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Nemcsak a húszéveseké a világ! 

 

 
Kezdeményezésemre 2008. november 6-án alakult meg a nyugdíjasklub. Az ala-

kuló összejövetelen harmincöten voltunk és elhatároztuk, hogy 2 hetenként pénteken 

találkozunk a Klubkönyvtárban 17 órakor, ami azóta folyamatosan működik is. A szép 

számmal összejött nyugdíjasoknak változatos elfoglaltságokban van részük. Néhányat 

megemlítenék ezek közül: időnként egy-egy szép verssel örvendeztetjük meg egymást, 

de felnőtteknek szóló tanulságos mesében is volt már részünk. Megemlékezünk egy-

más születés- és névnapjáról, ilyenkor az ünnepelt által otthonról hozott finomságokat 

közösen fogyasztjuk el. De főztünk és sütöttünk is már együtt például gombócos ká-

posztát illetve kürtőskalácsot. Sok, már majdnem feledésbe ment étel elkészítését ele-

venítettük fel, ilyen a házi ostyasütés vagy cseh gombóc, melyeket egy-egy kedves 

klubtagunk otthon elkészített és megörvendeztetett vele bennünket. Karácsony előtt a 

gipsz gyertyatartó öntését és festését is megismertük és csinálhattuk. 

 

Lehet itt kártyázni is annak, aki szeret, de használhatjuk a számítógépeket is, és 

kezelésüknek alapjait is megismerhetjük egy társunk jóvoltából. Van, aki mindezek 

közben az otthonról hozott kézimunkájával foglalatoskodik, és közben beszélgethet ak-

tuális dolgainkról, de régmúlt idők élményei is felidézésre kerülnek. Ilyenkor megem-

lékezünk azokról, akik már nincsenek közöttünk. Gyakran kerülnek elő érdekes és 

hasznos újságcikkek, legutóbb pedig a csalán sokoldalú felhasználásáról esett szó. 

  

Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindenkit szeretettel MEG-

HÍVJAK egy ígéretesnek tűnő 70 percre, ugyanis 2009. április 29-én 18 órai kezdettel 

író-olvasó találkozó lesz a Klubkönyvtárban. Az előadás ingyenes, a végén dedikált 

könyvek vásárlására is lehetőség lesz. 

Végezetül még csak annyit, hogy a klub ajtaja mindenki előtt nyitva áll, örömmel ven-

nénk, ha még többen jönnének közénk, mert „Együtt lenni jó”! 

 

Budai Józsefné    

Új buszjárat 
 

A Nógrád Volán közvetlen délutáni buszjáratot indított Pásztóról Erdőkürtre. 

A busz 13:55-kor indul a pásztói vasútállomásról és 15:20-kor érkezik Erdőkürtre. 
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É R T E S Í T É S 
 

 

 

Értesítjük a lakosságot, hogy az Erdőkürt községi Önkormányzat Képviselő-testület 

5/2003.(III. 27.) rendeletével módosított 4/1991. (VII.19.) sz. rendelete A közterület 

védelméről és a közterület-használati díj megállapításáról, szabályozza az avar és a 

kerti hulladékok nyílttéri égetését. 

 

Az avar és kerti hulladékok égetését csak a megnevezett napokon lehet 

megsemmisíteni. 

                                          HÉTFŐ   és  PÉNTEK  

 
Erdőkürt község Önkormányzata  kedd, szerda, csütörtök , szombat  és vasárnapi napo-

kat füstmentes nappá nyilvánítja. 

 

A köztisztasági rendelkezés betartása kötelező.  

FELHÍVÁS ! 
 

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Erdőkürt községben 2009. április 29-én (szerda) 

8,00 - 10,00 

 

EBEK VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁSA LESZ 

 

Az oltás helye: a Polgármesteri Hivatal előtti parkolóban 

 

                             A díjtételek :  a helyszínen való oltás:  2.700.-Ft/ eb (10 kg-ig)                                                                                                                                                                                                                                                  

      háznál oltás:                    3.200.-Ft/eb  (10kg-ig) 

      könyv                                 150.-Ft 

                                        tabletta:                               150.-Ft/db/ 10 kg-onként 

 

                                  Az oltási díjak tartalmazzák 1db féregirtó tabletta árát is. 

 

 

A háznál való oltatásra jelentkezni lehet Dr Baboss Csongor állatorvosnál a 06-30/ 900-5568 számú 

telefonon ,  illetve az oltás napján a helyszínen. 

 

 

Erdőkürt, 2009. 04. 06. 

 

                                                                                Dudok Jánosné sk 

                                                                                    mb. jegyző 
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Önkormányzati hírek 
 

A képviselőtestület utoljára március végén ülésezett. 

A testület elfogadta az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. 

sz. rendelet módosítását, melynek értelmében a 2008 II. félévében mind a kiadási, mind 

a bevételi előirányzat főösszege 116.990.000.-Ft-ra módosult. Ezt követően került sor a 

2008. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására. 

Harmadik napirendi pontként Paszterovics János polgármester ismertette a 2009. 

évi közfoglalkoztatási tervet, mely szerint a foglalkoztatotti  létszám a következőképpen 

alakul: I. negyedévben 0 fő, II. negyedévben 3 fő, III. negyedévben 6 fő, IV. negyedév-

ben 2fő. A foglalkoztatás finanszírozásánál a foglalkoztatottak személyi bérének és já-

rulékainak 95%-át a központi költségvetés megtéríti, a személyi juttatások 5%-át, vala-

mint a dologi jellegű kiadásokat – úgy mint szerszám, védőruha, felszerelés – az önkor-

mányzat saját erőből finanszírozza. 

A képviselőtestület ezt követően megvitatta és elfogadta az Általános Iskola 

esélyegyenlőségi tervét. 

Ugyancsak elfogadásra került a falugondnoki szolgálat szakmai programja illet-

ve az ehhez tartozó gépjármű üzemeltetési szabályzata. 

Utolsó kötött napirendi pontként a testület pályázatot írt ki az erdőkürti Gróf 

Wilczek Frigyes Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda  igazgatói állásának betöl-

tésére, mivel a jelenlegi vezető kinevezése 2009. június 30-án lejár. 

Az egyebek napirendi pontban szerepelt a helyi civil szervezetek részére szóló 

pályázat kiírása, a Klubkönyvtár előtti parkoló felújítása, a község közvilágításának 

korszerűsítése és bővítése, valamint a Szabadság utca vízelvezetésének kérdése.  

 
Havjár Zoltán 

    képviselő 

 

 

Honismereti tábor 
 

Az erdőkürti Művelődési Kör, a Szlovák Szervezet és a helyi Szlovák Kisebbségi 

Önkormányzat 2009. július 13-19. között tizedszer rendezi meg a szlovák anyanyel-

vű és népismereti gyermek- és ifjúsági tábort. A tábor tematikája a korábbi évekhez 

hasonló lesz, természetesen új elemekkel és előadókkal bővítve. 

 

Idén kénytelenek vagyunk részvételi díjat is szedni, mely a következőképpen alakul: 

A Gróf Wilczek Frigyes Általános Iskola tanulói valamint az erdőkürti ál-

landó lakhellyel bejelentett középiskolás tanulók részére 1000 Ft/ hét 

A többi résztvevő részére 5000 Ft/ hét 

A fenti összegek más táborokkal összevetve jelképesnek mondhatók, ezért kérjük 

mindenki megértését. 

 

Jelentkezni június 15-ig lehet az általános iskolában vagy Budai József táborvezetőnél.  
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P Á LY Á Z A T I  F E L H Í V Á S  
 

 

Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 

szóló 1/2009. (II. 12.) rendelete és a 15/2009. III. 27.) számú határozata alapján pályázatot hirdet 

a helyi civil szervezetek részére közösségi programok megvalósítására. 

 

Pályázhatnak: 

Erdőkürt községi székhellyel rendelkező bejegyzett civil szervezetek 

Olyan, bírósági nyilvántartásban nem szereplő civil közösségek, melyek bizonyíthatóan 

legalább 1 éve a településen tevékenykednek 

 

Pályázati témakörök 

Kulturális rendezvények szervezése 

Közösségi kezdeményezések- klubok folyamatos tevékenysége 

Ismeretterjesztő foglalkozások megszervezése 

Településszépítési programok, akciók támogatása 

 

Pályázati feltételek (A pályázat kötelező tartalmi elemei) 

A civil szervezet adatainak megnevezése, eddigi tevékenységének rövid bemutatása (max. 

1 oldal) 

A tervezett program/ tevékenység bemutatása (max. 2 oldal) 

Részletes költségvetés, az igényelt támogatás feltüntetésével 

A pályázónak legalább 10% önrésszel kell rendelkeznie 

 

Pályázatok benyújtása 

A pályázatokat 2009. április 30-én 16.00 óráig lehet, kizárólag személyesen benyújtani a 

Polgármesteri Hivatalba 

 

Pályázni a 2009. május  01- 2009. december 31. között folytatott tevékenységekre lehet. 

 

A pályázatokat Erdőkürt község Önkormányzat Képviselő- testülete a benyújtási határidőt köve-

tő, soron következő ülésén bírálja el. 

 

 

Erdőkürt, 2009. március 27. 

 
 

       
 

 

Paszterovics János s.k. 

polgármester 

A pályázat kiírója megkéri a civil szervezeteket, hogy  aki még nem tette meg, az a 

tavaly elnyert pályázati összeg felhasználásáról számoljon be az önkormányzatnak! 
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FELHÍVÁS 
 

Tisztelt erdőkürti lakosok! 

 

A sportöltöző felújítása folyamatban van (társadalmi munkában) iskoláskorú 

gyermekek táboroztatása, sportköri tevékenységek és rendezvények céljára, és ebben 

szeretnénk az Önök segítségét kérni. 

Szívesen fogadnánk olyan dolgokat, amelyek a háztartásukban feleslegessé vál-

tak, de mi a felújítás során még fel tudnánk használni: pl. kimaradt falicsempe, járólap, 

tégla,  matrac, heverő vagy bármi, ami kidobásra kerülne, de még használható. 

 

Felajánlásaikat Berceli Zsoltnál, Korbelyné Virág Juliannánál vagy Némethné 

Koncz Szilviánál tehetik meg. 

 

Segítségüket előre is köszönjük! 

 

 

Jótékonysági bál 
 

Május 16-án jótékonysági bált szervezünk az iskola javára. Már 1 db belépőjegy 

megvásárlásával is támogathatja iskolánkat. 

Belépőjegyeket Korbelyné Virág Juliannánál és Némethné Koncz Szilviánál le-

het vásárolni darabonkénti 2000 Ft-os áron. 

Ami az érdeklődőket várja: 

nyitótánc 

élőzene 

tombola 

italkülönlegességek árverése 

büfé 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. 

A szervezők 

 

 

Vöröskeresztes hírek 
 

A legközelebbi véradás időpontja április 23. 15 és 19 óra között a Klubkönyvtár 

nagytermében. Kérjük, minél többen jöjjenek el, hogy minél több emberen segíthes-

sünk! 

 

Húsvét után kezdi meg Együd Istvánné (Ani) a vöröskeresztes bélyegek árusítá-

sát, melyek 200 illetve 500 forintos értékben vásárolhatók meg. 
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Sakk a köbön 
 

Március már évek óta a sakkversenyek jegyében telik el. 

Tanulóink minden alkalommal esélyesként vesznek részt a megyei versenyeken, és ezúttal sem okoz-

tak csalódást. Március 13-án pénteken Karancslapujtőre látogattunk azzal a nem titkolt szándékkal, hogy ismét 

hazahozzuk a tavaly már elhódított Gordos-kupát, melyet a legeredményesebben teljesítő iskola nyer el. Idén 

ez sajnos nem sikerült, minimális pontkülönbséggel a második helyre szorultunk a házigazdák mögött. Mindez 

azonban nem rontotta el a kedvünket, hiszen egyéniben bőven kárpótoltuk magunkat. Íme dobogósaink listája: 

 

1. helyezettek: Ferenczi Evelin 3.o. (veretlenül!) 

   Kondella Mirtill 7.o. (veretlenül!) 

 

  Ők továbbjutottak a balatonlellei országos döntőbe. 

 

2. helyezett:  Futó Máté 3.o. 

 

3. helyezettek: Balla Vivien 2.o. 

   Horváth Ádám 3.o. 

   Bratkovics Gergő 5.o. 

   Tóth Tamara 8.o. 

 

A megyei csapatdöntő rendezését immár három éve Nógrádmegyer vállalja magára, nem kis megelé-

gedésére a résztvevőknek: mind a szervezés, mind a megvendégelés tökéletesnek mondható. 

Ezúttal minden kategóriában indíthattunk csapatot, és összteljesítményük minden reményünket felül-

múlta. A négy korcsoportban egy arany- és három ezüstérmet akaszthattak nyakukba nebulóink. 

 

1. helyezett:  alsós fiúk (Ondos László, Futó Máté, Nagy Bence) 

 

  Résztvevői a szombathelyi országos döntőnek. 

 

2. helyezettek: alsós lányok (Orgoványi Melinda, Ferenczi Evelin, Gönczi Kira) 

   felsős lányok (Kondella Mirtill, Tóth Tamara, Czeba Lilla) 

felsős fiúk (Petrás Kristóf, Szlavkovszki Norbert, Czeba Péter, Gönczi Alex) 

 

Szeretettel gratulálunk mindannyiuknak, egyúttal köszönetet mondunk azoknak, akik felkészítésükre a 

legtöbb időt fordították: Boda Károly és Proksza  Attila állnak e szép sikerek mögött. 

 

Havjár Zoltán   
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KÜRTÖLŐ  

Erdőkürt község Önkormányzatának időszaki tájékoztató kiadványa 

Alapította: Vadovics János 

Szerkesztő: Havjár Zoltán 

Felelős kiadó: Paszterovics János, polgármester 

                                Megjelenik 220 példányban 
                                Kürtölő az Interneten: www.erdokurtfaluvedo.hu 

Támogassuk egyházainkat és civil szervezeteinket adónk 1-1 százalékával! 

 
Egyházak 

Magyar Katolikus Egyház    technikai szám:  0011 

Magyarországi Evangélikus Egyház   technikai szám:  0035 

 

Civil szervezetek 

Művelődési Kör Erdőkürt    adószám: 19157715-1-12 

 

Faluvédő Szépítő és Fejlesztő 

Egyesület Erdőkürt     adószám: 19163363-1-12 

 

Erdőkürti Sportkör     adószám: 19929156-1-12 
 

 

Anyakönyvi hírek. 
Születések: 

 

Petrás Nóra Kamilla: 2008. október 3. 

Oszolik Alekszandra  2009. február 25. 

Duhonyi Csaba Pál  2009. február 25. 

 

Elhunyt: 

 

Szlama Ferenc  1927. február 2 - 2009. április 4. 

Községünk minden lakójának kelle-

mes húsvéti ünnepeket kívánunk! 


