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A Faluvédő-

Szépitó

és Fej 1esztő

megrendezésre került

közgyűlésén

az elkövetkezendő

id6szakban

lunkban az rÜnttró
\z űjság
lakóit

Ú;sÁc,

újrainditását

tájékoztatni

kormányzat

EgyesüleE

mint a falu

Ludjuk a falu

fa1unk összes

birtokában

lapja.

é1etével foglalkozik

fa1u 1akosságác,
ben javaslataikat,
Ezen cikkek

feladatokról.
bi-

szükséges kéziratokat

és

leadni

a Po1qármeste.

olyan

bocsássa

közre-

megjelenését.

Kérjük'

dokumenLum, régi

irás,

vagy elmúlc idószak-

életének jobbátéce1e
rövid

cikkben

szinesebbé kivánjuk

venni.

Kérjük a

rendelkezéstjnkre.

észrevételeiket

közreadásáva1

hogy segitő

lakójához'

történeEével,

hogy a település

kívánnak

az ln-

a szerkeszcő

kelt

Várj'uk azon személyek jelentkezését,
bágban. iészt

tervezi

szinvonalas

ta1álható

va1y okmány, mely a település
beli

fa.

részére.

müködésével támogassa lapunk
hogy akinek

hogy

újból

mindennapos életéró1,

összeállitásához

alkalmazottai

Kéréssel fotdulunk

24-éa

azétu kezdeményeztük, hogy Eelepülésünk

egyéb anyagokau minden hónap 20.-ig
rí Hívatal

megjelenik

rendszeresen

tevékenységérő1, valamint. az aktuális

Az űjság

január

egyhangulag elfogadta,

Az ,3jságoE havonkénti megjelenésseL
zottság.

2oa2.

akik

irják

tenni

érdekémeg.

lapunkat.

a szerkesztő

bizott.

A FALWÉoó- szÉprtó És rr.rLgsztó

eevesÜrntrözcYÚrÉsn
A Faluvédő- Szépitő és Fejleszuő
Egyesület 2oo2. január 24-éa
szó18.oo órai kezdetteI megtartotEa a 20o1. évi feladacairó1
1ó beszámo1ó közeyűlését.
A telepÜlés lakóí. közül
39 f'ő veEE részt.
rbes
zámgló a köveckezóket
tarEalmazta:
A
Az egyesület elnöke ismerteEEe a 2o0l. évben végrehajEoEE felA beszáaoadatokat, majd a 2oo2.évre tervezetE célkicűzéseket.
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tették ki.
lóc a
közűl
Eöbben hozzászó1ásukkal
Néhány mondatban szeretném ismertetni
feladatokaL.

a 200l.

évben elvégzeEE

Az egyestilet néhány támoqacó Eagj ávaL covább f ej 1eszE'etEiik a
kihelyezésre,
Kossuth uEcai játszóteret.
Új játékok kerrülcek
valamint ktilönböző
disznövényekeE telepitettünk.
iskolávaI
közösen
20ol. május 26-án megrendeztúk az általános
va1amint az egyházasdengelegi gyermekek részére
a település,
a GyerueknaPot. A rendezvényen kb. 17o f,ő gyermek veLE részt.
kifejezni
Ezuton is szeretném a rendezők nevében köszönettinkeE
részt ve!azon sziilőknek,
akik a zökkenőmentes 1ebonyolitásban
Eek.
és szépitéséEgyesü1eEünk kivetEe részét a fa1u parkositásábó1
bőr. Ennek keretében rendszeresen vágtuk a füvet. Ami bizony
gyakran visszatérő
és hosszú sze2001-et nézve igen jelentős,
zanra szóLő feladaE volE, szinte folyamaEos munkáE je1enteEt
a nyolc helyszia,
ktilönös
arra, hogy ezek a helytekinteEtel
színek az egyéb rendezvényekhez is kapcsolódtak.
Ezzel nagybán hozzájárultunk
a falu réndezettségéhez. Új terüleuec - a sPorcpálya öltöző
része - hoztunk olyan álla.
előrti
Potba, me1y lehetővé EeEte annak rendszeres ápolását.
valaminE a játszótéren
Az iskola
udvaron s 4Z emlékműparkjában,
disznövényeket
ül EeEEünk.
KözremijködEünk a falu egyéb rendezvényeinek előkésziuésében és
végrehajEásában. Tgy aktivan közremüködEtjnk a 2001. augusz.
Ennek keretében
tus 18-án megtartoEE Falunap lebonyolitásában.
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pátyán
az egyesüIeE
részére egy előre kijelöIt
Rendezvényünkön azonban
ügyességi kerékpárversenyt szervezeEt.
- az aktiv
szervezés ellenére . sajnos nagyon csekély számban
vetEek részt. A lelkes kis csapaE azonban nagyon kellemesen
étezt.e magát.
A 20ol.évi
köveckező:

feladatok

végrehajtásának

pénzügyi beszámolója

a

4
Áz egyesüleE 2oo1. éví bevéte1e:
56.100. - Fr
90.000.- FE

2000 évrő1 áthozott
t nk grm á n y zaEí t á m ogaEás
M A T Á V -c ó i p á l y á z a r " , 3 t j á n n y e r E
/ g y e r m e k n a p i r e n d e z v é n y t e/
Adózók egy száza1.éka

30.000.- FE
119.990.- Fr

ös s zes en

296.O 90.- Ft

A,z egyesüIeE 200l. éví kiadása.
ELőző vezetőség utiköltsége
Banki kö1tség
Irodaszer
Fűnyiró javitás
Játszőtét
éoités
Fűnyiróhoz uzem- és kenőanyag
vásár1ás
Gyermeknapi rendezvény kiadása
Falunapi kerékpárverseny
Disznrjvény vásárlás

3.646. 9 O 3 .I+.345.6.050. 35. 630. -

Fr
Er
Ft
Fr
FE

2t+.938.45.956.760.5 0 . O O O .-

EE
FE
Er
FE

összesen

L72.228.- FE

naradvány

L23.862.- Fr

^ zooz-ben végrehajtásra tervezeEE feladacok:
A játszőtér- és környékének továbbfejleszEése páLyázatí pénzek és társadalmí munkakeretóben. Pihenő- és sátorozólneLy,
valamint tekepálya kiépitése.
2oo2. május hónapra isméte1ten tervezzük a gyermeknap megrendezését. A rendezvény végrehajtásához szervező gárdáu
kivánunk 1étrehozni. A szervezésben és végrehajtásban ezyaránt számiEunk az iskola és óvoda pedagógusaira, valamint
a te1epülés Iakos ságára.
A te1eptllés lakóinak

tá3él<ozEatása cé1jábót

a ntÍntöró -t , minE a rálu lapját

újra inditjuk

Tovább szeretnénk fo1ycatni a falu parkositását t &Z elhanyago1t terü1ecek rendbetéte1éc.l te1epü1ős Eöbb terü1etén Eovábbi facsemeték - kocsányosEölgy,
nyárfa, disznövények
te1epitését Eervezzük.
- régen müködö - qémeskuEaA te1epülés Eertiletén talá1ható
kaE szeretnénk ferújitani
m
e
g
nyitni.
és
közötE
célkitűzéseink
szerepel egy falumúzeuu létrehozása.
A megfelelő helyiség kialakirásáig
is szeretnénk megkezdeni
a g y ü j t ő r n u n k á c . A m ú z e u mb e r e n d e z é s é h e z s z i v e s e n f o g a d u n k
irásos anyagokat, berendezési tárgyakat és egyéb régi haszná1ati eszközöket.
Az elkövetkezendő
időszakban ezeket a feladaEokat
megvalósitani
uermészeEesen településünk lakóinak

szeretnénk
széleskörű

összefogásáva1.
Az egyes feladatok végrehaj tásának
és helyérőL az újságban folyamatosan tájékoztatjuk
kos ságát .

időpon tj áró 1
a falu la-

A 2oo2. évre meghatározoEE feladatok végrehajtásához
pénzügyi
fedezetre is szükség van. Ennek bizLositása
érdekében kéréssel
fordulunk a falu lakos ságához. Támogassák tevékenységünkeE
pénzügyi, i1letve
egyéb felajánlásokkal.
Pénzügyi felajánlást
a ká11ói Háromk6 Takarékszóvet-kezet.né1
vezetett
számlára leheE
megtenni,i1letve
befizeEni
az egyesü1et nevének megadásával.
Kü1ön kérjük azon szemé1yeket, akik adóbeva11ást végeznek, hogy
adójuk egy százalékát
az egyestilet
19163363
L2 adószámáta
1
utaItassák
át. Az átuEaláshoz szükséges nyomtatványok az APEH
csomagban, il1eEve a Polgármesteri
Hivatalnál
megtalálhatók.
- eztr a kőzAz egyesület tevékenységér6l meg leheE állapiEani
s
gyűlési hozzászólások
is alácámaszEJák
hogy eredményesen
hajtotta
végre feladatait.
A továbbiakban szerecnénk azt, hogy
az egyesü1et munkáját egyre több személy étezné magáénak.
Igy még Eöbb feladatoE tudnánk megoldani te1epüléstink javára
' i11eEVe hasznára.
Bizom a falu takosságának
egyíittnűködésében.

tánogatásában

tevékeny

és aktiv

Czeba Jőzsef
elnök

!'ti'vELóDÉsI

rtzeYÚrÉse

KöR

Az erdókürti
Müvelődési Kör
?oo2. ianuár L2.-én EartoEEa
éves zárszánadő közgyűlését a Klubkónyvtárban.
40 t'ő jelent
meg az értékelő összejöveEelen.
A Müvelődési Kör elnöke beszámolt a 2001. évi cevékenységrő1,
miután köszönEöEEe
a megje1enE vendégekqt és.tagök'au, köiöÉEük
Kapás Attila
kato1ikus p1ébánost; Mekis Ádám evangé1ikus 1elkészc.
Orömme1 átlapitoEEuk
me8l hogy a községben a civil
szervezetek
eredményesen dolgoznak, hozzájárulnak
a falu kőzéleti
tevékeny.
ségének é1énkitéséhez. A Müvelődési Kör keretében dolgozik a
Szlovák Szervezet,
az Erdőkürtért Egyesület,
a Népfőiskola benne
az ífjusági
nyári honismereEi cábor.
A civi1 szervezetek müködésükhöz páLyázaEokkal cudtak pénzt
nyerni. Ennek összege 585.ooo.-Ft.voit.
A helyi önkormányza:.
13o.ooo.-Ft-al
támogatEa a szervezeteE.
Az adózók levont adó.
juk egy százarékát ajánloEták
fel az egyesületnek.
Ennek össze-

ge 179.OOO.- Er

volE.

Nagyobb rendezvényeínk 2001-ben:
Résztvéte1 nemze9!ségi t?I?lkozókon
Sziigyben és Terényben. Kirándulás Sz1ovákiában'
Pi1isszentkereszíre,
illeEve
zóóriba..Sztaházlá.togatá.,é:
hangverseny BudapesEen,
táuo.,
.!q"ismereti
Szlovák Nemzetiségi naPl Elszá|mazottak
taLátkozója
/ennek koÍt.
s é g é Ea z e 1 s z á r m a z o E t a k a d t á k ö s s z e k b . L 2 o . o o o . - - E t / .
Czeba Jánosné részleEesen ismerEetEe a Müvelődési Kör pénzüsvi
kerü1E sor. A hozzáLzőLőÉ,_
|'91y?.téE. HéE új tag felvételére
kiegés-zitették a-besáámo1ót. Felvetődört
egy falumúzeum és
szabadtéri szinpad.
1étesitésének terve. uája a 2ooz. éví tevéi
kenység terveinek
ismerteEésére kerijlt sor.
fejeződöEt
I rendezvény fehéraszta1 összejöveEel1e1
1entek egyben pótszi1veszEett
is tartoctak.-

be.

A megje.

id. Budai József
a MüveLődési Kör elnöke

TÁJÉt<ozT^Tő
Felhivom

szives

mos rendszetét
a

ravatalozó

figyelmét
szeretnék
hátsó

mindazoknak,
igénybe venni,

oldalán

akik

a temető e1ektro.

hoey a fókapcsoló

található

, a szerszámos kamra
bejáratánál.
Bárki bármikor dijmenEesen iqénybe veheti az
áramoc ftinyirás,
sövény-nyirás
cérjábó1 annak bekapcsolásával.
Kérésünk,hogy a használacot
követően a f6kapcso1ót
eseEben
biztonságí
okokból . kapcsolják
le, ezzel
nitsák

a rendszerE.

Bizunk

abban,

hogy nagyon sok ernbernek szerezheEünk
könnyebbségeE áldozaEos munkájában.

TiszteleErel:

Paszterovics

János

minden
áramtala.
örömet

és
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KEDVES FOLDIEK!
orömmel üdvözlöm lapjukujjraindulását.kérem,hogy nagysikerkísérje
munkájukatezzel is tisztelegvea lap néhaialapítójánakvADovICs
JÁNos -nak. Kéremminéltöbben vegyenekrészta lap szerkesztésében
ik kon eadásával.
Íías
aikkal, hozzászólásaikkal esetlegesképesemléke
-2002.esévbenjavasolorrr'hogya temetőben15.20db nemesfaültetését,
gondozását, ápo|ását,kö zö smunkáva| torténőmegvaló sítísát.
-Ezúton is szeretném
felhívnia lakosságfigyelmétazoka az igen értékes
rendbetételére.
gazdátLan
l mélrvány
sírkövek l megővásara,felujjításátra,
-Régi vágyunk az emlékműéskörnyékéneka ténylegesbefejezése.
A:ra gondoltam, hogy megfelelőszimbólum lehetneaz emlékműtetején
szimbolizáIő/
méitóképpen
Elhelyezettl magyarságunkathovatartozásunkat
TIJRUL MADÁR
véleményét
Ehhezkérema lakosságmindennemtí
, javaslatát, segítségét
,
Akar személyesen,valamintitt az ujjságban.
-Távlati terveinkben szerepel egy falumúzeumlétreho
zása.Közsé giinkben
eszközök, szerszámok,
nagyonsok családbanmégfellelhetőekolyan téLrgyak,
írásosadatok, fenyképek, emlékek, melyek szorosankapcsoló,p"9Fu fuly
fog3da MIMELODESI KoR
múltjához .Mindennemtifelaján|ást--szívesen
vezetősége.
valaminta FALtMÉoŐ szrpÍrŐ BccYEsÜLET
padlásterében
van lehetőség.
raktározásraa KL[]B ron-wrÁn
Tisztelettel :

irf

\i'

F)\rl

I

NYÁRI rózsnr
képviselő

PoLGÁR}íEsTERI
HIvATAL
ANYAKöNYvI

2oo2. január

hónapban születettek

HIREI

száma:

elhalá1ozottakszáma
DuDoK .rÁnosuÉ szül.:
elhuny t : 2oo2.január
házasságolköcöct

o fő

:
1fó
Budai Teréz
Z L.- én
:ofő

8-

uÁteszrcy rÉnnÉsnn
közben igen gyakran megfogalmazódik
Baráti beszélgetések
Egy gondolat/IIOGYAN LEHETNE SZEBBE S KONYN-YEBBE TEhINI l azttt é1őemberek mindennapi életét?
Ene kérdésrea válaszom egyszení:kinek nincs e kedves kis.
Faluban hozzátartozőja,rokona ,ismerőse a temetőben ?
ugye mindenkinek van .Néhányszá|vkág mindensíronmeg.
terem csak egy kis gondozástigényel.A fonó száraz nyiírina.
pokon néhánycseppvuért esedeznekszegények.A gondozást
termész etes szépségiikte l pompás színharmóni áva 1háIá|jak
meg mindazoknak akik gondoskodnak róluk.
Tudjuk jól nagyonsok idősember szívesenmegy ki rendszeresen a temetőbe szerettei sírjátgondozni , ápolni , locsolni, kaszálni! Látva art,hogy milyen keservesencipelik vödörszámra
avuet több sírhoz is úgygondoltam amennyiben bt'irokratikus
akadáIyanem lesz akkor énfelvállalom ,hogy a temetőben
: aZ ivővu ésaz elektromos hálózatot
sajót köItségemen \<tépítem
.-I70 frn 3/o-es
vuvezeték + 2 db külső vízcsap.
..I70 fin 3 x2.5 _es foidkábelt +2 db220-230 V-os konektor
Kérem engedjékmegnekem,hogy ezuton is megköszönjem
mindazoknak5akik közreműködtek e nemes céi megvalósításában.
Kiilön megköszönöm !
Nyári Józsefnek a lakatos munkákban nyújtottodaadó segítségéért.
Holló Bélának a vízszerelésimunkríkbannffitott segítségéért.
Ko n dell a L ászIőn a k az elektromos rend szer szakszeru kivite lezéséén.
Ésnem utolsó sorban mindazoknak az embereknek akik számolnra
Ismétbebizonyították , hogyhajó célthizünk ki magunkeléigen is
össze lehet fog''i az Erdőktirtön élő embereket.Példát mutatva mások.
nak is hasonló összefogásra. Volt olyan kedves háziasszony aki a
szombati ebédfozését
hagyta abba csak, hogy ott lehessen ésszíwel
lélekkel segített.
Ezútonis szeretnémüdvözoIru az újrainduló Kt]RToro
n3sag szeb
kesaőit töretlen lelkesedésselvigyéktovább mind szóban mind tet.
tekben a hagyományaink megőrzésévela régi szerkesztőknek tiszte.
lettel adózva.
-30 TISZTELETTEL:
ERDŐKÚRT 2Oo2-O1

PASZTER}WCS lír,los
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Bertutatkozásul..
A ü}á.i Íohánó v.ilágbarr jolesi5 erzes ol'varr relepülest ]áb}i' aÉi nregriríáe
patin.{-iát'egészséges termeszeté| a természet lsi
szeretetet.
Nlessziról jon embernek iliik bemuarkoznia, ennek érdekében
nregragadja az ujonrran indult, ujság a '' KÍirtolő " nyujtlrtla lehetósegel
Tisztelettel tapasztalom' hory a régi haryomán'vok tbleleveaítése ez az
lraryományokhoz. t]rrk emberi
újsag es n),rg^tr1 is ragaszkotlom a jo
értékekbez.
Tehát #hány
ksreset-len szo a talu jegyzcljetől !
A nagyváros ismereteben' jÓitem ide, a XIII. keruleü mozgaimas
su*aságábó| ebbe a keiet . európai
kis Svájcb.a Erd,Slorbe.
nrr:nkásenrbrx
Ügyved vagvú' ile rreül a sztár:k koziú' eryszerri
sorsából mentem t,apasnaiatairaai' szereienn í1z ősánte e5tszerűséget a
h:lzl'rgságu.t aer:l isareró merrtalitest A nyugalu.m és trarmLlnia szeretete
hozoti ide. ebbe a kozosségbe. az e5vszeru tiszia élet utani vá5v !
A kÖzercJek szolgalata a feiadatcn:' a bivatal
tiszt'aságának es í.|z
r-1nktrrnranyzat múkiidŐ'kétesseqenek megr.ltzése.Az uj év-lZazAd' uj
eilÉrasaina.t r,ain megibieles ieenye rna szinte nindeniijt aibat. .vÍaganr
csalc a ki)vetkezetes, kcrrelír tg;rtélcerrtriku kurzigazgstási munkáb,an
hiszek és vallo.m. hcry a bóv'tló
ibiacatokat. egyre nebezedó
hehzerur:kben is javuio nru.lon keii r,'egeanilni.
Ae tnkornnán1zaü bivatal szxnelyi es targn
tblteteirendszerét tekiuwe
alkaimas a jo szinni eiv'aras.llnak vaio megtbleiésre. A bejtivó ügÉblek
tapasz1aljal az odáadi, gondoskodó hoaíllást'
a &!'ors, szalcsztrli
eredó
ügybtezést. ti:lyannatcsan kell l'ege'znürk. A jcgsz.abályi laltozásckbcl
tobbiertbladatok megnebeziiik a hehzenu:ket, de prgnlrnasm
alkaieazkdunk
minrlehhez.
Keilemes kÓm1'ezetben" megertő emberek krtzott Örcm a mrrnka. Eiüez
kozos sikergiukhez kíl'a:rok eeúton erŐt es jo egészsegel
Erdókiirr 2ÜÜ2. januar
^ ^.

{,WN,U
'Jr. .Feter iÍnre
t i /cd,.

j"gyz.i

I

és

ErdőliiÍirt Krizség Polgármcstcre
2i76 ErdijliÍtrt. Tíossuth ut -sL
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MEGHÍvó
EÍdőküÍt(1rzségSzlovák KisebbségiTelepütésitnkormáryzat Kepviselr5-testületénak
iiieséia helyi Öokormáryzaolcrolszolo 1990.évilxv. tówény 12.s, /2ibekezdése
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Hozzászoktunk már, hoga iskolásai n k r e n d k i v ü l i e r e d m é n y e k e té r n e k
el a sakkban. Kicsi, nagy, fiú és
1eány egyaránt lelkesen vesz részt
a szeLlemi küzde1emben, ízy szinEe ''f utós zalagon', száI1i t j ák a
győzelmeket.
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