2014. I. szám
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2014. január 20.
Az ÉRV Zrt. Az önkormányzatok részére a vízmű rendszer használatáért bérleti díjat fizet. A DélNógrádi Vízmű Kft. alvállalkozóként végzi a rendszer üzemeltetését. Az önkormányzat a bérleti díjból finanszírozná a rendszer karbantartási, felújítási munkáit. A képviselő-testület a fentiekkel kapcsolatos megállapodás tervezetét elfogadta. A Polgárvédelmi Hatósági Igazgatási Társulás több mint
tíz évvel ezelőtt jött létre, önkormányzatunk is tagja volt. A feladat átszervezésre került a katasztrófavédelem és a járási hivatal hatáskörébe, ezért a megszüntetéséről döntöttek a tagönkormányzatok. A
2014. évi közmunka tervezett programjának a felmérését határidőre be kell nyújtani a Munkaügyi
Központba. A kidolgozás során figyelembe vettük a helyi munkaerő kapacitását és a helyi adottságokat. A képviselő-testület a tervezett projekteket elfogadta.
Egyebek napirendben a polgármester tájékoztatta a képviselőket önkormányzati tulajdonú ingatlan
vásárlási kérelemről, a lezárt szilárd hulladéklerakó területén lévő monitoring kutakkal kapcsolatos
ügy jelenlegi állásáról, az első félévben várható rendezvényekről, a Mária zarándokkert idén induló
megépítéséről, a Művelődési Házban bevezetésre kerülő kulcsnyilvántartásról.
2014. január 30.
Közös képviselő-testületi ülés megtartására került sor Héhalom és Egyházasdengeleg képviselőtestületével.
Az első napirend a Héhalmi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló
megállapodás módosítása, melyet 2012. december 28-i ülésen fogadtak el. A jelenlegi módosítást a
finanszírozással kapcsolatos változások és a létszám változás indokolta.
Második napirendként a közös hivatal 2014. évi költségvetését megtárgyalták és 35.192 eFt kiadási
év bevételi főösszeggel elfogadták.
Egyebek napirend keretében bemutatkozott Schirling István, aki 2014. február 1-től a közös hivatal
dolgozója. A jegyző nyugdíjba vonulása miatt a jegyzői feladatokat fogja ellátni.
2014. február 3.
A képviselő- testület az 1/2014. (II.4.) rendelettel elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetését 63.193 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel.
A 2/2014. (II.4.) önkormányzati rendeletével – az óvodások, iskolások és felnőtt étkezők - étkezési
térítési díjáról szóló rendeletet fogadta el.
Módosításra került az informatikai eszközök karbantartására kötött szerződés a rendszergazdával.
Megtárgyalták a hó eltakarításra benyújtott árajánlatokat.
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A lakossági ivóvíz ráfordításainak csökkentésére évente az önkormányzatoknak támogatási kérelmet
kell benyújtani. Kedvező döntés esetén a minisztérium támogatást nyújt az önkormányzatnak, melyet
a szolgáltató részére átadunk, a támogatás felhasználásáról el kell számolni a Magyar Államkincstár
felé.
A képviselő-testület döntött arról, hogy a Sportöltöző épületének felújítására pályázatot nyújt be. A
felújítás bruttó költsége: 18.891.250.-Ft, melyhez önerő biztosítása is szükséges.
Egyebek napirend keretében szó volt önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről és visszavásárlásról, valamint az Acsa felé vezető Kossuth úton lévő kiszáradt, illetve balesetveszélyes gesztenyefák kivágási engedélyéről.
2014. február 27.
A képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzat működőképességének megőrzéséhez rendkívüli támogatásra kérelmet nyújt be. A támogatásra BM rendelet alapján van lehetőség. Az igényelt
támogatás 1.627 eFt.
BM rendelet nyújt lehetőséget az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok
támogatására.
A rendeletben előírt feltételek alapján három célterületre vonatkozik a benyújtott pályázat
(útfelújítások, óvoda nyílászáró csere, orvosi rendelő nyílászáró csere) a bruttó költség 10 millió forint.
Az évente megjelenő miniszteri rendeletben előírt pályázati feltételek alapján közművelődési támogatásra támogatási kérelmet nyújt be eszközbeszerzésre, melyhez 100 eFt önerőt biztosít az önkormányzat költségvetéséből.
Az Aszódi Szakrendelő felújításához 23 ezer forint támogatást biztosít.
2014. március 14.
A képviselő-testület a HVI vezetői feladatokkal megbízott jegyző előterjesztése alapján megválasztotta a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán működő szavazatszámláló bizottság tagjait és
póttagjait. Erre a választási eljárásról szóló törvény előírásai alapján került sor.
A híreket összeállította Dukáné Unghy Erzsébet (jegyző)
Tisztelt Erdőkürti Lakosok!
A Héhalmi Közös Hivatal létrejöttével 2013. január 1től Erdőkürtön is elláttam a jegyzői feladatokat. 40 év
szolgálati jogviszonnyal 2014. április 14-től szeretnék
nyugdíjba vonulni. Ezúton szeretnék elköszönni az erdőkürti lakosoktól, mint jegyző. Ez nem jelenti azt,
hogy teljesen kivonulok a közéletből, ha erőm és egészségem engedi a jövőben is szívesen részt veszek kisfalunk közösségi életében.
Dukáné Unghy Erzsébet
jegyző
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A névjegyzékben,
a szavazókörben Szavazóként meglakcímmel rendel- jelent választópolgárok száma
kező választópolgárok száma

Hogyan szavaztak az erőkürtiek
2014. április 6-án?

AE

FE

439

288
65.6 %

Egyéni jelöltekre leadott szavazatok:

A jelölt neve

Kapott
érvéJelölő szervezet(ek) nyes
szavazat

Pártokra leadott szavazatok:

Szendreiné Kis Katalin EU. ROM

2

Balla Mihály Tibor

FIDESZ-KDNP

3

Mazgon Jelena

SMS

0

4

Belák Vince Ottó

MSZDP

0

5

Zagyvai Sándor

LMP

7

7

Hegedűs Ervin

ZÖLDEK

0

8

Borenszki Ervin

MSZP-EGYÜTT-DKPM-MLP

9

Kovács Boglárka

SEM

0

10 Lakatos Nikoletta

KMSZ

0

6 FIDESZ-KDNP

11 Török Tamásné

A HAZA NEM ELADÓ

1

7 SEM

0

12 Rákosi György

NÉP

0

8 LMP

7

SZOCIÁLDEMOKRATÁK

9 JESZ

0

13 Makó András

0

10 ÚMP

0

14 Nagy József

EGYÜTT 2014

1

11 MUNKÁSPÁRT

4

16 Németh László

JESZ

0

12 SZOCIÁLDEMOKRATÁK

1

17 Ráczné Molnár Mária

SZEM-NŐPÁRT

0

13 KTI

0

18 Kiss László

JOBBIK

14 EGYÜTT 2014

1

21 Halasi Miklós

MCF

0

15 ZÖLDEK PÁRTJA

0

22 Szilvási István

FKGP

0

16 ÖSSZEFOGÁS

1

23 Vidák Zoltán

MACSEP

0

17 MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP

45

24 Tóth Zoltán

KTI

0

18 JOBBIK

52

27 Rácz Jenő

MCP

0

28 Czekó Erzsébet

ÖP

0

MUNKÁSPÁRT

4

29

Dr. Frankfurter Zsuzsanna

0

Szavaza
t

1

A pártlista neve

173

44

48

1 MCP

0

2

A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT

1

3

SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI

1

4 FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT

0

5 ÚDP

0
161

Pártlistákra leadott érvényes 274
szavazatok száma összesen:
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A falu eseményei

Télűző ovis farsang (február 28.)
Február zárásaként az ovisok nagyszerű farsangi délutánt rendeztek. Mindenki szépen
jelmezbe öltözött, körbe álltak és elmondták
mondókáikat, verseiket. Utána játékok, versenyek következtek, majd az udvaron elégették a kisze bábut, hogy végleg elűzzék a telet
– sikerült nekik!
Fotó: STY

Gergely-járás (március 12.)
Már többéves hagyománnyá vált, hogy az iskolások régi szokásokat felelevenítve köszöntésekkel járják a falut, pl. karácsony táján betlehemezéssel. Tavasszal Gergely napján ilyen a
Gergely-járás. Régen, amikor ez a szokás kialakult így toboroztak diákokat és gyűjtöttek élelmet a tanítóknak. Most, a kötelező oktatás korában diákot toborozni nem kell, és nem is a tanító részére kérik a szalonnát. „Garast” kérnek az
Gergely-járók 2014. (fotó: STY)
iskola részére, hogy abból mindenféle hasznos
dolgot vehessenek. Senki ne gondolja, hogy a gyerekek maguk közt osztják szét a kapott forintokat.
Az összejött pénzből sportszereket, kézműves foglalkozásokhoz szükséges anyagokat és eszközöket
vásárolnak. Az iskolai zene-napra ebből tudják felhangoltatni a zongorát. Adjunk nekik jó szívvel,
hiszen adományunknak jó hasznát veszik!
A felújított művelődési házról
Ünnepi alkalomra gyűltünk össze az elmúlt évben egy késő novemberi napon. 2012 augusztusában
egy nagyszerű dolog történt településünk életében: a tavasszal benyújtott „Komplex faluközpont fejlesztése Erdőkürtön”elnevezésű pályázatunk sikeres elbírálásban részesült. Még az év november végén aláírtuk a támogatási szerződést, majd 2013 májusában elkezdődhettek a munkálatok. Az Észak
Magyarországi Operációs Program pályázati kiírása során megpályázott és nyertes elbírálásban részesült összegből járdafelújítást, a Művelődési Ház energetikai korszerűsítését és komplex akadálymentesítését valósítottuk meg. Az energetikai korszerűsítés során külső és belső nyílászáró csere,
elektromos hálózat felújítása, faelgázosító kazán beépítése valósult meg, valamint a padlás és az épület külső szigetelést kapott. Az akadálymentesítés során, mely kötelező eleme volt a pályázati kiírásnak egy lift és liftakna beépítése, akadálymentes feljáró és mozgáskorlátozott illemhelyek kialakítása
valósult meg. Új burkolatot kapott a nagyterem, a földszinti és emeleti folyosók, a lépcsők.
A felújított épület ünnepélyes házavatóját megtisztelte jelenlétével Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Becsó Zsolt a Megyei Közgyűlés elnöke és Balla Mihály országgyűlési képviselőnk is.
Dr. Kövér László elnök urat kértük fel az ünnepi beszéd elmondására, a nemzetiszín szalag átvágására, majd ezután átadta Erdőkürt lakóinak használatába a felújított épületet.
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A Művelődési Ház felújítása olyan minőségi
változás, olyan új lépcsőfok elérése településünk
fejlődésében, amely megítélésem szerint, évek
óta váratott magára.
Az épületet 1971-72 között építette a falu akkori
vezetősége. Elképzelésük az volt, hogy a korábban istálló és kocsiszínként szolgáló épületből
kialakított régi kultúrház helyett egy olyan, az
akkori igényeknek megfelelő újat építsenek,
mely az erdőkürtiek kultúra és művelődés iránti
igényét szolgálja majd ki. Céljukat elérték, hiszen az épület a mai napig központi szerepet tölt
be a falu életében. Az akkori építkezésben oroszlánrészt vállaló szakemberek és kaláka munkát
Az épület felújítás előtt
vállaló helyiek közül sajnos már sokan nincsenek
közöttünk, de munkájuk gyümölcsét élvezik gyermekeik, unokáik és leszármazottaik. Körünkben köszönthetjük azonban még Czeba Józsi bácsit, aki az akkori Kállói Ktsz. építésvezetőjeként irányította
az építkezést és az örökifjú Budai Józsi bácsit, aki a Művelődési Ház vezetője és közösségi életünk kelesztője volt
sok-sok éven keresztül. Az épületet 1972. augusztus 20-án
adták át, és 40 évvel a felépítése után Önkormányzatunk
újból olyan lehetőséget kapott, hogy felújítsuk és korszerűsítsük.
Sok akadályt kellett leküzdeni az pályázat összeállításától
a költségvetésben szereplő összeg elnyeréséig, és a támogatási szerződés aláírásáig, a közbeszerzési eljárástól az
építkezés megkezdéséig és befejezéséig.
Az építésben részt vevők közül Budai József
köszöntése 1972-ben, az átadási ünnepségen.

Remélem, hogy a megújult Művelődési Ház sok örömöt
jelent majd a mai és a jövőbeni erdőkürti nemzedékeknek
egyaránt. Legyünk büszkék rá, becsüljük meg, és használ-

juk felelősségteljesen, vigyázzunk rá!
Ezúttal szeretném, megköszönöm Mindenki
támogatását, akik biztattak, bátorítottak, kiálltak mellettünk a nehéz döntések pillanataiban, valamint a kivitelezés nehézségei és
konfliktusai közepette is.
Szeretnék köszönetet mondani Mindazoknak is, akik segítettek a felújított és új ruhába öltözött épület felavatására rendezett ünnepség megszervezésében és lebonyolításában.
Szebenszkiné Palik Katalin
Polgármester
(STY fotói)

A felújítás utáni klubkönyvtár
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Erdőkürti Sportkör összefoglaló 2011—2013
Tekintettel arra, hogy 2011 tavaszán jelent meg utoljára Kürtölő, rövid összefoglalót adok az elmúlt időszak sport életéről.
Az alapszabálynak megfelelően 2011 februárjában az éves közgyűlés új vezetőséget választott. Dudok Zotán lett az elnök, Styevko Mihály az elnökhelyettes és a természetjáró szakosztály vezetője, a tagság újra választotta Boda
Károlyt a sakk-pingpong szakosztály, Havjár Zoltánt a kerékpáros, Proksza
Attilát a futball szakosztály vezetőjévé. A pénztárosi teendőket továbbra is
Tóthné Proksza Zsuzsanna vállalta.
Boda Károly tanár úr vezetésével a sakk-pingpong szakosztály legjelentősebb tevékenysége a gyerekek sakk diákolimpiákra való felkészítése és a versenyeken való részvétel volt. 2011-ben Orgoványi
Dóra és Ferenczi Evelin jutott el országos versenyre, 2012-ben Németh Lili, Orgoványi Dóra és Balla
Vivien vitték az országos döntőig, és a gyerekek ott is megállták helyüket mindkét évben. 2013-ban a
megyei bajnokságon Bratkovics Ádámnak, Futó Máténak, Orgoványi Melindának még sikerült dobogós helyet elérniük, de az országos döntőre már nem jutottak el. Nyilvánvalóan a diákolimpia a leglátványosabb verseny, de ezen kívül rendszeresen vannak más versenyek is, mint a Galga sakk kupa, az
acsai Petőfi napok sakk versenyei, a vanyarci sakk vándorkupa, melyeken rendszeresen részt vesznek
tanulók, vagy felnőtt sporttagok is. Továbbá rendszeresek a falunapi sakk-pingpong versenyek és az
immár hagyományos karácsonyi sport-délutánok.
A kerékpár szakosztály tevékenysége az utóbbi évekre nagyon alábbhagyott. A kezdetekkor kerékpározásban érdekelt gyerekek középiskolások lettek, a mostaniakat pedig semmilyen túra lehetőség nem
vonzza. Havjár Zoltán tanár úr maradt a szakosztály egyedüli, máig lelkes kerékpárosa.
A természetjáró szakosztály helyzete sem sokkal jobb a kerékpárosnál. A környékbeli erdőkbe, mezőkre vezető túrák létszáma a korábbi 10 – 15 fős csapatokhoz képest 1 – 2 főre csökkent. Sikeresek
voltak a téli, tavaszi szezonzáró túrák, de ezek is már csak szép emlékek.
A sakk-pingpong szakosztály mellett a futball szakosztály működik még igazán. A szakosztály 2011.
június 3-án futballcsapatot szervezett Erdőkürti SK néven. Az alakuláskor Proksza Attila volta a csapat kapitánya, Haviár János edző és Styevko Mihály technikai vezető szervezésével a csapat nevezett
is a megyei felnőtt III. osztályú bajnokságba.
A csapat működéséhez évente nagyjából 500 ezer forintra van szükség. Ennek az összegnek egy részét
pályázatokból (melyek teljesen bizonytalonok), SZJA 1%-ok gyűjtéséből elő lehet teremtani, de a nagyobbik részét csak külső támogatók tudják biztosítani. Már az alakulás feltétele volt, az állandó,
hosszabb távon kötelezettséget vállaló támogatók megkeresése és a velük való megállapodás. 9 támogatót sikerült találni és megállapodni velük, hogy 3 bajnokságon keresztül pénzügyileg támogatják az
SK-t. Rajtuk kívül persze, még számtalan focirajongó támogatta a működést, néha sportszár garnitúrával, néha szódavízzel, de gyakran nagy értékű társadalmi munkával, vagy éppen értékes tárgyakkal
(pl. kispadokkal). Két ízben szerveztünk sportbált és ezeken keresztül is sok támogatója volt a csapatnak. Az első bál 2011. pünkösd napján volt George F. Hamingway, a Budapest Honvéd tulajdonosának fővédnökségével, a második 2013 pünkösdkor, Barna János a Nógrád Megyei LSZ elnökének fővédnöksége alatt.
A jó csapatmunka és az eredmények nagyon nehezen jöttek. Az első, 2011-12-es bajnokságban a megyei keleti csoportban 14 csapat közül a 12. helyen végeztünk. 26 (ebből 25 volt lejátszott, mert Piliny
tavasszal nem jött el Erdőkürtre) mérkőzés közül 7 győzelemmel, 6 döntetlennel és 13 vereséggel végződött.
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A 2012-13-as bajnokság nyugati csoportjában 22 mérkőzést (pontosabban Nógrádkövesd és Nógrád
visszalépése miatt ténylegesen 20-at) játszott csapatunk. A 2012-es őszi szezon rendkívül rosszul sikerült, ami részben több játékosunk egész szezonra kiterjedő sérülésével magyarázható, és ezt a 13-as
tavaszi, jobb eredmények sem tudták kompenzálni. Így gyakorlatilag az utolsó helyen végeztünk 6
győzelem, 4 döntetlen és 12 vereséggel. Közben Hegedűs Gábor lett a csapat kapitánya és az edzői
feladatok ellátásába bekapcsolódott Bologh Sándor is.
A 2013-14-es bajnokság őszi szezonja hozta meg a várva-várt eredményeket. 13 őszén ismét a nyugati
csoportban játszottunk 12 csapattal, és az őszi szezon végén 9 győzelemmel, 2 döntetlennel, veretlenül
álltunk a tabella első helyén.
Az alapszabály értelmében 2014-ben lejárt a 2011-ben választott vezetőség mandátuma is, így a
2014. március 21-én tartott közgyűlés megválasztotta az új vezetőséget. A sportkör új elnöke Kovács
Adrienn, helyettese és a futball szakosztály vezetője Hegedűs Gábor, a pénztáros Kovács Istvánné, a
természetjáró szakosztály vezetője Czeba János lett. A sakk-pingpong szakosztály vezetője maradt
Boda Károly és a kerékpáros szakosztály vezetője Havjár Zoltán.
Styevko Mihály (volt elnökhelyettes)

A Nógrád ellen 2013. november 10-én kiálló Erdőkürti SK csapat (fotó: STY)

Ha van még aki nem döntött adója 1%-áról
Faluvédő, Szépítő és Fejlesztő Egyesület adószáma: 19163363-1-12
Művelődési Kör Erdőkürt adószáma: 19157715-1-12
Erdőkürti Sportkör adószáma: 19929156-1-12
Az egyesületek várják a felajánlásokat, hiszen bevételi forrásaik szűkösek, minden fillérnek fontos
helye van költségvetéseikben! Köszönjük!
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Anyakönyvi hírek (visszamenőleg 2011-ig)
Születések:
Gyulai Tamás 2011-06-10 Erdőkürt, Kossuth út 2.
Jakus Flóra 2011-09-20 Erdőkürt, Morgospuszta
Nyemecz Bejámin 2011-10-19 Erdőkürt,Kossuth út 18.
Ferenczi Emese 2012-02-07 Erdőkürt, Hárs út 6.
Proksza Dávid 2012-11-18 Erdőkürt, Kossuth út.22.
Bányai Panna 2013-09-12 Erdőkürt, Petőfi út 3.
Tiboldi Zalán 2013-10-25 Erdőkürt, Barackfasor út 7.
Dudok Gábor Károly 2013-11-06 Erdőkürt, Dózsa Gy út 9.
Házasságkötések:
Teréki Piroska- Gyulai István László: 2011.09.24.
Petrás Gábor – Behringer Ifigénia Evangélia: 2012.10.13.
Halálozás:
Czeba Lajos: 1921.11.07.-2011.05.23.
Burcsányi János: 1933.09.25- 2011.06.05.
Styevko Pálné: 1933.09.06.- 2011.06.26.
Holicza Mihály:1959.07.11.- 2011.07.19.
Budai Pálné: 1926.01.03.- 2011.08.26.
Zelnik István: 1927 – 2011.09.24.
Bíró József: 1939.03.03. – 2011.12.25.
Benedek József: 1962.02.15.-2012.03.11.
Franyó István: 1962.01.09.- 2012.03.12.
Teréki Ilona : 1962.01.09. – 2012. 03. 12.
Cserpák István: 1951.08.22. - 2012.04.02.
Dudok Jánosné: 1930.09.02.- 2012.11.19.
Kapuszta Mihály: 1920.08. 24. – 2013. 02.15.
Faklen Mihályné 1934.09.25.- 2013.04.06.
Csatári Gáborné: 1933.08.04. – 2013. 10.07.
Styevkó Jánosné: 1922.10.12.- 2014.02.09.
Bakó Jánosné: 1934.12.30.- 2014.03.08.

KÜRTÖLŐ

Erdőkürt község Önkormányzatának időszaki tájékoztató kiadványa
Alapította: Vadovics János 1992. január
Szerkesztő: STY
Felelős kiadó: Szebenszkiné Palik Katalin, polgármester

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

