résztvevõ fiatalok azt
az életmódot, mely egészséges és elõremutató.
A megelõzésben a szerhasználat következményeinek tuda-
tosítása fontos feladata még mielõtt a fiatal kipróbálná azt.
A tervezett elõadások információkat adnak a fiataloknak a
nem megfelelõ erkölcsi magatartások következményeirõl,
és azok megelõzési lehetõségeirõl is.
A program végrehajtása során rámutatunk a gyerekeknek,
hogy ez az erõ milyen kiváló teljesítményekre teszi alkal-
massá õket sportban, tanulásban és az élet más területein.

Mondj nemet a kábítószerre!

Programok:
2014. január 31. 18 h

2014. február 14. 18 h

2014. február 21.

Kérdõív kitöltetése és beszélgetés a drogfogyasztás káros hatá-

sáról, szabadidõ helyes eltöltésérõl, sportolási lehetõségekrõl.

Filmvetítés, ezt követõen beszélgetés a legális és illegális dro-
gokról, azok káros hatásairól.

Drogproblémák felismerése a családokban címmel elõadás szü-

lõknek, pedagógusoknak, lakóotthon dolgozóinak a szerfo-

gyasztás káros hatásainak, segítõ szervezetek elérhetõségeinek

megismerése.

Bûnmegelõzési, felvilágosító elõadás, beszélgetés a kábítósze-

rekrõl, egyes deviáns viselkedési formákról diákokkal.

délután 16 h

este 18 h
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2014. március 14. 18 h

2014. március 21. 18 h

2014. április 12-13.

2014. április 25.

2014. május 10-11.

2014. május 23. 18 h

2014. június 20. 18 h

2014. június 21. 10 h

sportnap.(

Filmvetítéssel egybekötött elõadás a fiatalok tudatos és felelõs

szexuális magatartás formálása érdekében.

Plakát- montázskészítés - elõadás csoportokban  dohányzás, al-

kohol, drog témakörökben.

Kirándulás és barlangaszás Bükkzsércen. (A résztvevõk száma
korlátozott az autóbusz miatt, ezért ezen a programon azok a fia-
talok vehetnek részt, akik a foglakozásokon aktívan közremû-
ködnek. )

„Mondj nemet!” a döntéshozó képesség, a nemet mondás tech-
nikája, konfliktuskezelési megoldások pedagógusok, gyermek-
védelmi szakemberek, védõnõ, családgondozó részére.

Beszélgetés a fiatalokkal a nemet mondás módszerének megis-
merésérõl, gyakorlati alkalmazásáról, szülõ-gyerek kapcsolatról
és az internet veszélyeirõl, szituációs helyzet gyakorlatok.
Aprogram végén meghirdetésre kerül egy verseny ELLENSZER-
KULTÚRA elnevezéssel, melynek jutalmazása a teljes program
befejeztével júniusban.

A Tiszakürti Református Egyházközösség szervezésében,velük
együttmûködve 24 órás vetélkedõ.

Nyári balesetmegelõzés - csoportbeszélgetések a „Mondj ne-
met!”- a nyári szünet veszélyeirõl, a fiatalkori bûnözésrõl.

Elõadás, kötetlen beszélgetés a discobalesetekrõl, gépjármû-
vezetés veszélyeirõl kábítószer, alkohol hatása alatt, KRESZ totó.

„Asport legyen a szenvedélyed”- fitnesz, sport, egész-

ség, zumba, hastánc; asztalitenisz, dart's, csocsó és kosárlabda

bajnokságok. Beszélgetés híres sportolóval, közös sporttevé-

kenység, községünk kiemelkedõ sportolóinak bemutatása. Kö-

zös fõzés és díjak átadása.

délután 16 h

este 18 h

KI

20 év eltelt
A Nagycsaládosok Egyesületét 20 éve alapította Szalai
Sándorné Erzsike néni, aki sajnos már nincs közöttünk. A
karácsonyi és mikulás ünnepségünk folytatásaként emlé-
keztünk meg a 20 év munkájáról. Meghívtuk az alapító
tagokat, de sajnos igéretük ellenére nem jöttek el, csak
azok, akik jelenleg is a csoport tagjai. Szeretném megkö-
szönni mindenkinek, aki bármilyen módon segítette a cso-
port munkáját. Ha tehetik, ezután is örömmel fogadunk el
mindenféle segítséget.
Ha valakinek van megunt, de még használható játéka,
könyve a gyermeknapi horgászat díjazáskor nagy segítség
lenne, örömet jelentene a gyerekeknek.

Köszönettel Bartus Sándorné

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS
Köszönetet szeretnénk mondani Szombati Zoltán vállalko-
zónak, aki az I. számú Muszály szõlõ iskolai buszmegálló
szélmentesítéséhez biztosította a fóliát

A gyermekek nevében Szaszkó Veronika
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Osztályfõnökök a 2013-2014-es tanévben
1. osztály Tálasné Nagy Judit
2. osztály Kovácsné Doma Ildikó
3. osztály Fehérné Szõke Erika
4. osztály Szécsényiné Tálas Julianna
5. osztály Sárai Gyöngyvér
6. osztály Kovács Zita
7. osztály Muzamel Gyula
8. osztály Bódi Brigitta

Lényeges statisztikai adatok a tanévre vonatkozóan:
tanulólétszám: 139, ebbõl hátrányos helyzetû 83, halmo-
zottan hátrányos helyzetû 50 gyermek.Anapközis foglalko-
zásokat 80 tanuló veszi igénybe, mellette a 14 elsõ osztályos
diákunk iskolaotthonos. Mészáros Mária ig.

Új feladatok várnak diákjainkra, a tudás birodalmának
újabb lépcsõfokára kell mászniuk. Azonban nem csak tanu-
lóink szembesülnek új dolgokkal, hanem az iskola pedagó-
gusai is számos változás elé néznek ebben a tanévben.
A mindennapos testnevelés nem újdonság számunkra, hi-
szen ebben a tanévben már négy osztálynak kötelezõ a min-
dennapos mozgás megvalósítása. Talán a legnagyobb válto-
zás a 16 óráig történõ benntartózkodás a tanévben. A közne-
velésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) szeptember 1-
jétõl hatályos 27.§ (2) bekezdése szerint az általános isko-
lában 16 óráig foglalkozásokat, 17 óráig pedig felügyeletet
kell biztosítani. A szintén szeptember 1-tõl hatályos 46.§ (1)
bekezdés a) pont szerint a tanulóknak kötelessége a 16 óráig
szervezett egyéb foglalkozásokon részt venni. Az egyéb
foglalkozás lehet napközi vagy tanulószoba is. Ezek a sza-
bályok minden évfolyamra vonatkoznak. A változás szerint
tehát úgy néz ki, hogy alapból minden tanuló napközis, a
szülõ kérelme és az igazgató engedélye alapján kaphat a
napközis foglalkozás alól felmentést a tanuló. Az általános
iskolában a délutáni kötelezõ (felzárkóztató, tehetséggon-
dozó), illetve szabadon választott (szakkörök) foglalkozá-
son kötelezõ a részvétel, ezért az igazolatlan távollét éppúgy
igazolatlan mulasztásnak számít, mintha a diák a tanítási
óráról hiányozna. Jelentõsen bõvült a délutáni elfoglaltsá-
goknak a tárháza. Minden tanuló számára biztosítunk fel-
zárkóztató, tehetséggondozó foglalkozásokat. Kilenc féle
szakköri tevékenységbe kapcsolódhatnak be gyermekeink,
külön énekkari foglalkozás van alsós és felsõs gyermeke-
inknek. Sportfoglalkozások biztosítják számukra a megfele-
lõ testedzést. Három napközis csoport, és az elsõ osztály-
ban indított iskolaotthon remélhetõleg a tanulmányi munka
javulását eredményezi. Kérem a szülõket, minél jobban
használják ki az intézmény nyújtotta lehetõségeket, gyer-
mekeiket pedig bíztassák majd akkor is, amikor a kezdeti
lelkesedés alábbhagy.
Minden családnak köszönjük, hogy bizalmat szavazott in-
tézményünknek, és hozzánk íratta be gyermekét. Pozitív
visszajelzésként éljük meg, hogy beiskolázási körzetünkön
kívülrõl is egyre több tanuló jár hozzánk. A bejáró gyerme-
kek szintén változást tapasztalhattak, hiszen akit eddig isko-
labusz szállított, szeptembertõl õ is menetrendszerinti Volán
járattal közlekedik. A bérleteket a beiskolázási körzeten be-
lül lévõ tanulóknak (Bogaras) a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ, a beiskolázási körzeten kívülrõl érke-
zõknek (Tiszainoka, Nagyrév) a Tiszakürti Önkormányzat
térítette.
A tantestület létszáma és összetétele szintén változott. Má-
tyus Jánosné nyugdíjba vonult, ezúton is kívánunk neki bol-
dog, egészségben eltöltött nyugdíjas éveket.Az iskola intéz-
ményvezetõ-helyettesi feladatait 2013 szeptemberétõl Tá-
las László polgármester úr látja el. Munkájához erõt, kitar-
tást kívánunk. A tantestületben Szmutkóné Szakács Mag-
dolna az elsõ osztály iskolaotthonos feladatait látja el, míg
Pakayné Péter Krisztina napközis csoport vezetését végzi.
Brukner Lajosné Anita az éneket tanítja 4-8. osztályig, vala-
mint az énekkarokat vezeti és az érdeklõdõ gyermekeknek
furulyát tanít.

ISKOLAI VISSZAPILLANTÓ

ISKOLAI SPORT

Megyei mezei futóverseny

Dobd a kosárba!

Mikulás futás

Játékos sportverseny

2013. október 22-én Martfûn rendezték meg a versenyt, ahol
iskolánk tizenegy tanulója vett részt. Szép, napsütéses idõ-
ben népes mezõny indult minden korcsoportban. A III. kor-
csoportos lányok 1,5 km-es távon versenyeztek. A Felföldi
Barbara, Szunyogh Cintia, Kovács Nikolett, Gáll Netta,
Váradi Ivett összeállítású csapat két csapatot tudott meg-
elõzni. Egyéniben Váradi Ivett nagyon okos versenyzéssel,
szépen beosztva erejét, az 52 induló közül 6. helyezést ért el.
A fiúk az alábbi csapattal indultak: Szõcs László, Jelenfi
Ákos, Dóczi Zoltán, Papp Dávid, Szécsi Martin és egy csa-
pat végzett mögöttük.AIV. korcsoportos lányoknál Jónás
Krisztina a 46 versenyzõ közül a 29. helyen ért célba. Kö-
szönet a szülõknek, Felföldi Mihálynak és Szunyogh Ká-
rolynak, hogy segítettek a gyermekek szállításában!

Iskolánkban márciusban indult a Magyar Kosárlabdázók
Szövetsége támogatásával a sportágfejlesztési program.
December 5-én Kunszentmártonban vendégeskedtünk. Add
tovább! játékban két mérkõzést játszottak tanítványaink és
lelkes, fegyelmezett játékkal mindkét alkalommal gyõz-
tesen hagyták el a pályát. Eredmények: Tiszakürt - Kun-
szentmárton 171:130, Tiszakürt-Martfû 216:110.
A csapat tagjai: Csikós Zoltán, Felföldi Máté, Rácz Gergõ,
Sõrés András, Urbán Róbert, Rab András, Balla Boglárka,
Burai Alexandra, Diós Dzsenifer, Szõke Regina, Ónodi
Klaudia.

December 7-én még nem esett a hó, de többen futócipõt
húztak, mert mozogni jó. 46-an ( 8 óvodás, 33 iskolás és 5
felnõtt) futottak, dacolva a meg-megújuló széllel. Idén a
Télapó nem érkezett meg közénk, de ajándékait itt hagyta,
amit minden célba érkezõ a futás után vehetett át. Köszönet a
rendezvény támogatóinak: Tiszakürt Községi Sportegye-
sület, Tiszakürti Körzeti Általános Iskola Diákönkormány-
zata

Immár tizenkét év óta, iskolánk tornatermében rendezik
meg a hagyományos vetélkedõt, amelyre idén négy csapat
fogadta el a meghívást. Sok felkészülés, gyakorlás után ala-
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kult ki a csapat. Most is fergeteges biztatásban
volt része a versenyzõknek. Nagyon ügyes és
lelkes csapatokkal találták szembe magukat isko-
lánk alsós diákjai. Sok feladatban fej-fej melletti
küzdelemben dõltek el a helyezések. Az végig
látható volt, hogy a Kunszentmárton DSE ver-
senyzõi ma délután nem találnak legyõzõre. Az
utolsó csapatjátékban dõlt el, hogy gyerme-
keinknek meg kell elégedniük a 3. helyezéssel.
Többen szomorúak voltak, mert szerették volna
folytatni a tizenegy éve tartó gyõzelmi sorozatot,
de ahogy a szuffi remete is mondja: „Minden
elmúlik egyszer!” Eredmények: 1. Kunszent-
márton DSE 15 helyezési szám, 2. Kossuth Lajos
Ált. Iskola, Tiszaföldvár 21 hsz., Tiszakürti
Körzeti Ált. Iskola 22 hsz. (felkészítõ: Fehérné
Szõke Erika és Paulovics Attila) 4. Petõfi Sándor
Ált. Iskola, Csépa 36 hsz. A verseny támogatói:
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Kun-
szentmártoni Tankerület, Tiszakürt Községi
Sportegyesület, Horváth László Tiszakürtért
Alapítvány, Tiszakürti Körzeti Ált. Iskola.
Az iskola diákjai nevében nagyon szépen kö-
szönjük a Tiszakürti Községi Sportegyesület
ajándékát (pingpongütõket és labdákat, ugrókö-
teleket, focilabdákat), amellyel örömet szerez-
tek a gyerekeknek és segítenek a szabadidõ hasz-
nos eltöltésében és sportolásban.

Vidám futók gyülekeztek Kunszentmártonban az
alvégi buszfordulónál, hogy jókedvû futással
intsenek búcsút a 2013-as évnek. Településünket
hatan képviseltük ( Kovács Zita, Szilágyiné Tóth
Éva, Csikós Zoltán, Csikós Csanád és Csikós
Zolcsi) a 2,5 km-es távon.Acélba érkezõket forró
tea, szaloncukor és csokis malacfigura várta,
majd tombolasorsolás vette kezdetét, ahol Szilá-
gyiné Tóth Éva nagy örömmel vett át egy tortát.

Óévbúcsúztató futás

Paulovics Attila

Januárban ünnepelték 60. há-
zassági évfordulójukat Martók
István és neje Tóth Margitka,
mely alkalomból köszöntötték
fiai, menyei, unokái és a "szûk"
rokonság. A mai rohanó világ-
ban már egyre kevesebb pár él
együtt 60 évet, fõleg ilyen szé-
pen, békében és egyetértésben.
A hosszú évek során volt sok
küzdés és sok boldogság is az
életükben, amit mindig együtt
fogadtak és viseltek.
További sok boldogságot és jó
egészséget kívánunk nekik.

Szerkesztõség

Köszönöm az életnek, hogy Téged megadott…
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VILLANYSZERELÉS

REGISZTRÁLT SZERELÕI
(E-ON) JOGOSÍTVÁNNYAL

-RÉGIÉSÚJÉPÜLETEKVILLAMOSÍTÁSA
ÉS ÚJRASZERELÉSE

- ÚJ FOGYASZTÁS-MÉRÕHELYKIALAKÍTÁSA
- TELJESÍTMÉNYNÖVELÉS
- HÁROM FÁZISRATÖRTÉNÕ ÁTTÉRÉS

E-ON ÜGYINTÉZÉSSEL
- ÉRINTÉSVÉDELMI, TÛZVÉDELMI,

VILLÁMVÉDELMI MÉRÉSEK,
- JEGYZÕKÖNYVEK KÉSZÍTÉSE

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

BARNA ANTAL
Telefon: +36309431316
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100 éves évforduló

Õszi programok az óvodában
Gácsi Gyuláné óvodavezetõ

A decemberi hónap az ünnepvárást, az élmények sokaságát
tartogatta a gyermekek számára. Izgalommal, lelkes készü-
lõdéssel vártuk a Mikulás bácsit, aki mindkét csoportba
ellátogatott. Aktuális versekkel, dalokkal köszöntötték a
gyerekek és kíváncsi szemekkel kutatták a nagy zsákot,
hogy milyen ajándék bújik elõ belõle. Kedves, családias
légkörben zajlott az ünnepség, köszönjük a nagysza-
kállúnak, hogy érkezésével mosolyt varázsolt minden kis-
gyermek arcára.
Következõ programunk a karácsonyi ünnepség, amely nyi-
tott volt a szülõk és valamennyi érdeklõdõ számára. A 2013-
as év decembere különösen nagy jelentõségû volt óvodánk
életében. Pontosan 100 éve ajándékozta Dr. Léderer Gyula a
községnek ezt az épületet, hogy óvoda mûködjön benne.
Azóta nagyon sok generáció felnõtt ezek között a falak
között. Szerencsére a régi dolgozók közül Pálinkó Jánosné
Etike óvó néni összegyûjtötte és elkészítette az óvoda törté-
netét, amelyet egy albumba fûzött össze és erre a napra több
régi dokumentummal együtt a rendelkezésünkre bocsájtott.
A gyermekek az adventi készülõdés jegyében színvonalas
mûsorral köszöntötték meghívott vendégeinket, szülõket,
patronálóinkat. A csoportok köszöntõje után a tornaszobá-
ban folytatódott az ünneplés. Az összegyûjtött anyagokból
Román Bertalan segítségével egy kisfilm készült, melyen
láthattuk az eredeti épületet, az elsõ óvónõ fotóját és még
sok, számunkra eddig ismeretlen információt. Köszönjük
munkáját és segítségét. Az emlékek felfrissítését a „Múlt-és
jelen” címû kiállítás is segítette. A régi kollégákkal, munka-
társakkal felidéztük az elmúlt évtizedek emlékeit, élmé-
nyeit. A mostani anyukák és apukák arcára is mosolyt csalt
egy-egy fotó, amikor felfedezték önmagukat. Természe-
tesen az ajándékozás sem maradt el, gyermekeink hasznos
játékeszközökkel gazdagodtak, míg a szülõk és vendégeink
saját kezûleg készített meglepetést kaptak. Az ünneplés
hangulatát fokozta a sok finom sütemény, a gyönyörûen
elkészített gyümölcstálak. Köszönet érte munkatársaimnak,
a régi és jelenlegi szülõknek, akik munkájukkal, hozzájáru-
lásukkal sokat tettek azért, hogy méltón megemlékez-
hessünk errõl a jelentõs évfordulóról. A meghitt hangulatot
fokozta a szépen feldíszített óvoda is, ahol gyermeket és fel-
nõttet egyaránt megérintett a karácsony üzenete a szeretet,
hogy figyeljünk oda embertársainkra, egy kedves szó, egy
mosoly, amely feledtetni tudta a mindennapok problémáit
legalább ezen a délutánon.

2013. október 17-én ellátogattunk Budapestre, ahol a Fõvá-
rosi Nagycirkuszban Az Univerzum fényei címû elõadást
tekintettük meg az óvodás gyermekekkel. Kitûnõ volt az
elõadás, sok-sok állat is (tevék, lámák, elefántok, agarak)
szerepelt a mûsorban a gyermekek nagy örömére.
A délután folyamán megtekintettük a fõváros nevezetes-
ségeit, az Országházat, a Duna-partot, stb. Gyermekeink
késõ délután elfáradva, de rengeteg élménnyel gazdagodva
érkeztek haza.
Õszi projektzárónkat 2013. október 21-én tartottuk egész

napos rendezvény keretében, a szülõk jelenlétével. Az
óvoda udvarát feldíszítettük az ünnep hangulatának
megfelelõen (szõlõfürtöket, almákat akasztottunk fel, lufik-
kal, krepp-papírdíszítéssel fokoztuk a hangulatot).
Délelõtt és délután is elõadtuk a verseket, dalokat, elját-
szottuk a dalos játékokat, amiket az õsz folyamán tanultunk.
Zenét hallgattunk, táncoltunk.

Lehetõséget biztosítottunk arra, hogy a gyerekek, szülõk és
óvó nénik együtt kézmûveskedjenek.
Dióhéjból állatokat festettünk, ragasztottunk, gesztenyébõl,
makkból és tobozból állatfigurákat készítettünk.
Megismertettük a gyermekeket a “szõlõ sotulásával”, mus-
tot készítettünk, majd a vendégekkel együtt elfogyasztottuk.
A nap „fénypontja” (amit már annyira vártak a gyerekek és
nagyon sokat készültek rá) a táncunk elõadása volt.
A fiúk fehér „parasztingben”, bõszáru nadrágban, fekete
mellényben, fejükön kalappal, kezükben bottal táncolták el
a Megismerni a kanászt…kezdetû népdalra a táncukat. Kö-
szönet a szülõknek a népies ruhák elkészítéséhez nyújtott
segítségért.
Ezután érkeztek a lányok fehér blúzban és „kékfestõ”
szoknyában, kezükben kendõvel és a Béres vagyok, béres
címû népdalra táncoltak a fiúkkal.
A táncok óriási sikert arattak a vendégek körében, ezért
október 26-án a mûvelõdési házban az Idõsek Napja alkal-
mából is elõadtuk azokat, a falu szépkorú lakóinak kedves-
kedve ezzel.
Következõ jelentõsebb napunk a november 12-e volt, ami-
kor Kunszentmártonba indultunk három nagycsoportos
óvodással az „Óperenciás tengeren túl” címmel megren-
dezett Térségi Népmesemondó találkozóra. Gyermekeink
nagyon ügyesek voltak, jól szerepeltek.
Kakuk Zsombor Az állatok nyelvén tudó juhász címû mese
elmondásával „arany” oklevelet, Szilágyi BlankaAkisgöm-
böc, Kecskés Barna A Palkó és a szamara címû mesék el-
mondásával „bronz” oklevelet szerzett. Jutalmul még egy-
egy könyvet is kaptak a gyermekek. Köszönjük a szülõk
segítségét a felkészítésben és gratulálunk a gyermekeknek.

Jusztinné Tóth Krisztina óvodapedagógus
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Mibõl készül a parfüm ?
- Vízbõl, dugóból és parfümbõl. (5 éves )
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“Számunkra Te sosem leszel halott.
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Drága jó szívét, két dolgos kezét
Áldd meg Atyám.

S mi köszönjük, hogy Õ lehetett az
Édesanyám.“

Szeretõ leányod, unokád

EMLÉKEZÉS

özv. Köteles Károlyné

halálának 2. évfordulójára HALÁLOZÁS

Velõ György Petõfi Sándor út 22.
Kollár Ferenc Rózsa u. 4-6.
Kovács István Rózsa u. 4-6.

Szûcs Lászlóné (Rónyai Emma)
Bogaras szõlõ 13.

Elõzõ számunkban téves adatokkal jelent meg,
ezért most helyesen közöljük:

ANYAKÖNYVI HÍREK

SZÜLETÉS
Szõke Erika és Csomán Sándor
gyermeke LÁSZLÓ MÁRK

Gyurina Diána Anita gyermeke
TAMÁSI ALEX ÁRPÁD

Dantesz Erika gyermeke
QURESHI ZAHRAA
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FALUKARÁCSONYI
VISSZAPILLANTÓ

Gulyás Kálmán,

Az év egyik legszebb ünnepén együtt ünne-
pelt a falu “apraja-nagyja”.
Óvodások, iskolások vidám mûsorszámok-
kal - ének, tánc, jelenet - ajándékozták meg az
ünneplõket ezen a szép napon.
Köszönjük támogatóinknak a felajánlásokat:
Tálas László, Komlós Ferenc, Szeleczki
Károly, Dr. Kiss Györgyné,
Kakukné Gácsi Nóra, Keresztes Anita, Fel-
földi Mihály, Kovács István, Fülöp Zoltánné,
Arborétum és a Sport Egyesület.
Külön köszönet azoknak, akik segítettek a
résztvevõk megvendégelésében.

Községi Kulturális Központ és Könyvtár

Április 11.
Költészet napi vers- és mesemondó verseny
Május 1.

Majális lovaskocsis felvonulással
Június 28.

VIII. Kórustalálkozó
Július 12.

Falunap

Új könyvekkel, érdekes olvasnivalókkal és
internetezési, nyomtatási, könyvvásárlási
lehetõséggel várjuk régi és leendõ olvasóin-
kat a községi könyvtárban.

PROGRAM ELÕZETES

Kovácsné
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Babakötvényt a Kincstárból

2013. december 2-tõl vásárolható a Babakötvény a Magyar
Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain.
Az elmúlt egy hónapban rekord nagyságú, a 2006. januártól
eltelt idõszak havi adatait is meghaladó összeg áramlott az
új Babakötvény konstrukcióba.
Az állam által nyújtott életkezdési támogatás összege - ami
jelenleg 42.500 Ft - a Magyar Államkincstár által vezetett
Start letétiszámlán kerül automatikusan elhelyezésre a
gyermek születését követõen. A Start letétiszámlán elhe-
lyezett életkezdési támogatás összege nem egészíthetõ ki
további befizetésekkel, illetve kamatozása megegyezik a
mindenkori infláció mértékével. A szülõknek lehetõségük
van azonban arra, hogy az összeget a Magyar Államkincstár
állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain díjmentesen
nyitható Start-értékpapírszámlára helyezzék át és azokat a
Kincstár automatikusan kizárólag a gyermek születési évé-
hez igazodó Babakötvénybe fektesse be, amely infláció
felett 3%-os adó-, járulék- és illetékmentes kamatot garan-
tál a futamidõ végéig. Erre a számlára a szülõk, törvényes
képviselõk és hozzátartozók, valamint a települések önkor-
mányzatai korlátlanul fizethetnek be forint összegeket.
Aszülõk, a törvényes képviselõk és a hozzátartozók a 2006.
január 1. elõtt született gyermekek részére is nyithatnak -
egyszeri, 25.000 forint befizetése mellett - Start-értékpapír-
számlát. Fontos kiemelni, hogy a számlanyitás és a számla-
vezetés díjmentes, illetve bármekkora forint összeget be
lehet fizetni a gyermek javára, amely készpénzben, átuta-
lással, bankkártyás fizetéssel is megtehetõ bármely állam-
papír-forgalmazó ügyfélszolgálaton, valamint kiegészítõ
szerzõdés birtokában a Kincstár WebKincstár forgalmazó
csatornáján keresztül. A magánszemélyi befizetések után
évente az összeg 10%-ának megfelelõ, de legfeljebb évi
6.000 Ft további állami kamattámogatás jár.

tu-
mok:

A gyermek 18. életévének betöltéséig, illetve a Babaköt-
vény lejáratáig keletkezett

-·a szülõ (vagy a gyermek törvényes képviselõjének)
személyazonosító kártyája/igazolványa, és - ha van -
lakcímkártyája,
-·a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolvány
(amennyiben rendelkezésre áll), vagy arról szóló hivatalos
igazolás,
- gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája,

megtakarítás és hozam mente-
sül mindennemû adó, járulék és illeték alól.
A kedvezõ feltételek miatt a szülõknek érdemes megfontolniuk,
hogy a korábban banknál vezetett Start-számlákat átvigyék a
Kincstárhoz. Elsõ lépésként az ügyfélnek a Kincstár valamely
állampapírforgalmazó ügyfélszolgálatán - a gyermek nevére -
Start-értékpapírszámlát kell nyitnia. Az ügyintézõ által rendelke-
zésre bocsátott nyomtatványt - kitöltés után - az ügyfélnek a ko-
rábbi számlavezetõhöz kell benyújtania, és ezen nyomtatvány
alapján a számlavezetõ a nála vezetett Start-számla megszünteté-
sével egyidejûleg az addig összegyûlt összeget a kincstári Start-
értékpapírszámlára átutalja. A Kincstárhoz érkezett összeg ezt
követõen külön rendelkezés nélkül automatikusan befektetésre
kerül a gyermek születési évének megfelelõ sorozatú Babaköt-
vénybe.
A Start-értékpapírszámla nyitáshoz szükséges dokumen

- annak a szülõnek az egyetértõ nyilatkozata, akinek a
családi pótlékot folyósítják.
A Start-értékpapírszámlával kapcsolatos bõvebb informá-
cióért hívja a Magyar Államkincstár Call Centerét (06-1-
452-2900), látogasson el a Kincstár honlapjára (

), vagy keresse személyesen a Magyar
Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda állampapír forgalmazó ügyfélszol-
gálatát az alábbi elérhetõségeken:
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság Állampénz-
tári Iroda Számlavezetési ·és Értékkezelési Osztály:
Szolnok, Magyar út 8.

E-mail:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság Állampénztári
Iroda Számlavezetési és Értékkezelési Osztály kirendelt-
sége: Állampapír Értékesítési Pont
Karcag, Kossuth tér 1. fsz. 40. (a Városházán)
Telefon: 06-30/815-9069
Levelezési cím: 5002 Szolnok, Pf.: 90.
E-mail:

www.
allamkincstar.gov.hu

api.jas@allamkincstar.gov.hu
:

api.jas@allamkincstar.gov.hu

Telefon: (+36-56) 372-806, (+36-56) 422-555
Fax: (+36-56) 378-349.
Levelezési cím: 5002 Szolnok, Pf.: 90.

Ügyfélfogadási idõ

Hivatali órák:

hétfõ, kedd, csütörtök 8:00-16:00
szerda 8:00-18:00
péntek 8:00-14:00

hétfõ, szerda, csütörtök 8:00 16:00
péntek 8:00 12:00

A Kunszentmártoni Rendõrkapitányság eljárást folytatott
kiskorú veszélyeztetése bûntett elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt elõzetes letartóztatása mellett K. Lajos
43 éves és K. Lajosné 42 éves tiszakürti lakosok ellen.
A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi és társa 2011.
december hónaptól kezdõdõen hat kiskorú gyermekükrõl
nem gondoskodott megfelelõen, elhanyagolták õket, nem
biztosították számukra a tanuláshoz szükséges tanszereket,
a gyermekeknek nem volt az évszaknak megfelelõ ruháza-
tuk és rendszeresen igazolatlanul hiányoztak az iskolából.
Mivel a szülõk sem az iskolával, sem pedig az illetékes
gyermekvédelmi hatósággal nem mûködtek együtt, ezért a
gyermekeket védelembe vették 2012. március 19-én.
Az eljárásban a nyomozók a beszerzett adatok és vallo-
mások alapján kiskorú veszélyeztetése bûntett elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgat-
ták ki K. Lajost és K. Lajosnét, akiknek az elõzetes letartóz-
tatását a Szolnoki Járásbíróság 2013. augusztus 5-én ren-
delte el. A nyomozásban kirendelt igazságügyi pszicholó-
gus szakértõ a vizsgálatok alapján megállapította, hogy a
szülõk magatartásukkal gyermekeik fejlõdését súlyosan
veszélyeztették.
A Kunszentmártoni Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya
a nyomozást 2013. november 27-én befejezte és a keletke-
zett iratokat megküldte az illetékes ügyészség részére váde-
melési javaslattal.

RENDÕRSÉGI HÍREK
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Független falusi krónika. Megjelenik kéthavonta

Fõszerkesztõ:Kovács Istvánné. Felelõs szerkesztõ: Mezõné Vakhal Margit.
Kiadó és szerkesztõség:Mûvelõdési Ház és Könyvtár, 5471 Tiszakürt, Táncsics M. út 2-4. Tel.:56/318-051

A számítógépes szerkesztés és tipográfia a községi könyvtárban készül.
Megvásárolható a könyvtárban, az ABC-ben és a terjesztõknél: Sós Klárika és Szõgyör Sándorné
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Bûnmegelõzési Tanácsok a vásárlások idejére:
A zseblopásokat jellemzõen az utcán, tömegközlekedési
eszközökön, piacokon vagy bevásárlóközpontokban
követik el. Éppen ezért pénzüket, bankkártyájukat, egyéb
más értékeiket már akkor tegyék biztonságos, nem észre-
vehetõ, vagy könnyen hozzáférhetõ helyre, amikor elin-
dulnak otthonról. Lehetõség szerint a kabátjuk belsõ zsebé-
ben tárolják a pénztárcájukat, az irataikat, s ha lehet a tele-
fonjukat is. A PIN kódjukat ne tartsák a bankkártyájuk
mellett, hanem igyekezzenek azt megjegyezni.
Fontos, hogy az értékeikre mindig ügyeljenek! A pénz- és
irattárcákat ne a táskák, kosarak tetején tartsák, illetve azok
tárolására a nadrág hátsó zsebei sem nyújtanak kellõ bizton-
ságot. Megfelelõ védelmet csak a belsõ zsebek kínálnak.
Irataikat a lakáskulcsaiktól és gépkocsijuk kulcsaitól elkü-
lönítve tárolják! Télen a vastagabb felsõruházat miatt
kevésbé lehet érezni, ha valaki belenyúl a zsebükbe. Ha
mégis megtörtént a lopás, és ezt észlelték, ne szálljanak
szembe a tolvajjal! Hívjanak segítséget, értesítsék a rendõr-
séget!
Ha a lopás során az iratok mellett a lakáskulcsot is elvitték,
sürgõsen cseréltessék le a zárat, ha pedig a bankkártyájuk
tûnt el, azt azonnal tiltassák le!

Zsúfolt helyeken táskájukat tartsák bezárva, lehetõség sze-
rint használjanak a cipzáron kívül csattal is zárható táskát,
amely nehezíti a hozzáférést. A kezükkel, karjukkal öleljék
át táskájukat! Semmiképpen ne tegyék könnyelmûen a
hátukra, oldalukra! Lehetõség szerint utazás, vagy várako-
zás során kerüljék a tömeget!

Utazásaik alkalmával fokozottan vigyázzanak, ugyanis a
pályaudvarokon és a vonatokon jellemzõek a csomaglo-
pások. Bõröndjeiket ne bízzák ismeretlenekre, használják
inkább a csomagmegõrzõket! Tömegközlekedésre való le-
és felszálláskor ügyeljenek a táskáikra, ne bízzák azokat
idegen emberekre! Lopás esetén értesítsék a vonatvezetõt
(jegykezelõt) és a rendõrséget!

Az ajándék kiválasztásakor, felpróbálásakor is ügyeljenek
értékeire, és a már megvásárolt ajándékokat soha ne hagy-
ják felügyelet nélkül!

A parkolás után és két vásárlás között is ellenõrizzék, hogy
nem maradt-e a gépkocsi utasterében, látható helyen érté-
kes vagyontárgy, mûszaki cikk, korábban megvásárolt
ajándék.Aparkolóban mielõtt magára hagynák a gépkocsit,
ne pakoljanak a csomagtartójába, mivel ezt a tolvajok
kifigyelhetik. Érdemes már elindulás elõtt a csomagtartóba
rakni azokat a dolgokat, amire a következõ megállónknál
már nem lesz szükségünk.

A gépkocsiban látható helyen hagyott ruházat akkor is
felhívja az elkövetõ figyelmét, ha abban nincs érték, mivel
ezt nem tudhatja a tettes és az ablakbetöréssel történõ ello-
pásához elegendõ lehet pár másodperc.

Amennyiben lehetõsége van rá, parkoljon kijelölt parko-
lóban és olyan helyen, mely közel esik a célba vett üzlet
bejáratához. Az esti órákban pedig ott, ahol világítás van, a
parkolóhely belátható és forgalmas.

A vásárlást követõen, ha már bepakolt a kocsijába, ne
menjen vissza az üzletbe, mert ezt a potenciális tettes kifi-
gyelheti és feltörheti jármûvét. Elindulás elõtt vizsgálja
meg a jármûve zárszerkezetét, ablakokat és azok tömítését,
mert azok sérülése feltörésre vagy annak kísérletére utal-
hatnak.

Amennyiben észlelte, hogy feltörték kocsiját, ne nyúljon
semmihez, hiszen a gépkocsi és annak környezetét a
rendõrség vizsgálni fogja.

Abban az esetben, ha bûncselekmény áldozatává vált, úgy
haladéktalanul értesítse a rendõrséget a mobiltelefonról is
ingyenesen hívható segélyhívó számon, vagy a helyi
rendõrség közvetlen telefonszámán.

112-es

LÁTHATÓSÁG=BIZTONSÁG

Az ember érzékszervei révén tájékozódik, észleli a külvi-
lágot. Szemünk révén érkezik a külvilágból az információ
90%-a. Ezért a közúti balesetek megelõzése érdekében
rendkívül fontos a láthatóság növelése.
Alegfontosabb tennivaló: LÁTNI ÉS LÁTSZANI!
Gyalogosként arra kell ügyelni, hogy mivel sötétben, szür-
kületben, ködös idõben a gyalogosok belevesznek környe-
zetükbe, olyan fényvisszaverõ ruházatot, vagy felszerelést
( karpánt, láthatósági mellény, prizma) kell viselniük, ami
esélyt ad a jármûvezetõknek, hogy észrevegyék õket. Az is
fontos, hogy a gyalogos is lássa az esetlegesen közeledõ ve-
szélyt. Ezért lakott területen kívül a menetiránnyal szem-
ben kell haladni az út szélén, hiszen így látják a közeledõ
jármûveket, észreveszik, ha valaki õket nem, s szükség
esetén ki tudnak térni a baleset elõl.
Kerékpárosként arra kell figyelni, hogy mivel közleke-
dõként nem védi õket karosszéria, légzsák, sem egyéb
technika, minden jármûvezetõnél jobban kell figyelniük
saját biztonságukra.Aláthatatlanság ellen is védekezni kell,
hiszen a kerékpárosok egyik legnagyobb ellensége éppen
ez; amikor a többiek nem látják nem észlelik õket. A jog-
szabályban elõírt világító berendezésen túlmenõen, a fény-
visszaverõ mellény vagy ruházat használata lakott területen
kívül sötétedés után vagy rossz látási viszonyok között
kötelezõ. Lakott területen belül a használat nem kötelezõ,
de ajánlott. Jó szolgálatot tehet még a fényvisszaverõ kar-
pánt, a táskára akasztható prizma, vagy éppen fényvissza-
verõ hátizsákhuzat.
V I G Y Á Z Z A N A K E G Y M Á S R A , Ó V J Á K
ÖNMAGUNK ÉS MÁSOK ÉLETÉT, TESTI
ÉPSÉGÉT!

Fekete Tamásné r. õrnagy
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Képek: ovisok Bp-en, õszi projektzárón az oviban, iskolai sport

Iskolai karácsony: énekkar és betlehemi játék, falukarácsony


