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Tisztelt Lakosság l
Earton szeretrémtájékoztatri Önoket, hogy a Krrrtolő c. újsa'gváltozatlan
formában' de eredeti célkitíueseinekmegfelelően továbbra is ae
önkonnárryzat lapjakentjelenik meg, érzelmektőles íntrikálftól
mentesebbesr,visszafogottabban. I,lem vallalha{uk fel ugyanis a
sqitóhelyreigazítaskenyszeret' amennyibql az eddig megjele'lrt lapszámok
sokszor ryalazkodó hangvételeteutalolq ámeIy jelenségaz országos
médiábsnsajnálatosanmár jócskfur eluralkodott.
Isé'juh hogv a kozség ujsagia objektív tájékoztatastr{újt majd a
községtlnk életeről"mindennapjairól,széleskörben tájékoztatjaa lakosságot
az aTt& méltó és alkalmas, hírértéictí
irrformációlffól.

Tisztelt Áilampotgárok !
Eaiton szeretnémmegkoszoni Önoknek ae onzágffiési választások
során tanrrsított aktiYításuka! pozitív hozzail]asrrkat és nem utolsó sorban
azt az állampolgriri feryelrnet, ami példas és kovetendö volt'
Sajnos néhany:rrkban mereteirrkhez képest jóvat nagyabb erzelmet és
indulatot váltott ki ez 8, négyévenkent
megrendezett po1itikai csaÍározás,
de a iakosság döntő tobbségejózanul és higgadtan fogadta a szélsőséges
meglyilválrulásokat.
Politikai tarüalomtól ffiggetlenül állítorr1 hogy komoly lépésekettetttirrk az
európai politizalrís felé, ttrrelműket tekintve már mettoai vagymk az
ewópai csatlakozásra
Ehhez kívanok erőt, egészséget
!
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dr. PéterlfrÍí-jegyző

A tótkomlósi gyerek színjátszófesztiválonjártunk!

20a2 április L2 . 13-ánme-rrendezésre
került találkozón a kiini
színjátszókörelsöpi.ő sikertaratott:megnyertékaz '' Ev alkotó
munkája'' címetésaz ezze\járo 20.000 Ft.os pénzjutalmat
(amelyeta
drámajátékmunkájának támo'eatására,
p l . kc l l ókck, d íszlct
jelmez. . .használhatrink
fei) ésországoshírnevet.
Több meghí."'ás
is éi.kezett
ennekny'omán'a vanJai.ciszlovák
dalversenvkgretében
is vendégszerepelnek
a g-n.erekek.
A következőkben fo-tadjákszei.etette
l a gy.ei.ekck
élménvbeszámolóit!
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S zlovó k szavatővers eny

A heiyt mül'elédési
h2ban marciusbarrmegrendezettszlovirJsszavalóveneny
nyertesei:
I.helyezés:
Carai Laura (2.o.)
BenedekZsófia (2.o.)
KondellaSzibilla (4.o.)
Nedeliczki Liila (4.o.)
tr. he|yezés
Horváth Gergeiy (2.o.)
Garai Szíivia (3.o.)
Czeba Péter(3.o.)
Tóth Janos ('i.9.1
Perás Kinga (ó.o.)
lII. helyezes
Malió Zsanett (2.o.)
Varga 7o1tán (2.o.)
Hoiló Barbara (3.o,)
SzebenszkiFanni (i.o.)
Radics Bogkirka (5.o.)
Tei<se
Tímea (5.o.)
Az elsó ésa második lreiyezésteiérttanuiók ápriiis 24én részweszneka
ivlátraszentimrénmegrendezésrekenilő meg-vei szavaió versenyen.

,qz ÁItalónos Iskola úprilisi szereplései ésversenyei:

Aorilis l ] : Megemiékeztunka KÖlteszetNapjaÍól
Április 1}. Í3: Színjátszóink Szlovak nyelvú országos Versenye Sz:rrv:rs

,iprilis 18. : SakkversenyPenc
Kondella Szibilla- Nedelicki Lilla Proksza Adarn. Radics Arnla.
Ápriiis 21' : Szlovák nyeivű szavaló verseny Mátrrszentimre
Garai Laura' Czeba Péter.Garai Szilvia. Kondella Szibiila
BenedekZsót-ra.Nedeiiczki Lilla- Tóth Janos.
Vanyarc
Április 26. : Szín.1ászóinksziovák nyeivúvendé-aszereplése
,.1prilis27 : Szinjátszórnkmagyarnyelvúmegyei VersenveBalassaprrmat
'Április 30 : Szlovák nvelvű szavalóversenvNézsa
Kondella Szibilla. BenedekZsót]a carai LauraNedelicz].liLilla Czebe Péter.

SYERNJIEKW
Erdőkiirtiin
Köszönetet mondunk mindazoknak,akik hozzitjárutrtakahhozohogv a
gyermeknapi rendezvénylétrejiihessen.
Kösziinet iíletia támogatikat,a szülőket'akik an."-agiakkaí,
ajándék*kkat
ésmunkájukkal járultak hozzá a nap sikeréhez.
TAtVíoGAToi}iK:
|VíATÁV,ALLSTILLE BT. BERBA{-J Kft'. ABORjCI-}íAL'/AI-'STRAí,iAl\i
\\EAR, EVELAI'.ID BT.. AGROGAKGAKER Kft.. I,IOVA-BAU 20Si Kft..
CSERFiATALJA VADÁSZtÁnSesÁG,
SZAiV,iPoR ;ŐzsEp. SZA.'\{PGR
PÁL. PASZTEROVICS leiros. SZLAVKoVSZKi CSABA" I(ARABA

rÁxos' HorrŐ sÉLa.BAI LA cÁeon. BATLA LASZLI. IGzSA.\YIK
,,\T-.T"TI Á
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Jó iisszntunka volÍ, ami meghgzta az eredméry;ét!
A csclpcttver Seny er eclméw e: 1.hei.,*
e:e tt: TU k4
2. hely'e:ett:T!-ifu{..
3. hety"e:e
u : E RDC K L'RT
járó különdíjat
Rz ..Erdőküíti i\agymarna'' által f-e|ajánlottlegüg-vesebbnek
Radics Attila kapta.
További négygyermek kapott a versenyenn.r,ujtott
teljesítmerryéért
díjat:
Tekse Tímea
Kondella Vktória
Kondella N,Iirtill
Tóth János

A GYERYEKEK KEDVENCET
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Szeretettel meghívjuk

E rdőkÍi rt mínden lakój át
az á|talános iskolások

gálamíísorára,
melyet 2002.ii|nius 2-án t6,o-tól tartunk a
művelődési bázban.
Belépődíj: 200 Ft
A gála belépődíjával a közönség az iskola
tanulóinak a tavaszi kirándulását támogatja.
Több belépő vásá.rlásával a támogatásukat
növelhetik.

