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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 

Erdőkürt község önkormányzatának képviselő-testülete legutóbbi ülését június 23-án 

(kedden) tartotta. 

Legelőször a közbiztonság helyzetét és a polgárőrség megalakításával kapcsolatos te-

endőket vitatták meg. E témában a megjelent lakosok is kifejtették véleményüket, és hasznos 

javaslatokat tettek.  

A szeméttelep bezárásáról is szó esett, ami a közvetlen jövőben esedékes. A szemét-

szállítás rendszere meg fog változni, a változásokról a lakosságot értesíteni fogjuk. 

A testület döntött az általános iskola igazgatói állásának betöltéséről: ismét Herczeg 

Anna fogja vezetni az intézményt. Kinevezése 2009. július 1-től  2014. június 30-ig szól. 

 Következő napirendi pontként a civil szervezetek pályázatainak elbírálása szerepelt. Ör-

vendetes, hogy idén 7 (!) szervezet nyújtotta be igényét az önkormányzati által kiírt pályázat-

ra, egyszersmind alaposan megnehezítették ezzel a képviselők dolgát. Hosszas vita után az 

alábbiak szerint lett gazdája 300 ezer forintnak: 

 

Erdőkürtért Baráti Kör                         20 ezer Ft 

Művelődési Kör                                   100 ezer Ft 

Polgárőrség (ha meglesz a létszám)     50 ezer Ft 

Nyugdíjas Klub                                     20 ezer Ft 

Sportkör                                                50 ezer Ft 

Evangélikus énekkar                             20 ezer Ft 

Faluvédők                                              40 ezer Ft 

 

Eztkövetően Paszterovics János polgármester beszámolt a könyvtár bútorzatának meg-

újításáról, és tájékoztatta a képviselőket arról, hogy Budai József idős korára hivatkozva nem 

tudja tovább vállalni a könyvtárosi teendőket. Jelentkező már van a helyére, de a kinevezés 

még folyamatban van. 

Szó esett járda- és útfelújításra benyújtott illetve benyújtandó pályázatokról is. Ezek 

elbírálása augusztusban várható. 

Budai József tájékoztatta a képviselőket a nyári honismereti táborról, melynek ideje 

2009. július 13-19. Egyúttal felkérte a pedagógusokat és minden segítőkész erdőkürtit, hogy 

munkájukkal járuljanak hozzá a tábor sikeres lebonyolításához.  

A palóc ízek fesztiváljának kérdésével folytatódott az ülés. Idén augusztus 15-ére kerül 

a rendezvény, melynek a menetrendje a tavalyihoz lesz hasonló; természetesen a kulturális 

programok újak lesznek. 

Végül a körjegyzőségről esett szó. A testület úgy döntött, hogy Vanyarccal kezdemé-

nyez tárgyalásokat. A részletek megvitatása után fog csak eldőlni, hogy sikerül-e tető alá hoz-

ni a két község együttműködését. 
Havjár Zoltán (képviselő) 

FIGYELEM! 

A szerkesztők felhívják az internet hozzáféréssel rendelkezők figyelmét, hogy a  Falu-

védő Egyesület honlapján: www.erdokurtfaluvedo.hu  rendszeresen jelennek meg hí-

rek, tudósítások a falu életével kapcsolatban. Kívánatos, hogy az információ tovább 

jusson a rokonok, barátok, ismerősök felé is! 
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Tájékoztató adatok az Európai Parlamenti választáson leadott szavazatokról 

Szavazóköri eredmények 

Összesített adatok Erdőkürt településen (a szavazókörök 100,00 %-ának adatai alapján) 

                

                 

                                            

 
A névjegyzék 

zárásáig a 
névjegyzékbe 

felvett 
választópolgár-

ok száma 

 
A szavazás nap-

ján a  
névjegyzékbe 

igazolás alapján 
felvett 

választópolgár-

ok száma 

 
Választópolgár-

ok 
száma a szava-

zás 

befejezésekor 

 
Visszautasított 
választópolgár-

ok 

száma 

Szavazóként 
megjelentek 

száma 

A B C D E 

451 4 455 2 210 (46,15 %) 

Az urnában levő 
szavazólapok 

száma 

Eltérés a szavazó-
ként 

megjelentek számá-
tól 

(többlet:+ / hiányzó:-

) 

 
Érvénytelen 

szavazatok száma 

  

 
Érvényes szavaza-

tok 
száma 

  

F G H I 

210 0 2 (0,95 %) 208 (99,05 %) 

Sor
solt 
sor
szá

m 

A listát állító párt(ok) 

neve 

Kapott 
érvé-
nyes 

szavazat 

% 

1 FIDESZ-KDNP 132 63,46 

2 SZDSZ 3 1,44 

3 MCF ROMA Ö. 0 0,00 

4 MUNKÁSPÁRT 0 0,00 

5 MSZP 20 9,62 

6 JOBBIK 38 18,27 

7 LMP-HP 2 0,96 

8 MDF 13 6,25 

(Forrás:  Országos Választási 

Iroda) 

FELHÍVÁS! 

Napjainkban folyik az iskola tatarozása. Kérjük a szülőket, társadalmi szervezeteket és 

mindenkit aki teheti, vállaljon részt az ablakok, ajtók festésében, a tatarozást követő 

takarításban, valamint a téli tüzelő összevágásában!. A segítők Herczeg Anna igazgató-

nőnél jelezzék szándékukat! 
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NAP ÓRA TEVÉKENYSÉG 

      

9-10 Regisztráció. Tábornyitás. Programok is-

mertetése, napirend, házirend 

július 13.  hétfő  

10-12 Nemzetiségi hitélet a magyarországi 

szlovákoknál. Szlovák imák, énekek taní-

tása 

Előadó: Király Katalin 

12-14 Ebéd. Szünet, játék 

14-16 A falu határának megismerése. Szlovák 

földrajzi nevek Erdőkürtön 

16-18 Vetítés az előző évek táborairól 

Styevko Mihály 

19- Ismerkedési est a Klubkönyvtárban 

     

július 14.  kedd  9-12 A szlovák nemzetiségű parasztemberek 

és cselédek életvitele Erdőkürtön 60 év-

vel ezelőtt. Idős kürti emberek élménybe-

számolója 

12-14 Ebéd. Szünet, játék 

14-16 Hogyan zajlott a tollfosztás? Videóvetítés 

16-18 Szlovák jellegű kürti ételek készítése 

(sztrapacska, kelt tészták) 

Havjár család, Kapuszta család 

18- Táncok, gyermekjátékok a helyi pedagó-

gusok vezetésével 

      

július 15.  szerda   9-12 Szlovák gyermekjátékok és táncok tanu-

lása 

Vezetik: Komjáthiné Rózsika és 

Szilágyiné Suba Éva táncoktató 

12-14 Ebéd. Szünet, szabadfoglalkozás 

14-16 Gyermekjátékok és táncok gyakorlása 

16- Sportfoglalkozás 

Vezetik: Boda Károly és Havjár Zoltán 

    

Szlovák anyanyelvű népismereti gyermek- és ifjúsági tábor, 

Erdőkürt 

Részletes program: 2009. július 13 – július 19. 



5. oldal 

 

 KÜRTÖLŐ - 2009. III. szám 

július 16.  csütörtök 7-18 Egész napos tanulmányi kirándulás Eger-

be és Egerszalókra Gyöngyös és Visonta 

érintésével. Fürdés. Hazaérkezés az esti 

órákban 

      

július 17.  péntek  9-12 Kézműves foglalkozások: agyagfigurák 

készítése, korongozás, babakészítés, ru-

havarrás, hímzés, szoknyaráncolás, tűz-

zománc 

12-14 Ebéd. Szabadfoglalkozás. A tűzijáték és a 

tábortűz elkészítése 

14-16 A délelőtti foglalkozások folytatása. 

Hímzések előrajzolása 

16-17 Vetélkedő a táborban tanultakról 

17-18 A tábortűzi műsor összeállítása 

19- Tábortűz és táncház 

      

július 18.  szombat 9-17 Egész napos kirándulás. Kürt régi helyé-

nek, templomromjának megtekintése. 

Bográcsozás, szalonnasütés. 

Számháború 

      

9-10 Részvétel az evangélikus és a katolikus 

istentiszteleteken 

július 19.  vasárnap 

11-12 Temetőlátogatás. Koszorúzás a kopjafá-

nál, az ősök sírjainál, a hősök emlékmű-

vénél. 

Táborzárás, a hét eseményeinek értékelé-

se. A segítők munkájának megköszönése 

2009. június 20-án elbúcsúztunk nyol-

cadikosainktól. Őket örökíti meg ez a 

tablókép, melynek eredetijét  ismeret-

len elkövetők vandál módon megron-

gálták. 
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Erdőkürt Polgármesteri Hivatalának 

ügyfélfogadási rendje 

 
 

     
 

Kérjük a lakosságot, hogy a zavartalan hivatali munka érdekében csak ügyfélfogadási 

időben keressék fel munkatársainkat. 

 

KÖSZÖNJÜK 
Erdőkürt Község Önkormányzata 

Hétfő 07.30 – 12.00 12.30 – 16.00 

Kedd 07.30 – 12.00 Nincs ügyfélfogadás 

Szerda Nincs ügyfélfogadás 

Csütörtök 07.30 – 12.00 12.30 – 16.00 

Péntek 07.30 –12.00 Nincs ügyfélfogadás 

Polgárőrség•Polgárőrség•Polgárőrség 
 

Az Önkormányzat és a lakosság képviselőinek közös kezdeményezésére 2009. 

június 26-án pénteken megtartotta alakuló ülését az Erdőkürti Polgárőr Egyesület. 

Paszterovics János polgármester ismertette a törvényi feltételeket, majd a 34 je-

lenlevő határozatot hozott az egyesület megalakulásáról. Megtörténtek az elnökségbe 

való jelölések is, az elnök megválasztása viszont a következő ülésre maradt. A jelenlé-

vők közül többen hiányolták a nagyobb lakossági részvételt, hiszen közérdekről van 

szó! El kell mondani ugyanakkor, hogy a keddi testületi ülés után a lakosság 

„mozgósítására” mindössze két nap állt rendelkezésre.  

A következő ülésre várjuk minden Erdőkürtért tenni akaró, szomszédai, barátai, 

ismerősei iránt felelősséget érző polgártársunkat. Ígérjük, hogy mindenki időben tájé-

koztatást kap, így reméljük, hogy a 34 fő többszöröse lesz majd jelen! 

Ha mi nem védjük meg magunkat, más nem fogja megtenni helyettünk!  

 
Havjár Zoltán (képviselő) 

 

Újra összefogott a falu (Sportöltöző felújítása társadalmi munkában) 

 

Ezúton mindenkinek szeretnénk megköszönni,  aki akár munkájával, akár adománnyal hozzájárult a 

sportöltöző felújításához, melyet szinte teljes mértékben társadalmi munkában sikerült megvalósítani. 

Köszönet mindenkinek az önzetlen segítségért. 

 

Az idén is sikeres volt a az iskoláért szervezet jótékonysági bálunk. Köszönet a támogatóknak és  a 

jövőben is számítunk önzetlen segítségükre. 

                                                                                                       A szervezők 
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1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 

a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységek-

ről 

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartása 

 

6. § (1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondos-

kodni 

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, ille-

tőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület); 

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá 

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére 

és körüljárására szolgáló terület 

tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más 

hulladékok eltávolításáról. 

(2) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztán tartása az utakról szóló 

jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik. 

(3) 

(4) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a 

nyitvatartás ideje alatt - ettől eltérő megállapodás kivételével - a használó köteles 

tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani. 

(5) A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. 

céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét 

a használó köteles tisztán tartani. 

 

A hosszan tartó esős időszakra való tekintettel kérjük a falu lakosságát, hogy 

a fentieket figyelembe véve gondoskodjon portája és a hozzá tartozó részek tisz-

tán tartásáról! 

 

Erdőkürt Község Önkormányzata 

Önkormányzatunknak pályázati pénzből sikerült új falugondnoki kisbuszt beszereznie 

és a könyvtár bútorzatát felújítania. 
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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 

ANYAKÖNYVI  HÍREK 
 

 

Újszülöttek: 

 

Őszi Barnabás   2009. május 29. 

Bratkovics Máté Bence  2009. június 15. 

 

 

 

Kiválóságaink 
Kitűnő és jeles általános és középiskolásaink 

 

 
Orgoványi Melinda 4.o.  jeles 

Czeba Péter 5.o.   kitűnő 

Bratkovics Gergő 5.o.  jeles 

Nyemcsok Milán 6.o.  jeles 

Nedeliczki Dalma 8.o.  kitűnő 

 

Az 1-3. osztályokban csak szöveges értékelés van, ezért ők nem szerepelnek itt. 

 

Garai Laura 9.o.   kitűnő (Aszódi Ev. Gimnázium) 

Garai Szilvia 10.o.   kitűnő (Aszódi Ev. Gimnázium) 

Holló Barbara 10.o.   kitűnő (Aszódi Petőfi S. Gimnázium) 

Szebenszki Fanni 10.o.  jeles  (Aszódi Ev. Gimnázium) 

Kondella Szibilla 11.o.  kitűnő (Aszódi Ev. Gimnázium) 

Papp Rita 11.o.                          jeles  (Aszódi Ev. Gimnázium) 

      

Mindannyiuknak szeretettel gratulálunk és további tanulmányaikhoz sok sikert kí-

vánunk! 

Reméljük, jövőre még több nevet szerepeltethetünk listánkon. 


