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MÁJUS 1.
Az égiek kegyesek voltak hozzánk ezen az egy na-
pon, igazán gyönyörû nap virradt ránk. Kora reg-
gel a fiatalok feldíszített májusfákat állítottak a
szabadtéri színpadhoz. Az önkormányzat és a
nyugdíjas klub szakácsai hozzáláttak a finom ebé-
dek elkészítéséhez. Igazi tájjejllegû ételek ké-
szültek: birkagulyás és kolbászos öregtarhonya,
melyet jóízûen fogyasztották el.
Májusfa ágakkal feldíszített, 16 fogatból és 2
lovasból álló menet a község utcáit járva, zeneszó-
val toborzott a délutáni mûsorra.
Aközépiskolai ballagások miatt sajnos az idén ke-
vesebben ünnepeltek velünk. Délutáni mûsorszá-
maink a Tánc Világnapja, a Majális és az Anyák
napja ünneplése jegyében kerültek összeállításra.
A helyi elõadók, Gáll Netta szavalat, iskolások
modern tánccsoportja mellett felléptek a tiszakürti
származású Kis Anett gyermekei, a Faragó lányok
énekkel, tánccal. Vendégünk volt Gyémánt Valen-
tin, aki romantikus dalokkal szórakoztatta a kö-
zönséget.
A hagyományos Tiszakürt-Cserkeszõlõ öregfiúk
mérkõzésén az idén a tiszakürtiek gyõztek.
E szép napot sláger discoval zártuk.



TISZAKÜRTI HÍRMONDÓ2

ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK

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

2014. 01. 13. rendkívüli testületi ülés

2014. 02. 13. testületi ülés

2014. 02. 20. testületi ülés

2014. 02. 25. testületi ülés

2014. 03. 13. rendkívüli testületi ülés

2014. 03. 31. rendkívüli testületi ülés

2014. 04.29. testületi ülés

Határozott az adósságállomány Ma-
gyar Állam által történõ átvállalás i-
génybevételérõl

Döntött a Szociális Szövetkezet ké-
relmérõl
Elfogadta az Önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepciót
Módosította a szociális rendeletet
Döntött óvoda pályázat önerõ biztosí-
tásáról
Elfogadta a képviselõ-testület 2014.
évi munkatervét

SZMSZ  módosítása
Parlagfû mentesítési pályázathoz öne-
rõ biztosítása
Megtárgyalta Mojzinger Tibor kérel-
mét
Döntött Erzsébet-tábor támogatásáról

A képviselõ-testület elfogadta a 2014.
évi költségvetési rendeletet
Hatályon kívül helyezte a helyi nép-
szavazási rendeletet

Döntött a választási bizottság tagjairól

Döntött a csatornák üzemeltetésének
átadásáról
Elfogadta a szociális rendelet módo-
sítását

Döntött tanyagondnoki közbeszer-
zésérõl
2013. évi költségvetési rendelet módo-
sítása
2013. évi zárszámadási rendelet elfo-
gadása
Elfogadta a belsõellenõrzési tervet
Elfogadta az informatikai biztonsági
szabályzatot
Elfogadta a közbeszerzési tervet

SZOCIÁLIS  ÜGYEK

Szociális és Humánpolitikai Bizottság
2014. január 1. óta 6 ülést tartott, és
- átmeneti segélyre10,
- gyógyszertámogatásra 8,
- temetési segélyre 3,
- rendkívüli gyeremekvédelmi támogatás-
ra 2 esetben nyújtott támogatást az önkor-
mányzat.

ALAPÍTVÁNYI HÍREK

A Tiszakürti Iskola Tanulóiért Alapítvány
2013. évben történt eseményeirõl szeret-
nék röviden beszámolni.
Ebben az évben nem tartottunk bált, elég
volt az egyéb változásokat végrehajtani.
Adományokat a Kunszenmárton és Vidéke
Takarékszövetkezet és a Karakter Kft. ré-
szérõl kapott az alapítvány. A NAV 2012.
évi 1 %-a 227.108,-Ft volt, így az összes
bevétel 361.770,-Ft. A 2012-es évben a
NAV által kapott 191.009,-Ft összegbõl
80.000,-Ft-ot juttattunk a továbbtanuló di-
ákoknak, a fennmaradó részt az általános
iskolások jutalomkönyveire, sportra, ne-
vezési díjakra költöttük el. Összes kiadá-
sunk 270.204 Ft-ot tett ki.
Szeretnénk megköszönni mindazoknak,
akik továbbra is támogatásukról biztosí-
tanak bennünket.

A Tiszakürti Iskola Tanulóiért Alapítvány
kuratóriuma

Szépül Tiszakürt

Martók István lelkes szervezésének és ado-
mánygyûjtésének köszönhetõen szépül Ti-
szakürt. Szaporodnak a rózsaágyak, a kör-
forgóban már virágzanak az elsõ rózsák. A
parkban most fakadnak a tavasszal kiülte-
tettek, de már megvan a pénz az õsszel kia-
lakítandó, könyvtárral szemben lévõ térre
is. A parkot vaskorlát helyett borbolya sö-
vény szegélyezi.Abuszmegálló is megújul.
Térkõvel lesz kirakva, s pad is kerül a sö-
vény elé. Ezt szintén adományként kapja
községünk. Pityu mesélte, hogy gyûjtõ-
körútja során nyitott fülekre és pénztár-
cákra talált. Akihez csak fordult, az lehetõ-
sége szerint hozzájárult a szebb környezet
megteremtéséhez.
Mi Tiszakürtiek pedig vigyázzunk, hogy
szép is maradjon!
A falu nevében köszönünk minden ado-
mányt, felajánlást és önkéntes munkát.

MVM

MEGNYÍLT A HÚSBOLT

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy
minden héten - kedd, csütürtök,
szombat - délelõtt tart nyitva a húsbolt
az új piactéren.
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Túrára fel, irány Bükkzsérc!
Pályázati támogatással egy igazán rendkívüli kirándulásra
vállalkoztunk, melynek célja, hogy olyan új adrenalin nö-
velõ, izgalmas szabadidõs tevékenységekben vegyenek
részt fiataljaink, mely hosszú távon formálja az egészséges
életmóddal kapcsolatos szemléletüket, szemben a drog-
fogyasztással. Mindezt azáltal, hogy alternatívát kínálunk a
szabadidõ hasznos és aktív eltöltésére, élményeket és szó-
rakozást biztosítva.
Április 12-én kora reggel indultunk Bükkzsércre, mintegy
két és fél órás utazást követõen megérkeztünk.Ahegy dere-
káig busszal jutottunk fel, majd fél órás hegyi túrát köve-
tõen érkeztünk meg célállomásunkra, ahol tábort vertünk.
Gyönyörû kilátás nyílt innen a völgyre, megcsodálhattuk
utunk során a változatosabbnál változatosabb kora tavaszi
vadvirágokat. Lepakolást követõen túravezetõink- élükön
Mezõ Ákossal- ismertették a fiatalokkal a barlangi túra sza-
bályait, majd a gyerekek és felnõttek magukra öltötték a
„barlangi ruhát” és fejre kerültek a védõ sisakok is.

Három csoportban indultak el fiataljaink felfedezni a Haj-
nóczy cseppkõbarlang csodálatos világát. Mi sajnos nem
vállalkoztunk erre az útra, de néhány résztvevõ élménybe-
számolójából idézünk:
- Elképesztõ volt, itt valóban megismeri és feszegetheti az
ember saját határait. Mindenkinek ajánlom, aki szereti az
adrenalint, hatalmas löketet ad.
- Mikor kiértem lefeküdtem a földre, azt hittem, hogy a föld
dübörög alattam, mire ráeszméltem, hogy a szívem vert
olyan hangosan. Még egyszer végig mennék.
A kint várakozókkal közben felfedezõútra indultunk a
Bükki Nemzeti Parkba, csodálatos látványban volt ré-
szünk. Néhány száz méterre táborhelyünktõl egy kisebb
völgyben hegyi forrást találtunk. Elmondhatom, hogy al-
földi ember ritkán lát ilyen vidéket. Míg felmentünk a kilá-
tóra és megtekintettük a hegyi forrást és a Neandervölgyi
ember lakóbarlangját Tatár Sanyi bácsi és segítõi elõ-
készültek a finom paprikás krumpli fõzéséhez.
Természetesen, mint minden kirándulásnak itt is lett egy
emlékezetes pillanata, amikor is kiderült, hogy a paprika és
a só lent maradt a buszban, illetve, nem került fel a kés sem,
amivel megpucolhattuk volna a burgonyát.

Hõsiesen vállalta egyik szervezõnk, hogy lemegy érte, meg-
mentve így az éhes csapatot. Mire a második csapat vissza-
ért a túrából a paprikás elkészült, így jóízûen nekiülhettek és
elfogyaszthatták ebédjüket. Miután mindenki megebédelt,
lassan tábort bontottunk, a gyalogösvényen haladva vissza-
sétáltunk a buszhoz, elköszöntünk vezetõinktõl és kellemes
fáradtsággal rajtunk, elindultunk szállásunkra Eger váro-
sába. Szállásunkat kora este foglaltuk el, gyors lepakolást
követõen indultunk is, mivel már várt ránk a finom estebéd.
A vacsora elõtt és után is jóízû élménybeszámolókkal tarkí-
tott beszélgetések folytak.

A korai kelés, a hosszú buszos út, a fárasztó barlangászás és
a hegyi túra ellenére fiataljainkat az álom csak jó késõn érte
utol. Már kora reggel csicseregtek, várták a reggelit, melyet
közösen készítettünk el. Szállásunkat elhagyva, egy kis vá-
rosi sétára indultunk, mely a vár tövében haladt. Közben
megálltunk egy fagyira, ezt követõen pedig felszálltunk a
városnézõ kisvasútra, mellyel bebarangoltuk a várost, meg-
tekinthettük a város nevezetességeit, a fontosabb informáci-
ók hangosbemondón tárultak elénk. Megálltunk a Szép-
asszony-völgyében is mintegy negyed órára, majd indul-
tunk vissza a városba.Agyermekek nagyon élvezték a köru-
tazást is. Megebédeltünk, utána pedig felszálltunk buszunk-
ra és útnak indultunk hazafelé.
Hatalmas élményekkel gazdagodva, hazaérve mindenkit
épségben átadtunk várakozó szülõjének. Sinka-Kovács



TISZAKÜRTI HÍRMONDÓ4

Vásárhelyi Futófesztivál

Dobd a kosárba!

Március 22-én részt vettünk a hagyományos kecskeméti fu-
táson. 31 gyermek és kilenc felnõtt képviselte a tiszakürti
színeket. Ismét nagyon jó hangulatú volt a rendezvény, so-
kan jöttek el az ország több szegletébõl. Mindenki remek fu-
tással érkezett célba és utána jóízûen pótolta az elvesztett
kalóriákat.
Eredmények: óvodások -4. Csikós Csanád, 4. o.-5. Csikós
Zoltán, 5-6. osztály: 3. Váradi Ivett, 4. Dóczi Zoltán, 7-8.
osztály: 2. Fehér Erik, 3. Téren Dávid.
Az utazást Boldog István országgyûlési képviselõ támo-
gatta.

Április 1-én Szolnokon rendezték meg a Dobd a kosárba!
megyei döntõjét, ahol három csapat vett részt. Remekül küz-
dött csapatunk. Az elsõ mérkõzésen végig vezetve gyõzték
le a Szegõ Gábor Általános Iskola csapatát. Az elsõ helyért
vívott csatában, az utolsó negyed elõtt 7 ponttal vezettünk.

ISKOLAI SPORT
A végjátékban megremegtek a kezek és
lábak, így az ellenfél nyert és jutott tovább
az országos döntõbe.
Ennek ellenére minden dicséret megilleti a
csapatot, ezért a szép sikeréért!
Eredmények: Tiszakürt-Szegõ Gábor Ál-
talános Iskola, Szolnok 130:93, Tiszakürt-
Arany János Általános Iskola, Kisújszállás
98:115.
Acsapat: Balla Boglárka, BuraiAlexandra,
Csikós Zoltán, Diós Dzsenifer, Felföldi
Máté, Lakatos Márk, Rácz Gergõ, Sõrés
András, Szõke Regina, Tóth-Péli Nóra,
Urbán Róbert, Rab András, Ónodi Kla-
udia, Péter Márk László.

Május elsõ napján vidám futók gyülekez-
tek a nyárlõrinci iskola udvarán. Tele-
pülésünket is egy lelkes csapat képviselte.
A futás útvonala, a májusfákkal díszített
község egy részén és a legelõn át kanya-
rodott vissza az iskolához. A gyerekek 3,5
km-en, a felnõttek 10,5 km-en tették pró-
bára futótudásukat.
Eredmények:
- óvodások-3.hely: Csikós Csanád,
- ált. iskolások -3. hely: Csikós Zoltán.
(Zolcsi felsõ tagozatosokkal együtt ver-
senyezve érte el ezt a figyelemre méltó
helyezést, 15 percen belüli eredménnyel
érkezett célba ). Csikós Zoltán, Gáll Netta,
Zsoldos Attila, Fehér Erik is kiválóan tel-
jesítette a távot, annak ellenére, hogy a do-
bogóra most nem tudtak felállni.

Buzás János Futó Emlékverseny

Paulovics Attila
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Télbúcsúztató ovis módra

Gácsi Gyuláné  óvodavezetõ

A téli évszak végét a farsangi készülõdés jelezte. A gyer-
mekekkel álarcokat, szemüvegeket díszítettünk, festettünk,
verseket és dalokat tanultunk. Február 8-án a mûvelõdési
házban került megrendezésre a hagyományos farsangi
bálunk. A szülõk délelõtt gyönyörûen feldíszítették a nagy-
termet és sok-sok finomságot is készítettek erre az alka-
lomra. Délután zsúfolásig megtelt a terem, szebbnél-szebb
jelmez színes forgataga fogadta vendégeinket. A kellõ han-
gulat megteremtésérõl Ágoston Anita színvonalas, zenés
mûsora gondoskodott. A gyermekek és szüleik felszabadul-
tan énekeltek, táncoltak, tapsoltak az elõadóval együtt.
Ezután a „Süni” csoportosok kengurutánca következett,
majd a „pillangósok” tréfás versekkel, dalokkal szórakoz-
tatták a megjelenteket.A jelmezesek bemutatkozása után
mindannyian kaptak egy szelet „Dörmi” macit, és Nyíkos
nagymama hagyományos, frissen sült fánkját. Az egész
délutánt a jókedv, vidámság, kacagás hatotta át, Tompa
apuka, mint évek óta, most is gondoskodott a talpalávalóról.
Köszönet érte. Mindenki izgatottan várta a tombolahúzást,
sok-sok nyeremény talált gazdára. Akinek nem kedvezett a
szerencse, az egy-egy zsákbamacskával vigasztalódott.

Farsangi bálunk évek óta hagyományos és jelentõs rendez-
vény óvodásaink életében, melyet hetekig felidéznek még
játékuk során. Köszönöm munkatársaimnak, a kedves szü-
lõknek a sok munkát, a hozzájárulásokat, amely nélkül nem
tudtuk volna ilyen színvonalasan megvalósítani ezt a télbú-
csúztató délutánt. Köszönjük támogatóinknak is a segítsé-
gét, mellyel gyermekeink játéklehetõségét évrõl-évre gaz-
dagítani tudjuk:
Tálas László polgármester, Nagysziget és Genero Kft. Ko-
vács Sándorné (Cserkeszõlõ), ifj.Balla Károly és családja,
Mûvelõdési ház, Hérán és Társa Bt, Mojzinger Tibor és
családja, NiNeBt, Mezõ Sándorné, CyberTeamKft, Komlós
Ferenc, Nagycsaládosok Egyesülete, id. Balla Károly és
családja, Szeleczki Károly, Kakukné Gácsi Nóra, Kecskés
és Társa Bt, Községi Sportegyesület, Katona József, Gácsi
Kitti, Szaszkó Veronika, Melis pékség Békésszentandrás.

Tavaszi zsongás az óvodában

Jusztinné Tóth Krisztina óvodapedagógus

A tavasz folyamán nagyon sok program várt-vár a gyerme-
kekre.
Elsõként február 20-án délután Házi Versmondó Versenyre
került sor a Pillangó csoportban. A gyermekek otthon vagy
az óvodában tanult verset mondhattak el.Aszülõket is meg-
hívtuk erre az alkalomra, a leendõ elsõs tanító néni és a mû-
velõdési ház vezetõje pedig értékelt. Minden kisgyermek
emléklapot és egy szelet süteményt kapott a sikeres szerep-
lésért. A legjobban teljesítõ négy gyermek képviselhette
óvodánkat Kunszentmártonban a Térségi Versmondó Talál-
kozón, ahonnan Kakuk Zsombor” arany”, Diós Jázmin,
Kecskés Barna és Csikós Csanád pedig”bronz” oklevéllel
tért haza.
Március 18-án ismét Kunszentmártonban jártunk, a Szent
Anna Katolikus Óvoda szervezésében megrendezésre kerü-
lõ” Tótágas Torna Túrán”. Köszönjük dr. Kecskés Béla és
Csikós Zoltán szülõknek, hogy velünk tornáztak ezen a dél-
elõttön. Ez a rendezvény már hagyományosnak mondható,
egyre több csapat vesz részt a versengésben. Idén 14 csapat
mérte össze a tudását. Mi 6. helyezést értünk el, s kivívtuk
a” legvidámabb” csapat címet.
Az április sem múlhatott el rendezvény nélkül. Tiszasasra
látogattunk el, ahol a Sportcsarnokban Térségi Néptánc Ta-
lálkozót szerveztek. A nagycsoportos gyermekek „kanász-
táncot” mutattak be.
Ebben a hónapban került még megrendezésre Kunszent-
mártonban a”Közlekedj okosan!” környezetismereti vetél-
kedõ, ahol a gyermekeknek elméleti és gyakorlati tudásuk-
ról is számot kellett adni. Hat fõs csapatunk nagyon jól telje-
sített, a maximális pontszámot megszerezte. Jutalomként
tortát és a közlekedéssel kapcsolatos karkötõt, könyvet ka-
pott.
Május 8-án a Süni csoport kirándulására került sor. Sze-
gedre mentek, ahol megtekintették a Vadasparkot. A gyer-
mekek rengeteg élménnyel lettek gazdagabbak.
Május 9-én a Pillangó csoport Anyák napi megemlékezése
következett. Minden verset az óvodában tanultak a gyerme-
kek, így az anyukáknak igazi meglepetés volt a mûsor. Két
tánccal is készültünk, az egyikben a lányok „tavasz-tündér”
fejdísszel, a fiúk” napocska”fejdísszel táncoltak. A másik
táncot esernyõkkel adtuk elõ a”Mary Poppins” zenére, me-
lyet a gyermekek igazán élveztek. Az édesanyákat és a
nagymamákat saját készítésû ajándékkal köszöntöttük.
Következõ jelentõs esemény május 15-én lesz, amikor Bu-
dapestre látogat a „Pillangó” csoport. Megnézzük a Csodák
Palotáját és a Tropicariumot.
Ezen a napon lesz a Süni csoport anyák napi mûsora is.
Május 31-én pedig elbúcsúztatjuk a nagycsoportos óvodá-
sainkat, akik õsszel már az iskolában kezdik meg ismereteik
bõvítését.
Azt hiszem a felsorolt programokból látszik, hogy óvodai
életünk milyen mozgalmas és sokszínû volt az elmúlt hóna-
pokban. A gyermekeink rengeteg ismerettel, tapasztalattal
lesznek évrõl-évre gazdagabbak.

"Óvó néni, kérlek tedd ezt a legót ide rá, mert ezt a darabot
nekem nem fogadja el a lego, hiába nyomkodom.”
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Azon egyszerû tény, hogy Tiszakürtön egy civil szervezõ-
dés, immáron húsz éve mûködik, sokat elmond a tagságá-
ról. Ha még azt is hozzátesszük, hogy hány ezer órát járõ-
röztek a településen, és hány száz eseménynél voltak jelen,
már mindjárt érthetõbbé válik a dolog.
Azok a tiszakürti lakosok, akik nem mennek el a jogtalan-
ság mellett immár húsz éve róják a település utjait, utcáit. S
hogy ez miért is vált aktuális témává? Nagyon kézzel fogha-
tó az ok.

2014. április 12-én megtartotta a Megyei Polgárõr Szövet-
ség a tisztújító küldöttértekezletét. A küldöttértekezlet fõ
feladata az elmúlt év összefoglalása, értékelése, az idei év
feladatainak meghatározása volt. A szoros program fény-
pontjaként több polgárõr egyesület, polgárõr munkáját mél-
tatta a grémium, így:

a Tiszakürti Pol-
gárõr Egyesület szolgálatvezetõjét,
polgárõrt, aki évek óta szervezi a
társai jogszerû szolgálat ellátását,
és nagyon sok órát tölt el szolgá-
latban, „ ” elisme-
résben részesítette, a Megyei Szö-
vetség.

a Tiszakürti Polgárõr Egyesület elnökét a
Szolnok Megyei Polgárõr Szövetség Felügyelõ Bizottságá-
nak elnökévé egyhangúan megválasztották. Eddigi tevé-
kenységének elismeréseként az „ ” kitüntetést
is átvehette 2013 októberében, az OPSZ országos rendezvé-
nyén, Budapesten. Õszintén gratulálunk, és további hasznos
munkálkodást kívánunk, erõben, egészségben, mindkettõ-
jüknek.
Évek óta szorgalmazott feladata a polgárõrségnek a kistele-
pülések közbiztonságának fejlesztése, ami köztudottan nem
kevés energiát, pénz, és idõt igényel. Az Országos és a
Megyei Polgárõr Szövetség támogatása nélkül nehéz lenne
megvalósítani.
Elképesztõ azon áldozatos tevékenység, amit a településen
szolgálatot teljesítõ polgárõrök végeznek. A pénzügyi
támogatáson kívül munkájukhoz eszközöket is biztosítanak.
Ennek ékes bizonyítéka azok a szolgálati kerékpárok,
amiket a falu lakossága már láthatott és remélhetõleg egyre
sûrûbben lát is.

Patkó Andrást

kiváló polgárõr

Józsa Istvánt

év polgárõre

Egy egyesület margójára!

Az elmúlt évben 4616 órát, 7748 km-t, ebbõl 951 km-t a
Bogarasi területen teljesítettünk. Szüreti felvonulást, falu-
napot, futást, koszorúzási eseményt biztosítottunk jelentõs
rendbontás, vagy esemény nélkül.
A Kunszentmártoni Rendõrkapitányság beosztottjaival
együtt közös szolgálatot sajnos nagyon keveset tudtunk ad-
ni. Hogy ennek az oka hol, vagy kinél keresendõ, az a jövõ
feladata tisztázni!
Közterületi járõrszolgálatot teljesítettünk, úgy hogy köz-
ben azon tagjaink, akik aktívan dolgoznak a munkájukban
is eredményesek tudtak lenni, nyugdíjas tagjaink kiemel-
kedõ tevékenysége nélkül az eredményeket sem tudtuk
volna elérni.
A falu vezetésének támogatása, a tevékenységünk
maradéktalan ellátásához elengedhetetlen. Amit többek
között az is jól példáz, hogy az elmúlt év végén a községi
buszt bocsájtotta rendelkezésünkre ellenszolgáltatás
nélkül. Ezen apropóból az egyesületünk tagjai a családta-
gokkal együtt meglátogattuk a 301-es parcellát, ahol
koszorút helyeztünk el, ugyancsak látogatást tettünk a
„Terror Házában”.

koszorúzás
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Sportegyesület hírei

Az Országgyûlés alelnökének, Lezsák Sándor úrnak a köz-
benjárására a Parlamentbe nyertünk bebocsátást. Tanul-
ságos kirándulást tudtunk az önkormányzat támogatásával
megélni.
Itt is szeretném felhívni a kedves olvasó figyelmét, hogy a
polgárõrök a tevékenységükkel igyekeznek a falu közbiz-
tonságát javítani. Ingyen és szabadidõben!
DE! Ez sokkal nehezebb, ha a támogatás, akár anyagi, akár
erkölcsi szép lassan elsikkad.
Több olyan jelzésre mozdult rá egyesületünk, ami a falusi
rendezvényekkel kapcsolatos, és egyre jelentõsebb a telepü-
lésen élõk jelzéseire történt megmozdulás. A Szomszédok
Egymásért Mozgalom (SZEM) tábla egyre több ház oldalán
hirdeti az összefogást.
Kezdeményezzük a településen mûködõ civil szervezetek,
egyházak bevonásával, és természetesen az önkormányzat
segítségével a Közbiztonsági Tanács létrehozását! Ezen ol-
dalakon keresztül is kérjük a településen mûködõ civil szer-
vezeteket, egyházakat, gazdálkodó egységeket, egyéni gaz-
dálkodókat, polgárokat, hogy aktív részvételükre támasz-
kodván jöjjön létre azon szervezet, ahol összefogva tudunk
megálljt parancsolni a település nyugalmát, közbiztonságát
zavaró személyeknek, eseményeknek!
A megújult községi honlapon is elérhetõek vagyunk, vagy
csak a keresõbe beírt „Tiszakürti polgárõrség” címmel.
Telefonos elérhetõségeinket szinte minden közintézmény-
ben, üzletben is meg lehet találni.
Célunk, hogy igazán hatékonyan tudjuk megóvni értékein-
ket, és megvédeni szeretteinket! Együtt jobban tudunk segí-
teni a bajba jutottakon, és együtt hatékonyabban tudjuk a
bajt is elkerülni! Kérem, támogassa a tevékenységünket,
hogy segíthessünk! Oltyán Ferenc

alelnök

Egyesületünk 2013. november 16-ára Csocsó Bajnokságot
hirdetett, melynek megrendezésére sajnos nem került sor,
mert nem volt megfelelõ létszámú jelentkezõ.
2013. november 27-én nyújtottunk be egy pályázatot sport-
eszközök, reklámanyag és irodaszerek vásárlására közel 2.
900. 000 Ft értékben melynek önrésze 10%.Apályázat elbí-
rálás alatt van, választ még nem kaptunk.
A kunszentmártoni Sportcsarnokban rendezett teremlabda-
rúgó torna õszi fordulóján is részt vett az Egyesület lelkes
futballcsapata. A torna december 3-án ért véget. A tiszakürti
csapat állhatott a dobogó legfelsõ fokára. Köszönjük fiúk
ezt az eredményt, reméljük, tudjátok tartani a tavaszi fordu-
lóra is.
December 7-8-ra terveztük a Bihari Emléktorna megrende-
zését, de a Torna érdeklõdés hiányában elmaradt. Néhány
egyesületi taggal közösen azonban kilátogattunk a tisza-
kürti temetõbe és leróttuk kegyeletünket Bihari Imre sírjá-
nál, elhelyeztük az emlékezés koszorúját.
December 10-én elnökségi ülésen Felföldi Mihály,a szoci-
ális bizottság külsõs tagja felajánlotta tiszteletdíját a TKSE
munkájának támogatására, melyet köszönettel vettünk.
Az Egyesület támogatta az Ügyesség-Bátorság Próbát,

melyet az iskola rendezett meg a környezõ települések isko-
láinak bevonásával.
Az Óvoda 100 éves évfordulója alkalmából az Egyesület
pénzbeli támogatással járult hozzá ehhez a jeles évfordu-
lóhoz. Karácsony közeledtével az iskola tanulói részére
sportszereket vásároltunk, ezzel is támogatva a tanulók
sporttevékenységre való ösztönzését.
December 31-én az elõzõ évekhez hasonlóan ismét
megrendeztük a Szilveszteri bált. Reméljük mindenki jól
érezte magát, elégedett volt a hangulattal, és önfeledten
tudott szórakozni. Köszönjük, hogy velünk köszöntötték az
újévet.
2014. január 23-án elsõ alkalommal ülésezett a Sport-
egyesület Elnöksége. A napirendek között szerepelt a
tisztújítás és a közgyûlés idõpontjának meghatározása.
Az elnökségi ülésen meghatározott idõpontban 2014. feb-
ruár 26-án sor került a Sportegyesület éves közgyûlésének
megtartására. A közgyûlésen Katona József a TKSE elnöke
beszámolt a 2013-as év munkájáról, valamint ismertette a
2014. évi tervezett programokat. Ezen kívül beszámolt a
2013-as év munkájáról Csikós Mihályné, aki a pénzügyeket
kezeli, és Dr. Kecskés Béla a Sportegyesület kézilabda szak-
osztályának munkájáról. Sor került az Elnökség tagságának
megújítására. Új elnökségi tagként Csabainé Huszár Zita
került jelölésre, akit a közgyûlés meg is választott.
A focicsapat a kunszentmártoni sportcsarnokban megszer-
vezésre került kispályás labdarugó torna tavaszi fordulóján
is részt vett.Az eredményhirdetésre 2014. március 14-én ke-
rült sor. A fiúk a nagyon szép második helyezést érték el.
Ezúton is gratulálunk nekik!
2014. március 15-én Tiszakürtön az iskola tornatermében
asztalitenisz versenyt szerveztünk, melyen a lelkes kisdiá-
kokon kívül felnõtt versenyzõk is részt vettek. Az eredmé-
nyek a következõképpen alakultak:
Felnõtt: I. Csille Lajos (Lakitelek),
II. Kiss Gábor (Cserkeszõlõ),

Gyerek: I. ifj. Csille Lajos (Lakitelek),

Március 22-én volt Kecskeméten a Vásárhelyi Családi futó-
fesztivál, ahol a Sportegyesületbõl 6-an vettek részt. Fehér-
né Szõke Erika 2, 5 km-en 40 év feletti kategóriában 2. lett,
Szilágyiné Tóth Éva, Gállné Szûcs Éva 18-40 korosztályban
együtt 6.,AsztalosAlexandra 4. helyezést ért el. Kovács Zita
5 km-es távon 18-40 korosztályban 2. és Paulovics Attila 10
km távon lett 50-59 korosztályban 8. helyen végzett. Lelkes
atlétáink színvonalas rendezvényen vehettek részt, amatõr
és profi futók között, remek volt a hangulat.
Május 1-én került megrendezésre a már hagyományosnak
mondható Öregfiúk mérkõzés. Cserkeszõlõi és tiszakürti
focisták viadalát láthatták az érdeklõdõk. Az eredmény:
Tiszakürt-Cserkeszõlõ 1-0. Góllövõ: Tamasi István. A mér-
kõzést jó hangulatú vacsora követte.
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy idén is
megrendezésre kerül a szintén hagyományosnak mondható
Gyermeknap is, melyet az Egyesület a község intézményei-
vel és civil szervezeteivel közösen bonyolít le. Színes prog-
ramokkal várjuk idén is a gyermekeket, és a felnõtteket egy-
aránt.

III. Nagy Márió (Tiszakürt)

II. Fehér Erik (Tiszakürt),
III. Váradi Ivett (Tiszakürt)
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RENDÕRSÉGI HÍREK

"A tékozló fiú”

A Kunszentmártoni Rendõrkapitányság eljárást indított jár-
mû önkényes elvétele bûntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt egy fiatalkorú fiú ellen.
Egy tiszakürti lakos tett bejelentést a rendõrségen, mert
2014. február 23-án 18 óra 30 perc és 20 óra közötti idõben
háza udvaráról ismeretlen személy eltulajdonított egy gép-
jármûvet úgy, hogy a jármû okmányai, valamint annak indí-
tókulcsa a gépkocsiban voltak. A helyszínen végzett elsõd-
leges adatgyûjtés során a rendõrök megállapították, hogy a
bûncselekmény elkövetésével a bejelentõ egyik hozzátar-
tozója gyanúsítható, aki a tulajdonos tudta és beleegyezése
nélkül vitte el a jármûvet.
A nyomozók a fiatal fiút a Kunszentmártoni Rendõrkapi-
tányságon gyanúsítottként hallgatták ki, ahol a terhére rótt
cselekmény elkövetését elismerte.

„2013.-kiegyensúlyozott, szélsõségektõl mentes év
volt”

A Kunszentmártoni Rendõrkapitányság 2014. február 18-án
évértékelõ értekezletet tartott. A munkaértekezleten Egedi
István r.alezredes a kapitányság vezetõje értékelte a 2013.
évet.
Évértékelõjében elhangzott, hogy csökkent a rendõri eljárá-
sokban regisztrált összes, illetve a közterületi bûncselekmé-
nyek száma a

Az értékelt idõszakban a rendõrkapitányság illetékességi
területén a rendõri eljárásokban regisztrált bûncselekmé-
nyek száma a korábbi évhez képest 4,3 %-os csökkenést
mutat.
A regisztrált, kiemelten kezelt bûncselekmények közül kie-
melendõ az elmúlt év szeptemberében, Cibakházán elkö-
vetett brutális emberölés, melynek elkövetõjét 48 órán belül
sikerült kézre keríteni.
A bíróság elé állítások száma, valamint a vádemelések szá-
ma növekedett, az elkövetõk kilétének ismeretlen volta mi-
att befejezett eljárások száma csökkent.

nyomozások idõszerûségének javítása ér-
dekében tett intézkedések eredményeképpen, a bíróság
elé állítások számát is tovább sikerült fokozni.

A rendészeti területen stabilizálódott létszámviszonyoknak
és további intézkedéseknek köszönhetõen az értékelt idõ-
szakban tovább emelkedett a közterületi rendõri jelenlét.
Az emelkedõ közterületi jelenlétnek és intézkedési aktivitás
színvonalának javulásával a tettenéréses elfogások, elõállí-
tások száma jelentõsen megemelkedett, a körözött személy
elfogások száma is nõtt az elõzõ évhez képest.
Területünkön a sérüléses baleseti mutatók stagnálása volt
tapasztalható, számuk az elõzõ évihez képest minimálisan
változott.
A Kunszentmártoni Rendõrkapitányság állománya - hason-
lóan az elõzõ esztendõhöz - idén is kiemelt figyelmet fordít a
közrend, közbiztonság védelmére, és a különbözõ, minden
korosztályt megszólító bûnmegelõzési tevékenységre.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Balesetmegelõzési
Bizottság 2014. május 10-én a Szolnoki Rendõrkapitány-
ságon rendezte meg a „Ki a mester két keréken?” egyéni, és
a Kerékpáros Iskola Kupa csapatversenyek megyei fordu-
lóját. A megye legügyesebb általános iskolás, kerékpáros
diákjainak KRESZ tesztlapokat kellett kitölteniük és a
technikai pályán is meg kellet mutatniuk tudásukat.
Anapos idõben megrendezett versenyen a fiúk közül Gulyás
Dávid tiszakürti iskolás került a harmadik helyre. A
gyõztesek 2014. május 27-28-29-én az országos megméret-
tetésen Pécsett képviselhetik megyénket.

Eredmények:
Ki a mester 2 keréken:
III. helyezett lány: MárkusAngéla, Karcag

II. helyezett lány : Nagy Nikolett, Jászapáti
II. helyezett fiú: Szatmári Gergõ, Jászalsõszentgyörgy
I. helyezett lány: Szabó Mónika, Mezõtúr
I. helyezett fiú: Remete Gergõ, Jászberény

KIK verseny :
III. helyezett lány: Bódi Virág, Cibakháza
III. helyezett fiú: Bozsik Zoltán, Cibakháza
II. helyezett lány: Nábrádi Gabriella, Karcag
II. helyezett fiú: Szabadi Márk, Jászapáti
I. helyezett lány: Urbán Viktória, Jászapáti
I. helyezett fiú: Gulyás Dániel, Jászalsószentgyörgy

KIAMESTER KÉT KERÉKEN?

III. helyezett fiú: Gulyás Dávid, Tiszakürt
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TISZAKÜRTI HÍRMONDÓ
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

NYTSZ:B/PHF/520/80

Tiszakürt külterületén árulták a testüket

Tiltott prostitúció szabálysértés elkövetése miatt indított
eljárást a Kunszentmártoni Rendõrkapitányság egy kun-
szentmiklósi és egy borsosberényi lakos ellen.
A rendelkezésre álló adatok szerint R. Irén 26 éves kun-
szentmiklósi lakos és V.Emese borsosberényi lakos 2014.
május 09-én 12 óra 45 perc körüli idõben Tiszakürt
külterületén a 44.számú fõközlekedési út 36 km szelvé-
nyében anyagi ellenszolgáltatás fejében szexuális szolgál-
tatást kínált az arra közlekedõknek. A rendõrök a nõket el-
fogták és elõállították a Kunszentmártoni Rendõrkapi-
tányságra, ahol meghallgatásukat követõen szabálysértési
õrizetbe vételükre került sor. Fekete Tamásné r.õrnagy

mb. kiemelt fõreferens

ANYAKÖNYVI HÍREK

SZÜLETÉS

Tompa Melinda és Juhász Róbert gyermeke TÍMEA
Kecskés Dominika és Csontos Imre gyermeke

DOMINIKA AMANDA
Illés Irén és Benkó József gyermeke JÓZSEF
Gerschler Szandra és Berényi László gyermeke LÁSZLÓ

HALÁLOZÁS

Murányi László
Bencsik Illés Táncsics M.u.38.
Békési László Sándor JózsefA. u. 7.
Horváth Kálmán Mihályné ( Nász Jolán ) Rákóczi u. 10.
Ordasi Ferencné (Oltyán Julianna) Tabán u. 12.

Rózsa u. 4-6.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett
halottunk, BÉKÉSI LÁSZLÓ

búcsúztatásán részt vettek. Agyászoló család

PROGRAMAJÁNLÓ
a Községi Kulturális Központ és Könyvtár
rendezvényeire szeretettel hívunk mindenkit.

2014. május 23-án 15 h

2014. május 27-tõl június 14-ig

Május 23-án 18 h
J

Június 20-án 18 h

Június 21-én 10 h-tól SPORTNAP

Június 28-án 16 h
VIII. Nyárköszöntõ Kórustalálkozó

Július 12-én FALUNAP

Jüling Krisztián légi fotó kiállítása nyílik.
Akiállítás megtekinthetõ június 15-ig a mûv.házban.

Könyvvásár a könyvtár leselejtezett könyveibõl.

ordán Katalin rendõr õrnagy tart elõadást a nyári szünet
veszélyeirõl és a fiatakkori bûnözésrõl.

Elõadás és beszélgetés a disco balesetekrõl, a gépjármûve-
zetés veszélyeirõl, és KRESZ totó.

“A sport legyen a szenvedélyed!” Futás, kosárlabda, kispá-
lyás foci, asztalitenisz, sorversenyek, zumba, hastánc, bá-
torságpróba közül válaszhatak a fiatalok kedvüd szerint.
Vendégünk lesz KATUSATTILAfitnessbajnok.
Rendezvényünkre hívjuk a cibakházi, cserkeszõlõi és a
csépai felsõ tagozatos diákokat is.

a református
templomban.

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

“FEDEZZE FEL AZ ARBORÉTUMOT
ÉJSZAKA!”

2014. június 28-án este 7 órakor indul immár hagyomá-
nyossá vált rendhagyó túránk, melynek során felelevenít-
jük a Szent Iván éji szokásokat.
Szerettel várunk minden kedves érdeklõdõt.
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Képeink: TKSE futóverseny és asztalitenisz - Óvoda: Anyák napján, “Tótágas Torna Túrán”, néptánctalálkozón

Bükkzsérci kirándulók FaragóAnett


