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Fotók: Czeba Péter, Havjár Zoltán, STY
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Önkormányzati hírek
Községünk képviselő-testülete legutóbb 2009. szeptember 14-én (hétfőn) ülésezett.
Paszterovics János polgármester előbb előterjesztést nyújtott be az önkormányzat 2009. évi
költségvetésének módosítására, majd ennek elfogadása után beszámolt az önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról. Elmondta, hogy az eredeti költségvetési előirányzat mind bevételi, mind kiadási
oldalon 79.163 E Ft volt, a módosított előirányzat mind bevételi, mind kiadási oldalon 83.519 E Ft.
Az első félévben a bevételek teljesítése 55.689 E Ft, a kiadások teljesítése 60.429 E Ft volt. A bevételi oldalon a teljesítés időarányosan történt, a kiadási oldalon a túlteljesítés oka a falugondnoki autó
beszerzése, melyre a pályázati pénzeszközt még nem kapta meg önkormányzatunk (a beszerzés utófinanszírozással történt), ennek ellenére 2009. I. félévében nem merültek fel likviditási problémák.
A következő napirendi pont községünk hulladékgazdálkodásával foglalkozott. Paszterovics
János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a törvények értelmében a szemétszállítást végző
közszolgáltató kiválasztása csak közbeszerzés útján történhet. Ez azt jelenti, hogy közbeszerzési pályázatot kell kiírni, majd az erre jelentkező vállalkozások közül egy helyi bírálóbizottság fogja kiválasztani a nyertes pályázót meghatározott értékelési szempontok szerint. A tájékoztatás szerint a kiírásban szerepel:
60 ill. 120 literes kukákból történik majd az elszállítás
1 db 4 köbméteres konténert helyeznek el a temetőnél
a közintézményektől ingyenesen szállítják el a hulladékot
évente kétszer ingyenes lomtalanítás a faluban
a szelektív hulladékgyűjtés megmarad
a szerződés 5 évre szól (2010. jan. 1-től)
Ezt követően a megjelent szakértő válaszolt a felmerülő kérdésekre. Többek között elmondta, hogy
szerződést kötni mindenkinek kötelező, ez törvényi előírás.
A képviselő-testület ezután a beiskolázási segéllyel foglalkozott. Némi vita után döntés született
arról, hogy mindazon tanulók, akik nem ingyenesen kapják a tankönyveket 5.000 Ft iskolakezdési
támogatást kapjanak.
A hátralévő időben Herczeg Anna számolt be az iskolában nyáron elvégzett munkálatokról,
illetve különböző kérelmeket bírált el a testület.
Havjár Zoltán
képviselő

Aki fest, az nyer
A Cserhátalja LEADER Közösség rajzpályázatot írt ki „A mi szép vidékünk” címmel. A beadott rajzok és festmények közül az alábbiak értek el helyezést:
Óvodások:
Nánai Boglárka: Kirándulás a torony felé, II. helyezés
Budai Vivien: A mi szép vidékünk Erdőkürtön, III. helyezés
Iskolások :
Hegedűs Flóra: A mi szép vidékünk, I. helyezés
Benedek Réka: Gyerekek erdőkürti népviseletben, II. helyezés.
Sok szeretettel gratulálunk a nyerteseknek.
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Óvodai életképek
Augusztus 10-én - a nyári szünet utáni első óvodai napon óvodásaink nem kis meglepetéssel
vették birtokukba a megújult óvodát. Öröm volt látni arcukon, hogy már a zsibongóban felfedezték az öltöző szekrények új függönyét. Amint a csoportszobába értek, csodálkozva, ámuldozva
szaladtak egyik bútortól a másikig, hogy „új óvodába” érkeztek . Boldogan mutatták beérkező
társaiknak a változásokat, amelyeket azóta is úgy emlegetnek, hogy a „régi oviban így volt - az
új oviban így van.” Köszönjük az Önkormányzatnak, a Faluvédő Egyesületnek és minden dolgozónak, aki ebben a „varázslatban” segítségünkre volt. Külön köszönet Berceli Zsoltnak és csapatának az
udvari csúszda gyors és szép kivitelezéséért illetve a felújított valamint a megjavításra szoruló játékok
rendbehozataláért.
Régi álmunk vált valóra, amikor a falunapon a Baráti Kör támogatásával megmutathattuk óvodásaink rajzait. Jóleső érzés volt látni, hogy kívülállók is fontosnak ítélik meg ezt a tevékenységet, és
érdeklődéssel tekintik meg a kicsik munkáit. Külön köszönöm Külkey Eszter segítségét, aki a technikai lebonyolítást végezte illetve Styevko Mihály munkáját, aki a rajzokat katalógusba rendezte. Így
bármikor elővehetjük, az óvodába látogatóknak megmutathatjuk. Gyermekeink is szívesen lapozgatják és közösen idézzük fel a rajzok által előhívott élményeinket.
Máthé Ágnes

Fotók:
Máthé Ágnes

Az iskola „új ruhája”
Kollégáim és az itt tanuló gyerekek nevében szeretném megköszönni mindazok segítségét, akik részt vettek a nyár folyamán az iskolánkban elvégzett munkálatokban: szülőknek és nagyszülőknek, akik ablakot festettek, takarítottak, a szakembereknek akik a
felső bejárati ajtót készítették és az előtetőt az alsó bejárati ajtó fölé, továbbá a Baráti
Körnek, akik szintén a takarításból vették ki részüket.
Herczeg Anna
igazgató

4 . oldal
KÜRTÖLŐ - 2009. IV. szám

EGY HÉT ERDÉLYBEN (TIBÓDBAN)
Az első napunk úgy kezdődött, hogy fél 4-kor indultunk Erdőkürtről. Aztán fél 7-kor volt egy
megállónk Berettyóújfaluban, mert csatlakoztak hozzánk tizenöten, és így lett tele a busz.
Az első határon túli megállónk Nagyszalonta volt, egy gyönyörűséges templomban voltunk,
nekem nagyon tetszett, igaz azt tudni kell, utunk során mindennap voltunk 5 templomban. Ez a templom barokk eredetű. Aztán Körösfőre érkeztünk, itt egy református templomot tekintettünk meg. Az
út során kiderült hogy van közöttünk egy születésnapos is: Orgoványi Marika néni volt, azon a napon
ünnepelte a születésnapját, amikor indultunk Tibódba. Segesvár volt a következő megálló egy kis városnézéssel. Azt mondta a vezetőnk Budai Laci, hogy van egy kis templom és fel lehet menni megnézni. Egy páran mentünk is és az volt a feladat, hogy számoljuk meg a lépcsőfokokat, 176-ot számoltunk. Hát itt már csak az tartott minket ébren, hogy innen már nem volt messze az úti cél. Mindenki nagyon várta hogy milyen családhoz fog kerülni,végre már ledőlhet, egy kicsit kipihenheti magát a nagy út után, mert azért nincs közel Tibód, be kell vallani!!!
A tibódiak már nagyon vártak minket, a kapuban fogadtak pálinkával meg egy kis sütikével.
Azt tudni kell, hogy itt rengeteg pálinkát főznek ki, és amikor indultunk Laci azt mondta nekünk,
hogy reggel mikor fogat mosunk jól nézze meg mindenki a fogmosó poharát, nehogy valakinek víz
helyett pálinka legyen benne..
Szerdai napra virradtunk, mindenki nagyon üde volt és friss, Hargita volt az úti cél. Komolyan
mondom, én még ennél szebbet nem láttam, nagyon tetszett mindenkinek. Ajánlom, aki tud, az menjen el, mert nagyon csodálatos. 1801méteren voltunk fent, innen lenézni, hú, elmondani sem lehet,
mondom, ezt látni kell. Visszafelé megálltunk vacsorázni, ettünk egy nagyon finom pisztrángot, ami
után mindenki megnyalta a 10 ujját, nagyon ízlett!
Amikor innen haza indultunk akkor kiderült, hogy péntek esti együttlétre ki kellene találni egy műsort. Mi el is gondolkodtunk gyorsan és kitaláltuk azt, hogy mi lenne, ha énekelnék valami szépet,
vagy gondoltunk arra, hogy eltáncolnánk a bagi leánytáncot!!
A következő napunk egy kicsit hosszúra sikeredett, de rengeteg szép dolgot láttunk. Nem is tudom,
mivel kezdjem. Szerintem az elejével, akkor legalább semmit sem felejtek el elmondani. Tamási Áron
sírjánál kezdtük a reggelt, nagyon szép beszédet mondott a Laci! A következő megálló a Gyergyó
(Pokolban) medencében volt. Hú, rettenetesen szép hegyeket, sziklákat láttunk. Nekem nagyon tetszett! Megnéztük a Gyilkos tavat is, szép volt. Róla azt kell tudni, hogy elöntötte az erdőt a víz, és így
csak a farönkök látszódnak ki a vízből, erről híres a tó. Csíkszeredán és Csíksomlyón a templom csodálatos volt, aki még nem látta, menjen el, mert a tv-ben meg élőben teljesen más a kettő. Hazafelé
indultunk, a napunk véget ért, de még Homoród fürdőn megálltunk, és aki szeretett volna egy kis borvizet inni, megtehette, innen indultunk tovább, mert már Tibódban vártak nagyon minket!
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Elérkezett egy pihenőnap, már akinek az volt, mert nem mindenki pihent, mert aki korán kel,
aranyat lel, a jobbak kimentek gombázni az erdőbe. Innen mikor hazaértünk akkor mindenki elkészült
és mentünk Székelyudvarhelyre városnézésre. Nagyon szép nap volt, körbenéztük a várost, aztán betértünk egy kicsit vásárolni, mert este volt a búcsú bulink Délután egy közös pikniken vettünk részt a
szállásadóinkkal. Finom falatokat ettünk, akinek volt ereje foci- tudását is meg mutathatta, aztán elérkezett az este, jött a nagy fellépésünk. Azt tudni kell, egész héten erre készültünk, egy dalcsokrot és
egy táncot adtunk elő. Olyan emberek voltak a táncban, akik még sosem táncoltak ilyet, nem is tudták
miről van szó, de nagyon gyorsan megtanítottuk nekik és egy nagyon jó kis csapat alakult ki. A
tibódiak is megmutatták, mit tudnak nagyon szépen táncoltak, mindenki előadott valamit még a Békésiek is Aztán jött a nagy mulatság: szerintem senkinek sem kell bemutatni, hogy mulatnak az erdőkürtiek, hát mi itt is megmutattuk, hogyan kell csinálni. Volt egy nagyon jó zenészünk, aki húzta nekünk a talpalávalót, Vas Lacinak hívták, elmondani sem lehet, én nagyon jót mulattam, de rajtam kívül mindenki, szerintem még mindig visszasírjuk azt az estét. Azt még el kell mesélnem ide, hogy
amikor vége lett a mulatságnak, a zenészek hazakísértek minket és szerenádoztunk végig a faluba, aki
aludt, az sem aludhatott tovább, nagyon csodálatos este volt.
Másnap reggel vártak a programok. Mindenki nagyon nyűgös volt, azt sem tudták merre dőljenek, na de mindegy, ezt mindenki gondolhatta volna, ha bulizunk, akkor ott reggelig nincsen alvás.
Rengeteg szép helyen jártunk Parajdon a Sóbányában nagyon szép volt lent a föld alatt, aki innen kijött és megnyalta a száját, sós volt. Korondon is voltunk, mindenki vehetett magának cserepet, cserépedényt, mert nagyon híres a korondi cserép. Itt jól bevásároltunk, aztán indulhatott a fürdés Szovátán.
Azt kell tudni a tóról, hogy akkora a sótartalma, ha belemész, lebegsz a vízen. Nagyon szuper volt,
aki nem tud úszni, az is fennmaradt, akik ügyesek voltak, sikerült is nekik. A tó neve Medve-tó és ezt
úgy kell elképzelni, hogy látszott a medvének az alakja, nagyon csodálatos volt. Miután mindenki
kifürödte magát indultunk haza, mert vártak már minket nagyon a háziak. Elérkeztünk a búcsúesthez.
Nagyon sajnáltuk, mert egy csodálatos hetet töltöttünk együtt a tibódiakkal a békésiekkel, na és az
erdőkürtiekkel, mert ki ne felejtsem őket, Önöket.
Amikor felébredtünk, sajnos indulnunk kellett. Reggel 7 órakor volt az indulás. Mindenki nagyon sajnálta, hogy haza kellett menni, mert nagyon csodálatos volt az ellátásunk, egy panasz sem
lehet semmire sem. Amikor elindultunk könnyes búcsút vett mindenki a kis falutól, elindultunk Magyarország felé úgy, hogy Laci még pár programot betett az út során, nehogy véletlenül valami kimaradjon. Hazafelé megnéztük Marosvásárhelyen a Kultúrpalotát. Kolozsváron is jártunk megnéztünk
egy pár templomot, amit csak lehetett, nagyon szép volt mindegyik templom Még Bólyai János szülőháza várt ránk, megtekintettük és indulhattunk haza, mindenki alig várta, hogy végre hazaérjen. A
békésieknek volt a legkönnyebb dolguk, mert ők gyorsan hazaértek, nekünk onnan még messze volt a
kis falucskánk. Amikor a határt átléptünk, az volt mindenkinek az első, hogy hazatelefonáljon az otthoniaknak, hogy minden rendben és hamarosan otthon vagyunk. Berettyóújfalun még együtt vacsoráztunk a békésiekkel és indultunk kis falunkba. Késő esti órákban értünk haza, pontosan éjfélkor.
Nagyon köszönöm ezt az utat Budai Lacinak, és aki megszervezte és összehozta a csapatot,
Budai Julinak. Csodálatos hetet tölthettünk együtt, mindenkinek nagyon köszönjük.
Radics Boglárka

Fotók:
Benedek László
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CSEMETÉINK CSEMEGÉI
Elteltek a – kezdetén oly hosszúnak tűnő – nyári szünet napjai. Diákjaink bánkódhatnának is
emiatt, ők azonban inkább tollat ragadtak, s versben készítettek számadást, mennyi mindennel gazdagodtak. Néhol talán nem tökéletes a rím, megtörik a ritmus… – mégis megéri elolvasni e néhány
„költeményt” vagy versrészletet, hiszen általuk belekóstolhatunk a vakáció hangulatába. Jó étvágyat
kívánok hozzá!
Kenyeres Anikó
„Csengetnek az utolsó nap,
jaj, de sok-sok gyerek szalad
újságolni fűnek-fának,
jön a szabad három hónap.
Ahogy múltak, mentek napok,
észbe kaptam: barangolok!
Jártam erdőn igen sokat,
csodáltam a madarakat.”
(Nyemcsok Milán, 7. oszt.)
„Barlang mélyén, Aggteleken
cseppköveket nézegettem.
Csodaszép volt minden,
de jobb a felszínen!”
(Kondella Mirtill, 8. oszt.)
„Szórakoztunk, játszottunk, megvolt a móka,
figyeltük, hogy játszik az ifjú Bazsóka,
sírt is jó sokat, mintha nyúztuk volna,
de mindig megnyugtatta anya oltalmazó karja.”
(Balázs Zefír, 7. oszt.)
Ahogy elnézzük ezt az évet,
láthatunk majd jót és szépet,
lesz itt sok meglepi,
béke után sok zsepi.
(Teréki Bianka, 8. oszt.)

A túra
Elindultunk jó apámmal
és még néhány jó baráttal,
vállunkon a tarisznyával,
benne sok elemózsiával.
Elértük az erdő szélét,
s megláttuk az erdő rémét:
előugrott két nagy vadkan,
ijedtemben bothoz kaptam.
Apám minket terelgetve
kimentünk az erdőszélre.
Másik utat választottunk,
kapun kívül vándoroltunk.
Mentünk, mentünk, mendegéltünk,
árnyékot keresgéltünk;
nap sütötte hátunk, fejünk,
elfogyott az ásványvizünk.
Rózsa-kúthoz megérkeztünk,
friss forrásvizet szedtünk.
Ketten-hárman dombot másztunk,
s nyársbotokat farigcsáltunk.
Tüzet raktunk, ebédeltünk,
ebéd után jót pihentünk.
Üvegünkbe vizet vettünk,
jóllakottan útra keltünk.
(Németh Ádám, 8. oszt.)

Fotó: STY
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Végezetül a közönségdíjas alkotás:
Zavartalan pihenés
Tanulmányim bevégezvén
szünetembe belekezdém.
Először a napot loptam,
később olvasásba fogtam.

Új kocsinkkal száguldoztunk,
Krisna-völgynél meg is álltunk.
Lillafüred nagyon szép hely,
hiszen rólam nevezték el!
Balatonnál megpihentünk,
Miskolctapolcán fürödtünk.

Kezdődött a nyári tábor,
barátokba botlom bárhol.
Eme hétnek végeztével
Kódorogtam öt egyénnel.
Zsebpénzünket elköltöttük,
az időt jól elütöttük,
minden utcán megfordultunk,
erdőbe is kivonultunk.
Barátaim leráztával
kirándultam a családdal.

Utazgatást befejezvén
Nagyobb olvasásba kezdém.
Végeztem a házimunkát,
dajkáltam is a kisbabát.
Eljött végre a szeptember,
hosszabb szünet már nem is kell!
Vakációm ezzel telt el:
zavartalan pihenéssel.
(Czeba Lilla, 7. oszt.)

___________________________________________________________________________

KÖNYVTÁRUNK MEGÚJULT!
___________________________________________________________________________

Mozgókönyvtárként működő könyvtárunk a terem festése után új bútorokat kapott, tágas, jól
áttekinthető polcrendszerrel méltó helye könyveinknek.
2009. július 1-jétől Budai Józsi bácsi idős kora és betegsége miatt már nem tudta vállalni a
könyvtári teendőket, ekkortól vettem át én megbízott könyvtárosként a helyét.
Nagy izgalommal vágtam neki a számomra új, érdekes munkának. Elsőként a könyvek helyrepakolása, rendszerezése volt a feladat, amiben sok szorgos kéz volt a segítségemre. Ezúton is nagyon köszönöm
munkájukat. A rendrakás során tapasztaltam, milyen sok jó könyvvel rendelkezünk. Az idősebb és
a fiatalabb korosztály is találhat kedvére való olvasnivalót. Buzdítanám minden olvasni szerető embertársamat, látogasson el hozzánk, legyen könyvtárunk tagja. Ha jelenleg nem található meg valamelyik könyv, kérésre meghozatjuk.
NYITVATARTÁSI IDŐ:
HÉTFŐ – SZERDA – PÉNTEK 16-18 ÓRÁIG
Ez idő alatt internet-hozzáférési lehetőség is van könyvtárunkban.
Nemrégiben értesítést kaptak azok, akik elfelejtették az elmúlt években (!) visszahozni a
könyveket. Ha esetleg nem emlékeznek rá, melyekről van szó, szívesen kikeresem és felírom, hogy
könnyebb legyen megtalálni otthon.
Szeretettel várok minden régi és új könyvtárlátogatót.
Benedekné Budai Júlia
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülött:
Gyulai Balázs
2009. május 11.
(Ő sajnos az előző számból kimaradt — a szerk.).
Házasságkötés:
Proksza János és Szalai Bettina

2009. augusztus 8.

Elhunytak:
Proksza Pálné
Dudok Jánosné
Papp József

1930. november 29. - 2009. július 3.
1928. szeptember 12. - 2009. augusztus 19.
1949. március 8. - 2009. augusztus 21.

Kiválóságaink
akik az előző számból kimaradtak
Petrás Csenge 7.o.
Czeba Péter 10.o.

kitűnő
jeles

(Aszódi Ev. Gimnázium)
(Aszódi Ev. Gimnázium)

Köszönetnyilvánítások
Erdőkürt Község Önkormányzata köszönetet mond minden támogatónak és azoknak, akik munkájukkal járultak hozzá a falunap sikeres megrendezéséhez.
A Faluvédő, Szépítő és Fejlesztő Egyesület ezúton köszöni meg a szponzoroknak a tűzijáték megvalósításához és a csúszda üzemeltetéséhez nyújtott segítségét.
A helyi Vöröskereszt szeretne köszönetet mondani a 2009. augusztus 25-i véradáson résztvevőknek.
Összesen 23-an jelentek meg ebből 20-an adhattak vért. Külön köszönet a legifjabb véradónknak Radics Boglárkának, reméljük példáját többen is fogják követni. Egy rendkívüli nyári véradás is csökkentette a mostani létszámot. Ennek a négy embernek, akik egy falubéli társukon önzetlenül segítettek a Palóc Ízek Fesztiválján is megköszöntük de itt is szeretnénk köszönet mondani.
Az idei vöröskeresztes bélyegek folyamatosan kaphatóak.

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

